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Bevezetés 

A zenetudomány a billentyűs régizene fogalma alatt a késő reneszánsztól a barokkig ívelő zenei korszak 

billentyűs hangszerre szánt gazdag termését érti. Ezen művek előadása során számos probléma merülhet 

fel, mivel a kéziratos vagy a kezdetleges nyomtatott források kottába beírt jelzései a maitól eltérő 

jelentéstartalmat hordozhatnak. A kottakép és annak értelmezése olyan feladatot ad napjaink előadója 

számára, amely a korszak előadói gyakorlatának (pl. artikuláció, frazeálás, agogika, hangsúlyozás, 

ujjrend, lábrend) ismerete nélkül inadekvát eszközök alkalmazásához, ennek következtében stílustalan 

előadáshoz vezethet.  

A jegyzet összeállításának célja, hogy ne csak a régizene alapelveit ismertesse meg a billentyűs 

zenészekkel, hanem ezt a tudást a mindennapi gyakorlatuk részévé tegye, hogy ezáltal valóban stílushű 

előadás születhessen.  

 

 

1. Játéktechnika, billentés-történet 

Az 1800 előtti időszakban leginkább kortárs zenét játszottak. Az emberek saját használatra 

komponáltak, a régebbi zenéket főleg oktatási célra használták. Saját zenéjükhöz természetesen az 

akkori technikával és megfelelő „stílusismerettel” nyúltak. A 19. században azonban egyre divatosabb 

lett visszanyúlni a régebbi zenékhez (pl. Mendelssohn, Brahms). Az érdeklődés fókusza áthelyeződött 

a múltba, ezáltal olyan kiadványok születtek, amelyekbe az előadók saját koruk ízlését és divatját is 

beleszőtték (pl. orgonakiadványok 19. századi ujj- és pedálrenddel, artikulációs, frazeálási és 

regisztrációs javaslattal). (A zenekari kották még radikálisabb változtatásairól nem is beszélve, lásd 

hangszerelés, szólamok megduplázása, részek elhagyása, húzások, stb.) A 20. század elejére kezdett 

feléledni az az igény, hogy a régizenéhez ne a saját eszköztárunknak, hanem a fellelhető források alapján 

feltérképezhető kortárs előadói gyakorlatnak megfelelően közelítsünk. Dolmetsch szerint a modern 

zongoratechnika megjelenése előtt a frazeálás és ujjrendezés elválaszthatatlanul összekapcsolódott. A 
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régizene korhű megszólaltatása modern ujjrend-szisztémával sokkal nehezebb feladat, mintha 

autentikus ujjrendet használnánk. 

A régizenében a billentyűs hangszerek megszólaltatása során kerülték a felesleges mozgásokat. A 

könyök elhelyezkedése a 16. századi alacsony (a klaviatúra alatti) szintjéről felfelé kezdett elmozdulni, 

és a barokk kor vízszintes tartásán át a 18. század végére eljutott az ennél is magasabb könyök-tartásig 

(valószínűleg a hüvelykujj-alátevés elterjedésével párhuzamosan). A kar viszont végig egészen közel 

maradt a testhez. Az általános kéztartás úgy jellemezhető, hogy az ujjak egy egyenes mentén rendeződő, 

lazán görbített-ívelt helyzetben voltak. 

A hangszer megszólaltatása kezdetben csak ujjmozgással történt, később csatlakozott ehhez a csukló (a 

18. század végén, ill. staccato-játék esetén), illetve akár az alkar is (fortissimo-játékban). A mai 

értelemben használt karsúlyt ekkor még nem ismerték. A billentés ujjtőből történt, és billentéskor az 

ujjak nem emelkedtek a billentyűk fölé, legfeljebb staccato esetén. 

A klavichordon óvatos, ugyanakkor határozott nyomótechnikát használtak, sőt a billentyű 

utánnyomásával egyfajta ujj-vibrato hangzást is elő tudtak állítani. Csembalón az ujjak billentyűre 

ejtésének mozdulata a billentyű mélységének távjára történő alátámasztással párosult, kis helyre 

koncentrált ütőmozdulat alkalmazásával. Az orgona megszólaltatása szintén egyfajta nyomótechnikával 

történt. A fortepiano a klavichordon és csembalón használt technika egyfajta keverékével volt 

megszólaltatható. J. S. Bach környezetéből maradt fenn az az utalás, hogy az ujjakat billentés után 

hátrahúzták, ez a non-legato technika kivitelezését segíthette elő, illetve számunkra annak általános 

elterjedtségét jelezheti. Oortmerssen orgonaiskolájában olvashatunk arról, hogy a kezünket olyan 

mozdulatlanul kell tartanunk, amennyire csak lehet, ezáltal fenntartva a tökéletes kapcsolatot a billentyű 

és az ujj között. Így valósíthatjuk meg leginkább a billentés három fázisát: a billentést, a kitartást és az 

elengedést. A kéz főképp azokban a pillanatokban mozog, amikor egyik zenei figura követi a másikat 

(azaz a pozíció-játékban). Amíg a figurák azonosak, ugyanazt az ujjrendet használjuk, ameddig csak 

lehet. A billentyűs előadói gyakorlatra vonatkozó legfontosabb forrásban Carl Philipp Emanuel Bach  is 

arról ír, hogy akkor tűnik könnyűnek a külső szemlélő számára is egy játékos előadása, ha egyrészt jó 

ujjrendezéssel, másrészt felesleges gesztusok, mozdulatok beiktatása nélkül, szinte észrevétlen 

kézmozgással játssza el akár a legnehezebb dolgokat is. 

 

 

2. Artikuláció 

Az artikuláció valójában a hangok egymástól való elkülönítését, illetve annak módozatait jelenti. 

Minden egyes hang két részből tevődik össze: a hangzó részből és az azt követő artikulációs szünetből 

(és ez egyáltalán nincs ellentmondásban a „kantábilis” hangszerjáték követelményével!). Az artikuláció 

fajtái a teljesen elválasztott hangoktól a résmentesen egymáshoz kapcsolódó hangokig bezárólag széles 

palettán helyezkednek el: staccato, non-legato („ordentliches fortgehen” vagy „movimento ordinario”), 
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portato, legato mellett találkozhatunk a hangszer-, dallamvonal-, ritmusérték-, ütemfaj-, tempójelzés- 

és affektus-specifikus artikuláció fogalmával is.  

A staccato (szaggatottan) a hangszeres zenéből származik, és bizonyos affektus-töltetet ad a hangoknak. 

Megvalósításakor a hang a leírt értékének a felére vagy valamivel több mint felére csökken, ennek 

természetesen nagyon sok fokozata van. Jele a pont, vonalka vagy ék, ezek nemcsak a hangok 

elkülönítésének jelzésére, hanem annak affektus-tartalmára is utalhatnak, és összekapcsolódhatnak a 

dinamikával is. A vonalka és az ék erőteljes elkülönítést kíván (általában) forte dinamikával, a pont 

mérsékelt elkülönítést jelez (többnyire) piano dinamikával. Ez leginkább az 1750 utáni időszakra válik 

általánossá. 

A non-legato („ordentliches fortgehen” vagy „movimento ordinario”) (nem kötve) a régizenében a 

billentyűs hangszerek alap-artikulációja. Marpurg használta az „ordentliches fortgehen” kifejezést, 

amely „rendes mozgás”-ként vagy „megfelelő haladás”-ként fordítható le, és már az elnevezésből is 

kitűnik annak alap-artikuláció jellege. A legatótól és a staccatótól egyaránt különbözik a movimento 

ordinario, amelynek lényege, hogy az ujj röviddel a következő hang megütése előtt fölemelkedik a 

billentyűkről. Marpurg szerint az „ordentliches fortgehen” kivitelezésekor az egyes hangok közé apró 

elválasztások kerülnek. Az „ordinario” artikuláción belül az egyformán lejegyzett hangok sem 

intenzitásban, sem tartamukban nem játszandóak egyformán. Ennek a játékmódnak a leírása a billentyűs 

kiadványok egész sorában fellelhető, Spanyolországtól és Olaszországtól kezdve egészen a Bach-

korabeli német kiadványokig.  

A hang leírt hosszúsága sohasem azonos a hangzó hosszúságával. Eszerint minden hang két részből áll: 

 

1, a hangzó részből – „tenue” (francia: tartam, tartott) 

2, a nem-hangzó részből – „silence d’ articulation” (az artikuláció csendje, artikulációs szünet) 

 

E kettő aránya változó és függ az ütemmutató által meghatározott hangsúlyviszonytól, valamint a mű 

karakterétől. 

Egy hangsúlyos hanghoz rövidebb „artikulációs szünet” tartozik, mint egy hangsúlytalanhoz. 

 

⌐tenue  silence d’articulation¬ 

———————————— - - - -  

⌐a hang teljes értéke           ¬ 

 

hangsúlyos hang:  ———————————— - - - - 

hangsúlytalan hang:  —————— - - - - - - - - - - - - - -  

 

A portato (hosszan, de nem kötve) a különböző hangszereken más-más technikát igényel. Míg a pontok 

fölé kiírt kötőívet a 18. században a vonós hangszeresek egy vonóra vett, de elkülönített hangokkal, a 
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fúvósok egy levegőre vett, rekeszből elkülönített hangokkal, addig a billentyűsök erőteljes billentéssel 

és a legatohoz közeli artikuláció együttesével oldották meg. (A német klavichord játékban ezt hívták 

„getragenes Spiel”-nek.) Megjegyzendő, hogy a fortepiano-zenében ugyanez a jelzés a staccato 

leggyengébb fokozatának jelölésére szolgált. 

A legato (kötve) a vokális zenéből származtatható, azon belül is a két-három-négy hangból álló 

összevont neumajelek, a ligaturák megjelenésétől. A hangszeres zenébe a 16. századtól, kifejezetten a 

billentyűs hangszerekre pedig csak a 17. század elejétől kezdték el használni, a kötőív is csak ekkortól 

jelent meg a kottákban. A legato a hangok résmentes összekapcsolásaként definiálható, lágy billentéssel 

kivitelezve. A kötőív alatt álló hangok utolsó tagját meg kell rövidíteni, a rákövetkező hang előtt pedig 

egy kis artikulációs szünetet kell beiktatni ahhoz, hogy az ív első hangja kellő súllyal indulhasson. Az 

akusztikai viszonyokat figyelembe véve visszhangosabb térben hosszabb artikulációs szünetet kell 

venni! 

 

 

3. Artikuláció – más aspektusból 

Hangszer-specifikus artikuláció: A húros-billentyűs hangszerek és az orgona-félék másféle artikulációt 

igényelnek, ez a különbség nagyrészt a hangszerek felépítéséből, megszólaltatásuk módjából, és 

egymástól eltérő irodalmából ered. Az orgonán például az olyan improvizációs stílus, amelyben a 

szinkópásan előkészített és szabályosan oldódó disszonanciák sorozata dominál, kötöttebb artikulációt 

igényel. A klavichord speciális hangzási és játéktechnikai sajátosságai a legatot részesítik előnyben, a 

csembaló artikulációs palettája ennél szélesebb. A legato abban a zenetörténeti pillanatban válik 

egyeduralkodó alapartikulációvá, amikor a 18. század elején megjelenik az új hangszer: a fortepiano. 

Az orgona esetében a 18. század végére kezd a legato alap-artikulációvá válni, különösen a koráljáték 

széleskörű elterjedése miatt. 

Dallamvonal-artikuláció: Skálaszerű dallamvonalra a kötöttebb artikuláció illik, míg hangközugrások 

esetén a hangok közötti távolság lényegesen nagyobb lehet. A lefelé haladó dallam inkább legato 

játszandó, ennek oka dinamikai természetű: a lehajlás diminuendo, míg az emelkedés crescendo érzetet 

kelt. A kromatikus menetek a diatonikusaknál sokkal kötöttebben artikulálandók, nagyobb affektus-

tartalmuk és tovább nem szűkíthető dallamvonaluk okán is. 

Ritmusérték-artikuláció: Alapartikulációval játszandó egy adott darab legnagyobb felületet kitöltő 

ritmusa. Ennek helyes megválasztásához a mű karaktere szolgál támpontul. Az ennél gyorsabb 

ritmusértékeket elválasztottabban, míg az ennél hosszabb értékeket kötöttebben játsszuk.  

Ütemfaj-artikuláció: Az adott ütemfaj részeit alkotó ritmusérték hosszával egyenes arányban nő az 

előadásmód súlyossága. Például a 3/8-nál a 3/4 súlyosabban játszandó. Ugyanígy a 2/4-nél is 

masszívabb karaktert feltételez a 2/2 (alla breve).  



5 
 

Tempójelzés-artikuláció: Könnyed, túlnyomórészt staccato (non-legato) artikulációt igényel az olyan 

(szerzőtől származó) kiírt tempójelzés, mint az Allegro, Presto, Vivace. Az Adagio, Largo és hasonló 

tempójelzések túlnyomórészt legato játszandók. Carl Philipp Emanuel Bach szerint az allegrók 

elevenségét általában elválasztott hangok, az adagiók expresszivitását pedig végig kitartott legato 

hangok hordozzák még akkor is, ha a kotta erre nem utal. 

Affektus-artikuláció: A régizene előadásmódjára az affektusgazdagság jellemző, széles az a paletta, 

amely az érzelmek kifejezésére szolgálhat. A mű jellegének, karakterének megfelelő artikuláció 

megválasztása nagyban hozzájárul a barokk zene affektus-egységéhez. Ennek megfelelően a szomorú 

karaktert a legato-, míg a vidámabb karaktert a staccato-közeli játékmód tudja legjobban közvetíteni. 

Pontozott ritmusok, lombard ritmus: A pontozott ritmusok összes hangja külön artikulálandó a 

franciáknál, az olaszoknál viszont a pontozott hangot rá kell kötni a következő rövid hangra. 

Németországban mindkettő használatos, az első megoldás az Allegrokban illetve az Ouverture-ökben 

(francia nyitány-stílus): 

:  

 

míg az utóbbi az Adagio tételekben alkalmazandó. A lombard ritmus hangpárját alkotó két-két hang 

mindenütt legato játszandó, a hangpárok között azonban viszonylag nagy elválasztás szükséges: 

 

 

Ornamensek artikulációja: A díszítések általában legato játszandók. Az előke mindig rákötendő a 

főhangra. A kiírt késleltetés is lehetőség szerint legato artikulációt igényel. 

Artikuláció és régi ujjrend: A régi ujjrendek használata az artikulációval és a hangsúlyozással is 

összefügg. Az „ordentliches fortgehen” jó és rossz (súlyos és súlytalan) hangpárjának hangjai között 

kisebb, míg a hangpárok előtt/után kicsivel nagyobb artikulációs szünet keletkezik, amit azonban a 

billentyűs előadónak a folyamatos, sima játékra törekvéssel kell minél jobban áthidalnia. Ennél nagyobb 

artikulációs szünet csak nagyobb ugrásoknál fordul elő, illetve a két, egymás után játszandó „jó” hang 

ujj-áthelyezéssel történő előadása során.  
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Utóbbi kitétel az egyszólamú játékra vonatkozik, ugyanakkor az egykezes többszólamúságban is 

használták, mivel néma ujjváltás ekkor gyakorlatilag még nem létezett: 

 

 

 

4. Frazeálás és agogika 

A régizene előadásának két legfontosabb alapelve az érthetőség és az expresszivitás. Előbbi különösen 

fontos, mivel az egyes hang akusztikus körvonalazottsága a 18. századig sokkal nagyobb jelentőséggel 

bírt, mint az azt követő időszakban. A frazeálás gondoskodik a hangok értelmi összefüggésének 

követhetővé válásáról. Elmélete 1700 körülre datálódik, de már a 17. században találkozhatunk olyan 

frazeálási utasításokkal, mint a corona (jele a pont [·]) vagy a kötőív. A 18. századi zenei kompozíció – 

a szónoklat formai és nyelvtani analógiájának megfelelően – bekezdésekre, mondatokra és 

mondatrészekre tagolódik, melyeknek metszete minden esetben hangsúlyos ütemrészre esik. A frazeálás 

a gyakorlatban úgy történik, hogy az induló frázis első, hangsúlyos hangját erősebben ütjük meg, illetve 

agogikus eszközökkel megnyújtjuk. Amennyiben egy zenei folyamaton belül új frázist akarunk kezdeni, 

akkor az előző frázis utolsó hangját kell megrövidíteni ahhoz, hogy az újonnan induló mondat 

akusztikusan elválhasson. Ennek kétféle módja van: vagy az előző hang értékéből veszünk el (jól 

érzékelhető szünet segítségével), vagy plusz időt szánunk az új frázis elé (nem csökkentve az előző hang 

értékét), ami későbbre tolja a frázis indulását. Az első megoldással a frázisok kevésbé lesznek egymástól 

elkülönítve, nagyobb szakaszhatárokhoz a másodikat kell segítségül hívnunk, amely a közbeiktatott 

(„lopott”) idő miatt átcsúszik az agogika területére is. Frescobaldi és Quantz is hasonlóan vélekedett, 

tudniillik, hogy a szünet megelőzi két frázis között az értelemzavaró egybemosódást. Gyakorlatilag ez 

azt jelenti, hogy az előző szakasz végét és a következő elejét jól el kell különítenünk, meg kell 

különböztetnünk egymástól. A megformálás tökéletességéhez azonban a végigvitt, rajzos vonalvezetés 

elvének következetes betartása szükséges. 

Az agogika a formálás alapvető eszköze az orgonán. Az idővel való bánásmód azért kiemelt fontosságú, 

mert ezáltal válik felismerhetővé az aktuális zenei történés érzelmi többlete. A frázisok tényleges 

elválasztása (frazeálás) mellett a következő eszközökhöz nyúlhatunk, amelyek már inkább az agogika 

területére nyúlnak át: a frázis-indító hangokat a retorikából átvett eszköztár segítségével 

meghosszabbítjuk, a kívánt tempót fokozatosan érjük el, amellyel a beszédszerűséget hangsúlyozzuk. 

Szakaszhatárokon, zeneileg indokolt pillanatokban kiszélesítjük a tempót, ez azonban sose érje el a 

ritardando vagy a rallentando mértékét! A következő zenei szakasz beléptetésekor élhetünk újra a 

késleltetés eszközével, ha zeneileg indokoltnak tartjuk. Bizonyos hangokat, szüneteket a kifejező játék 

érdekében gyakran hosszabb ideig kell kitartanunk, mint ahogy a kottában vannak. 
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Példaként nézzük meg Jan Pieterszoon Sweelinck Kromatikus fantáziájának nyitó ütemeit: A régizene 

kromatikusan ereszkedő témái általában kettesével csoportosíthatók, a súlyosról a súlytalan ütemrészre 

lépők állnak közelebb egymáshoz, ami nem jelent egzakt páros kötés-hatást, inkább csak súlyos 

(hosszabb) – súlytalan (rövidebb) párost alkotnak. Ebben az esetben súlyos cisz1 és h hang előtti 

félértékről (azaz a d1-ről és a c1-ről) hamarabb felengedjük a kezünket annak érdekében, hogy a 

rákövetkező súlyos hang előtt elegendő artikulációs szünet keletkezzen a hangpár finom 

elkülönüléséhez. A téma első ellenpontja ugyanebben a szólamban, a negyed szünet után indul, ahol a 

felütés d1 után a-ról felfelé lépegető negyedek szinkópás ereszkedő motívumba torkollnak. Itt két fontos 

zenei történést kell megoldani: a felütés (d1), illetve a szinkópák első hangjából (e1, d1) való dobbantást 

(azaz valójában a leírt hangértékükből való elvételt), amely a súlyos hangok (a, h, a) előkészítését 

szolgálja. Tulajdonképpen minden fugato előadásához agogikus eszközre is szükségünk van, ugyanis 

minden egyes téma (vagy ellenpont) beléptetése előtt a „rágondolás” egyfajta visszatartást eredményez 

(mint amikor a karnagy az éppen témával belépni készülő szólamra ránéz: „készüljetek, most ti 

következtek!”) Ezek persze csak nagyon finom agogikus visszatartások, amelyekre elég gondolnunk, és 

megvalósul a kezünk alatt a hangzó szerkezet, minden erőltetettség és modorosság nélkül. 

 

 

 

 

5. Hangsúlyozás 

A helyes hangsúlyozás a zene metrikai rendjét teszi érzékelhetővé számunkra, valamint az érthetőség és 

az expresszivitás legfőbb felelőse! A zenei hangsúlyoknak három fajtája van: a nyelvtani, a patetikus és 

a logikai. 
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A nyelvtani hangsúly a theszisz-arszisz elv szembeállítására alapozva az ütemen belüli 

hangsúlyviszonyokra világít rá: a zenében az egyformán lejegyzett hangok nem egyforma jelentőséggel 

bírnak! A theszisz-arszisz elv a „quantitas intrinseca notarum”, azaz a „hangok benső tartamának” 

elvévé épült ki a 18. században. Ennek megfelelően az azonos értékekkel lejegyzett („quantitas 

extrinseca”, azaz azonos „külső tartamú”) hangok között benső tartamuk alapján rangsorolunk. Ennek 

értelmében a hangok vagy „jók” (azaz „bensőleg hosszúak”) vagy „rosszak” (azaz „bensőleg rövidek”) 

lehetnek. Hangzásbeli megvalósítása a következő eszközökkel érhető el: ritmikai egyenlőtlenséggel 

(csak bizonyos stílus-tartományban és bizonyos kottaértékekre korlátozva!), dinamikai különbség-

tétellel, artikulációval (a 16-18. századi billentyűsök esetében a legfontosabb eszköz!), agogikával 

(hangsúlyos pillanatok kiszélesítésével), a szólamok fontos hangjainak amolyan tempo rubato-szerű 

megnyújtásával. Az ütem súlyviszonyainak elmélete is a ”quantitas intrinseca notarum” elméletéből 

fejlődött ki, ami a különböző mértékű hangsúlyok hierarchikus osztályozását eredményezte. A fősúlyon 

és melléksúlyon belül ugyanis, az ezekre eső kisebb ritmusértékek is „jó” és „rossz” (súlyos és súlytalan) 

hangokra osztódnak, amelyek különböző artikulációval valósíthatók meg. (A régi ujjrendek 

használatával szinte magától megszületik a kívánt artikuláció!) Egy 2/4-es ütemben például az ütem-

egyen van a fősúly, ütem-kettő pedig súlytalan, ezen belül az első negyed helyére eső két nyolcad súlyos-

súlytalan lesz, ugyanígy a második negyedre eső nyolcadok is súlyos-súlytalan párt alkotnak, utóbbiak 

azonban gyengébbek az első hangpárnál. Ha ebben az ütemben tizenhatodok jelennek meg, akkor mind 

a (fő)súlyra, mind a súlytalan második ütésre eső négy-négy tizenhatod „jó-rossz-jó-rossz” (súlyos-

súlytalan-súlyos-súlytalan) lesz, amit régi ujjrenddel és helyes artikulációval lehet legjobban kifejezésre 

juttatni. Megjegyzendő, hogy a négyes csoportok harmadik helyére eső „jó” (súlyos) hangot (legalább 

is az első helyen állóhoz képest) „kevésbé jó” (vagy kevésbé súlyos) hangként lehetne pontosabban 

definiálni. Ugyanígy a negyedik helyen álló „rossz” (súlytalan) hang sem egyenértékű a második helyen 

állóval. Elmondható tehát, hogy nemcsak az ütemsúlyok között, hanem az azokat kitöltő 

hangcsoportokon belül is megjelenik a hierarchia. 

 

Néhány példa nem rendhagyó ütemsúlyra: 

1. Kétrészes ütemfajtákban csak egy súly van, az ütem-egyen 

2. Négyrészes ütemfajtákban két súly van, ütem-egyen fősúly, ütem-hármon melléksúly 

3. Háromrészes ütemfajtákban egy fősúly van, de ehhez adott esetben egy melléksúly is társulhat: 

jellemzően a felütéses darabokban a 3-on, ritkábban az egyen „dobbantó”, kettőre súllyal érkező 

darabokban a 2-őn 

4. Triolás ütemfajták (6/8, 9/8, 12/8, stb.) súlyviszonyai ugyanúgy viselkednek, mint azok a páros vagy 

páratlan ütemfajták, amelyekből származnak 

 

A patetikus hangsúly, amely a nyelvtani hangsúllyal nem mindig esik egybe, a különösen expresszív 

hangokat hivatott kiemelni. Előfordulása szinkópánál gyakori, vagy az olyan zenei pillanatban, amely 
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az uralkodó harmónia-rend szerint disszonánsnak minősül. Ezen kívül a különlegesen hosszú, vagy 

különlegesen magas illetve mély hangok esetében használatos. 

 

A logikai hangsúly a zenei mondatok egymáshoz kapcsolódásának megértésében segít. Ha a szerző 

(vigyázat: nem a közreadó!) kötőívet ír ki, a kötőívvel jelölt hangok első tagja mindig súlyosabb a 

rákövetkezőhöz képest, így a frazeálás-artikuláció-súlyviszony problematika ebben a témakörben – ha 

lehet – még szorosabban összefonódik egymással. Kötőíven kívül még ponttal, vonalkával, ékkel is 

kifejezésre juttathatja hangsúlyozásra vonatkozó kívánalmait a szerző, amely jelzések 

hangsúlyfunkciója egyértelműen levezethető a zenei szöveg-összefüggésből. 

Az ütem fősúlyai agogikus megnyújtással is alátámasztandók, míg a melléksúlyok azzal jelölhetők meg, 

ha előttük az „ordentliches fortgehen”-ben előforduló minimális elválasztásnál nagyobb artikulációs 

szünetet tartunk. 

 

 

6. Ujjrend 

„A billentyűzeten szinte bármi eljátszható rossz ujjrenddel, habár elképesztő nehézségek és 

ügyetlenkedés árán.” Akár a mottója is lehetne ennek a fejezetnek C. Ph. E. Bach megfogalmazása, 

amely rávilágít arra, milyen nagy jelentőséget tulajdonítottak a 18. században a megfelelő ujjrend 

használatának. A historikus ujj- és pedálrend ugyanis nemcsak technikai, hanem (még inkább) zenei 

célokat szolgált. 

A 16. századtól a billentyűs kiadványok kísérletet tettek az ujjrendezés-lábrendezés szisztematikus 

bemutatására. Az ujjrendezés filozófiájának fundamentuma az ujjak egyenlőtlen hosszán és erején 

alapult, bár arra a kérdésre, hogy mely ujjak az erősebbek, illetve gyengébbek, a különböző európai 

régiók másféle választ adtak. A hüvelykujj és a kisujj használatát azonban lehetőség szerint mindenütt 

elkerülték. A „jó” (súlyos) hangokhoz a „jó”, a „rossz” (súlytalan) hangokhoz a „rossz” ujj társult, de 

hogy melyek voltak a „jó” és „rossz” ujjak, arra a különböző nemzetek más-más szisztémát használtak. 

A figuráció-játékban háromféle ujjrend-típus létezett: a páros, az átlépő és a pozíció-ujjrend. Egészen a 

18. századig csak két, egymást váltó ujjal skáláztak oly módon, hogy mindig a hosszabb került a 

rövidebb fölé. Németalföldön a páros ujjrendet használták, ahol aszimmetrikusan alakult a két kézben a 

„jó” ujjak viszonya: jobb kézben a 3., bal kézben pedig a 2. (és 4.) ujjat tartották „jó” ujjnak. Itáliában 

Diruta az átlépő ujjrendet használta, nála a harmadik ujj minden esetben a „rossz” ujj volt. Az átlépő 

ujjrend kivitelezése nem vezethet valamiféle elcsúsztatott kettős csoporthoz, amolyan páros kötés-szerű 

eredményhez (amely „a kedve ellenére való”), a cél az elegáns, finoman strukturált hangzás. A kézfej 

skálairányba fordítása (felfelé és lefelé) szintén hozzájárul az artikuláció egyenletességéhez. Az átlépő 

ujjrend technikája Dél-Németországban is elterjedt, ahol Christian Erbach népszerűsítette leginkább. Az 

átlépő ujjrendnél mindkét kézben a 2. és a 4. ujj a „jó” ujj. Az angol virginalistáknál mindkét kézben a 
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3. ujj volt a fő ujj, így lehetőségük nyílt a folyamatos figurációk hangsúlyos hangjaira annyi díszítést 

játszani (a 3. ujjal), amennyi csak odakívánkozott. A virginalisták bal kéz skáláiban a hüvelykujj kapott 

fontos szerepet.  

Felvetődhet a kérdés: Lehetséges-e modern applikaturával régi ujjrendnek megfelelő hangzást elérni? A 

kérdés a korszak játéktechnikájának bonyolultságára vonatkozó ismeretek teljes hiányát mutatja. C. Ph. 

E. Bach szerint az ujjak korrekt használata ugyanis elválaszthatatlanul összefügg a megvalósítás 

módjával, többet veszíthetünk a rossz ujjrend által, mint amit kompenzálni tudnánk a tehetségünk vagy 

a jó ízlésünk segítségével. A jó ujjrend tehát nemcsak a kifinomult technikát, hanem a kifejező játékot 

is garantálja. 

A régizenében minden hangköznek fix ujjrendje volt, amit az egykezes polifónia során is alkalmaztak. 

Ebből az 1. és 5. ujjat lehetőség szerint kihagyták. Az azonos hangközből álló skálákat (hangköz-

meneteket) azonos ujjrenddel játszották, például a tercmeneteket csak a 2. és 4., a szextmeneteket pedig 

csak az 1. és 5. ujjakkal. A váltakozó fogásokat először Couperin használta a simább artikuláció elérése 

érdekében.  

Az ujj-áthelyezés tilalma az egész vizsgált korszakban élt, de számos kivétel is akadt, például az egymást 

követő hosszú ritmusértékeket általában azonos ujjal játszották, de skálaszerű helyzetben is előfordult, 

ha két jó hang követte egymást (például lassabbról gyorsabb mozgásformára váltás esetén), illetve az 

egykezes polifon játékban is találunk rá példát. 

A hangolás új módszere lehetővé tette az egyre több kereszt és bé használatát, ami a hüvelykujj 

gyakoribb alkalmazásával járt együtt. A hüvelykujj-alátevés Németországban, Franciaországban és 

Angliában nagyjából azonos időben, a 17-18. század fordulóján került bevezetésre, leginkább Bach, 

Rameau, illetve olasz muzsikusok hatására. A régizenében se a hüvelykujj, se a kisujj nem kerülhetett 

fekete billentyűre!  

További részletek „A billentyűs régizene ujjrendje” című mellékletben találhatók. 

 

 

7. Pedálrend 

A történelmi orgonák pedálbillentyűi viszonylag rövidek voltak, ebből következően a láb és a billentyű 

között csak nagyon kis érintkezési felület állt rendelkezésre, a lábak keresztezése így meglehetősen 

nehéz lehetett. A 18. századi pedálrendek ugyanakkor azt sugallják, hogy leggyakrabban váltott lábbal 

orgonáltak, de hogy a „lábkeresztezés” egy történelmi pedálzaton hogyan történhetett, az ma még 

kérdéses számunkra. Valószínűleg a régi ujjrend megvalósításának analógiájára a lábkeresztezés helyett 

gyors pozícióváltással oldották meg a folyamatos vonalú pedáljátékot.  

A 17. században az orgonák pedálzata nem volt párhuzamos a padlóval, a pedálbillentyűk eleje kissé 

magasabbról indult és hátrafelé lejtett. A sarok használata nagyon nehéz lett volna, illetve sok esetben 

lehetetlen. A rövid billentyűk miatt nem volt elegendő hely, és az a terület, ahol a sarkot lehetett volna 

http://a_billentyus_regizene_ujjrendje_6.fejezethez_csatolni_jakab_hedvig_elearning.pptx/
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használni, túl mélyre került. (A 19. században bizonyos változtatásokat hajtottak végre, hogy 

megfeleljenek a sarok-használat új követelményeinek. A pedál billentyűket a padlóval párhuzamosan 

helyezték el, illetve néha még kissé emeltek is rajta a sarok felé. Az angol nyelvterületen más változások 

is megfigyelhetők a 19. században. A pedálok konkáv és radiális, azaz sugárirányú formáit vezették be, 

a sarok használatának megkönnyítésére.)  

A pedálozás egészen a 18. század közepéig a lábhegy használatára korlátozódott. A sarokjáték csak a 

19. században vált a lábhegy-applikatúra egyenrangú párjává. A lábhegy – hasonlóan az ujjhegyhez – a 

lábnak az a része, amely a billentés komplex folyamatának nagy pontosságú kivitelezésére a leginkább 

alkalmas.  

Gyakori hiba az egylábas pedálrend alkalmazása (a pedálzat bal oldalán a bal láb, jobbon a jobb játszik). 

A 16-17. századi pedálozásban mindkét lábat felváltva használták. A hangsúlyozás, a finom árnyalások, 

valamint a helyes hangképzés követelménye az azonos lábbal játszott meneteknél lehetetlen lett volna. 

A történeti anyagban nem is található utalás az egylábas applikatúra használatára. Legfeljebb két 

egymást követő hangot játszottak azonos lábbal, illetve a hosszú egymást követő hangokat (pl. a Cantus 

firmus hangjait), és csak a pedál rendkívül mély vagy magas fekvésében. De amikor a pedál szólam 

önálló basszus vonallá fejlődött, mindenképpen a váltott lábat kezdték használni, mivel a darab 

szerkezetében játszott fontos funkcióját az egylábas játék egyfajta nyers „umcacca”-kíséretté silányította 

volna. 

A pedálrendnek fontos funkciója van a darab hangsúlyviszonyainak és karakterének alátámasztásában. 

A súlyos-súlytalan hangpárokat általában váltott lábbal játsszuk. (Ez az alapeset természetesen bizonyos 

kényelmetlen felállás, sok fekete billentyű, vagy nagyon magas/mély fekvés függvényében 

módosulhat). Enyhén táncos (hármas) ütemben például a basszus pedálrendje a súlyos-súlytalan-

súlytalan érzetet fogja azáltal sugallni, ha a súlyos hangot az egyik, a két súlytalant pedig a másik lábbal 

játsszuk. A hangsúlyozás és az artikuláció itt is összefügg, helyes megoldása: hosszabb-rövidebb-

rövidebb. Ha éneklőbben kívánunk artikulálni, a váltott lábas megoldás javasolt. Fontos, hogy a hármas 

lüktetésű darabok zárlataiban a hemiolákat helyes lábrenddel lássuk el, ugyanis ezáltal a hemiola szinte 

magától megszületik! 

Ha váltott lábbal skálázunk, ereszkedő skálánál a pedálban a jobb lábhegy kerül a súlyos hangra, a bal 

a súlytalanra, felfelé pedig a bal a súlyosra, a jobb a súlytalanra. A skálaujjrendek analógiája ezt 

egyértelművé teszi: itt is, ott is a pozícióváltás utáni hang a súlyos. 

Ha nyújtott, vagy kisnyújtott ritmussal találkozunk, két alternatív pedálrend jöhet szóba, a darab 

karakterének, illetve a kívánt artikulációnak a függvényében.  

 

Ha a nyújtott ritmus két hangja fölé kötőív kerül, akkor e két hang összetartozik, váltott lábbal játszandó. 

Ez leginkább éneklő karakterű lassabb darabra jellemző. 
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Ha nincs kötőív, akkor a pontozott hang és az azt megelőző rövid hang alkot csoportot, és egyfajta éles 

ritmus-érzet alakul ki. Ekkor a pontozott hang pontja helyére artikulációs szünet kerül. A lábrendje 

pedig: a pontozott hang és a rákövetkező rövid hang ugyanazzal a lábbal játszandó! Ez a határozottabb 

karakterű darabokra illik, például a francia-nyitány stílusra. 

További részletek az „Érdekességek az orgonapedál történetéből” című mellékletben találhatók. 
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Fogalomtár 

Eugène Arnold Dolmetsch (1858. február 24.-1940. február 28.) francia születésű zenész és 

hangszerkészítő volt, aki munkásságának nagy részét Angliában töltötte, ahol hangszerkészítő műhelyt 

is létrehozott. A régizene iránti érdeklődés 20. századi újjáéledésének vezető alakja volt. A British 

Múzeum historikus hangszer-gyűjteményének tanulmányozása ébresztette fel benne a régi hangszerek 

reprodukciójának igényét. 1893-ban kezdett billentyűs hangszereket építeni (csembalókat, 

klavikordokat), majd hangszerkészítő műhelyt alapított, ahol szinte mindenféle, 15-18. századi kópiát 

megépített (hegedű, lant, furulya, billentyűs hangszerek). A 17-18. századi zene értelmezése című 

könyve (1915) mérföldkő volt a régizene autentikus előadási gyakorlatának fejlődésében. 

 

A klavikord vagy clavichord billentyűs kordofon hangszer. A húrok megszólaltatása a csembalótól 

eltérően nem pengetéssel, hanem a zongorához némileg hasonlóan a húrok megütésével történik. A 

húrokat kis fémrudak (tangensek, ill. érintők) súrolják, ennek következtében finom, halk hangot adnak. 

 

A csembaló billentyűs kordofon hangszer. A billentyűkkel párhuzamosan futó húrok megszólaltatása 

azok megpendítésével történik egy, a billentyűkkel összekapcsolt pengetőmechanika segítségével. 

Hangterjedelme 4-5 oktáv. Általában egy vagy két billentyűsorral (manuál) látták el. Kisebb, hordozható 

változata a spinét vagy virginál, amelynél a húrvezetés a billentyűkre merőleges, vagy valamilyen szöget 

zár be azokkal. A csembalónak a barokk hangszeregyüttesben alapvető szerepe van, a basso continuo 

szólamát játssza. 

 

Az orgona összetett aerofon hangszer, hangját ajaksípok és nyelvsípok adják. A sípok egy vagy több, 

kézzel működtethető billentyűzettel – azaz manuállal – és legtöbbször egyetlen pedálsorral 

szólaltathatók meg. A sípok levegőellátásáról mechanikus szerkezet gondoskodik. 

 

A zongora közvetlen ősét, a “fortepiano”-t az olasz Bartolomeo Cristofori hangszerész kísérletezte ki 

a csembaló és a clavichord átalakításával. Kalapácsszerű verőkkel helyettesítette a húrokat 

megszólaltató érintőket, melyeket az akkor már párnázottan használt cimbalomverőkhöz hasonlóan 

puha bőrözettel vont be, így szebb és nagyobb hangot kapott. Nevét is onnan kapta (hangosan-halkan), 

hogy ellentétben a csembalóval és clavichorddal, ezen már lehetett az ujjak ütési erejével hangosan és 

halkan is játszani. 

 

Jacques van Oortmerssen (1950-2015) kiemelkedően sokoldalú holland orgonaművész volt, 

különösen J. S. Bach műveinek interpretációját jegyezték. Rotterdami diplomája után posztgraduális 

tanulmányokat folytatott Párizsban, Marie-Claire Alain-nél. 1976-ban elnyerte a Prix d'Excellence-t. 

1979-ben kivételesen fiatalon lett az Amszterdami Konzervatórium professzora. 1982-ben pedig Gustav 
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Leonhardt után ő lett az Amszterdami Waalse Kerk orgonistája. Orgonaművei: Rondeau Reconstructie. 

Donemus, Amsterdam 1975.; Fata Morgana. Boeijenga, Sneek 1991.; Five Chorale Preludes. Tactus, 

1995.; Nun ruhen alle Wälder, Choralvorspiel im Orgelbüchlein-Projekt, 2012; Publikációi: Guide to 

Duo and Trio Playing, Boeijenga, Sneek 1981; Organ Technique, Göteborg Organ Art Center, Göteborg 

2002, ISBN 91-973916-7-0. 

 

Carl Philipp Emanuel Bach (Weimar, 1714. március 8. – Hamburg, 1788. december 14.) német 

zeneszerző, orgonista, csembalista, a zenei klasszicista stílus megalkotója, Johann Sebastian Bach 

második fia. Három korszakalkotó tanulmány kísérli meg a kortárs (értsd 17-18. századi) előadói 

gyakorlat szinte minden aspektusának körüljárását: Carl Philipp Emanuel Bach Versuch über die wahre 

Art das Clavier zu spielen a billentyűs, Joachim Quantz Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere 

zu spielen a fúvós, és Leopold Mozart Versuch einer gründlichen Violinschule a vonós terület 

sajátosságait írja le. Carl Philipp Emanuel Bach könyvének címében a Clavier kifejezés alatt nem a mai 

zongora értendő, hanem, amint Bach a második rész bevezetésében megjegyzi, az akkori összes 

billentyűs hangszer, azaz az orgona, a csembaló, a fortepiano és a klavikord. Az első kötet (1753) három 

nagy fejezete az ujjrendezéssel, a díszítésekkel és az interpretációval, míg a második kötet (1762) a 

continuo-játék szabályaival foglalkozik. 

 

Lombard ritmus: olyan éles ritmusokból álló hangpárok sorozata, ahol a hangpár mindenkori első 

(rövid) hangja hangsúlyos, a mindenkori második (hosszú) pedig súlytalan. 

 

A francia nyitány egy, a barokk zene időszaka alatt népszerű zenei forma, ami három formarészből áll: 

egy lassú bevezető részből, melyre a pontozott ritmusok a jellemzőek, egy gyors fugato középrészből és 

egy lassú visszatérésből. 

 

A frazeálás a zenei mondanivaló értelmezése, tagolása, frázisokra bontása elválasztásokkal, 

hangsúlyozással. Gondoskodik a hangok értelmi összefüggésének követhetővé válásáról és a zenei idő 

helyes megszervezéséről, mely által föltárul a mű belső logikája. A kifejezés a frázis (ol. frase, ang., fr., 

ném. phrase = mondat) szóból ered. 

 

Girolamo Frescobaldi (Ferrata, 1583. szeptember 13. – Róma, 1643. március 1.) olasz zeneszerző és 

orgonista. 1608-28 között, valamint 1634-től haláláig a római Szent Péter bazilika orgonistája volt. 1628 

és 1633 között a firenzei herceg szolgálatában állt. Híre messze földre elterjedt, így például Froberger 

is tanulni jött hozzá Bécsből. Művei: Toccate e partite d'intavolatura di cemballo (1615), Capricci sopra 

diversi soggetti (1624), Canzoni (1628 óta négy kötet), Il secondo libro di toccate, canzone.  

 



15 
 

Johann Joachim Quantz (Scheden, 1697. január. 30. – Potsdam, 1773. július 12.) zeneszerző és híres 

fuvolaművész, II. Frigyes porosz király fuvolatanára. Több száz fuvola-szonátát és fuvolaversenyt 

komponált, és megírta a Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen című traktátusát, 

amely a fuvolán való előadás, illetve a barokk előadói praxis általánosabb kérdéseit járta körbe. 

 

Az agogika a mű tagolásának, értelmezésének szerves része. Kivitelezése a hangértékek árnyalatnyi 

értékváltozásával (gyorsítás, lassítás, visszatartás, megnyújtás, késleltetés) történik. Olyan apró ritmikai 

változásokat jelent, amelyeket a zenemű leírásánál már nem lehet jelezni. Az agogika függ a stílus 

előadásának hagyományaitól, de meghatározó szerepet játszik benne az előadó személyisége is. 

 

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562. Deventer – 1621. október 16. Amszterdam) németalföldi 

reneszánsz-barokk zeneszerző, orgonista. A németalföldi orgonista hagyomány megteremtője. 

Zeneszerzői, előadói és tanítói népszerűsége már életében folyamatosan nőtt. Kortársai „Amszterdam 

Orpheuszának” becézték. Tanítványa volt többek közt Jacob Praetorius, Heinrich Scheidemann 

(mindketten hamburgi orgonisták) és Samuel Scheidt hallei orgonista. 

 

Christian Erbach (kb. 1570 - 1635. június 14.) német organista és zeneszerző volt. Először Marcus 

Fugger szolgálatában állt, majd a St. Moritz orgonistája lett Augsburgban. Később városi orgonista, 

majd 1625-től a Dóm orgonistája lett. Velencei stílus-elemeket tartalmazó művei hatottak többek között 

Frobergerre, Kerllre és Kindermannra is. 

 

Az angol virginalisták kifejezés a késő 16. és kora 17. században virginálra komponáló angliai 

zeneszerzők csoportját jelöli, akik a billentyűs zene történetében először dolgozták ki a húros-billentyűs 

hangszerek sajátos játék- és szerkesztésmódját. Néhányan közülük: John Blitheman, John Bull, William 

Byrd, Giles Farnaby, Orlando Gibbons, Thomas Morley, Peter Philips és Thomas Tomkins. 

 

François Couperin (Párizs, 1668. november 10. – Párizs, 1733. szeptember 11.) francia barokk 

zeneszerző, csembalista. 1693-ban XIV. Lajos „a Napkirály” orgonistája, csembalistája. Legfontosabb 

munkáinak a több könyvnyi csembalódarabjai számítanak, amiket főleg 1713 és 1730 között írt. 

Kiemelendő a L’Art de Toucher le Clavecin (1716) didaktikai tanulmánya. A francia zene őáltala 

hódította meg Európát. Műveit J. S. Bach is elismeréssel tanulmányozta. 

 

Hemiola: két hármas ütemből 3 darab kettes tagolású ütem lesz a hangsúlyviszonyok eltolódása 

(harmóniaváltás) által. A hemiola jellemző helye a zárlat előtti két ütem. 
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