
123

S Z E G H Y  E S Z T E R 1

A klasszikus gitárduóban rejlő lehetőségek  
feltérképezése és átiratok készítése

BEVEZETŐ A CSATOLT MŰHÖZ

Zenei átirat

A zenemű eredeti hangszerétől eltérő hangszerre (vagy hangszerekre) való adap-
tációja. Zenei átirat készítése a régebbi korokban természetes volt, a zeneszerzők 
nem is feltétlenül írták elő, hogy milyen hangszerre vagy hangszerekre készült a da-
rab. Gitárosként gyakran játszunk átiratokat, így gazdagítva a zenei repertoárunkat 
olyan darabokkal, amelyek eredetileg más hangszerekre készültek. Így találkoztam 
lantra írt darabok átiratával, vagy kis kamaracsoportra írt szonátákkal, melyekből 
csak a dallamot játszó hangszer vagy hangszerek és a számozott basszus volt pon-
tosan lejegyezve. Átirat készítése során ügyelni kell arra, hogy a darab szerkezete és 
tartalma ne sérüljön, sőt a gitárok adta adottságokkal gazdagodjon.

Választásom Domenico Scarlatti K115-ös c-moll szonátájára esett. Ez a szon-
áta egytételes mű és csembalóra készült.

Miért éppen gitáron vagy gitárokon játsszuk Scarlatti szonátáit és miért ked-
veljük ennyire azokat? A barokk billentyűs zene megfelelően tud megszólalni 
pengetős hangszereken, különösen a csembalóra gondolván, hiszen maga is egy 
pengetett hangszer. Ez a fajta pengetett hangképzés hitelesen megszólal a gitár-
duó átiratában.

Habár Scarlatti csembaló szonátáit egy ember adja elő, a darabokban meg-
figyelhető a többszereplősség. Ezt két gitáron sokkal könnyebb megvalósítani, 
hiszen két ember játssza. Az általam átírt darabnak két karaktere van, melyek 
kettősvonallal válnak el egymástól. A szólamosztáskor ezt figyelembe véve 
úgy osztottam szét, hogy a moll jellegű karaktert mindig az első, a dúrosabbat 
és fürgébb szólamot mindig a második gitár adja elő. Törekedtem arra, hogy  
a szólamok önálló értelmezést kapjanak, így artikulációban és értelmezésben 
sem sérül az eredeti darab. Ezeknek az eszközöknek a használatával még erőseb-
ben megjelenik a többszereplősség.

Ha a csembaló darabot egy az egyben átvenném, alaphangneme miatt szinte 
játszhatatlanná válna, és hangterjedelme sem férne ki a két gitárra. Így az egé-
szet egy kis terccel feljebb transzponáltam, és az eredeti c-moll helyett e-mollba 

[1] SZE egységes, osztatlan képzés, Zenetanár-Gitártanár. Témavezető: Roth Ede, főiskolai ad-
junktus, SZE Művészeti Kar, Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék.
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került. Mivel a csembaló hangterjedelme nagyobb, mint a gitároké, így többször 
is oktávtörést kellett az átiratban alkalmaznom. Ezzel a darab szerkezete nem 
sérült, és harmóniája sem változott. Ilyen ütem például rögtön a 3. ütem, ami-
ben egy egyszerű akkord figuráció található. Ugyanez a technika megtalálható  
a 32–37 ütemekben. Itt az alsó szólamban az akkordból a szekundhangok kerül-
tek egy oktávval magasabb regiszterbe. Míg a csembalón könnyű egymás melletti 
hangokat megszólaltatni, addig gitáron ez hangszerszerűtlen és nehéz kivitelezni.

Az eredeti csembaló műben található komplementer ritmusok egy hang-
szeren könnyen megszólalnak, két gitár esetében hangszerűsíteni kell a darab 
gördülékenysége és játszhatósága miatt. Így az olyan szólamoknál, melyek tizen-
hatod- vagy nyolcad szünettel indulnak, az alsó szólamban lévő basszushangot 
írtam a szünet helyére. Ezáltal könnyeden és természetesen szólal meg a pontos 
ritmus. Ilyenek például: 3, 7, 11 ütemek, vagy a 32–37 ütemek között. A díszíté-
sek, melyek az eredeti műben szerepelnek, kivétel nélkül megvalósíthatók gitá-
ron. Ebben a szonátában legjellemzőbbek a trillák, tremolók és előkék.

Az átiratok révén lehetőség van arra, hogy az egyébként gazdag és értékes 
gitárirodalom nagyszerű kamaraművekkel gazdagodjon. 
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