
  

A barokk zenéje – bevezetésA barokk zenéje – bevezetés
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                Sándor LászlóSándor László



  

J. S. Bach: J. S. Bach: 

Vom Himmel hoch Vom Himmel hoch 

da komm’ ich herda komm’ ich her

(BWV 769)(BWV 769)

KánonvariációkKánonvariációk

A Lorenz Christoph Mizler által alapított Lipcsei Zenei A Lorenz Christoph Mizler által alapított Lipcsei Zenei 

Tudós Társaság számára benyújtott műTudós Társaság számára benyújtott mű



  

J. S. Bach: Canon a 4 (BWV 1074)J. S. Bach: Canon a 4 (BWV 1074)



  

J. S. Bach: J. S. Bach: 

Magnificat (D-dúr)Magnificat (D-dúr)

BWV 243BWV 243



  

        Magnificat anima mea DominumMagnificat anima mea Dominum

        Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.

        Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: ecce enim ex hoc beatam me Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: ecce enim ex hoc beatam me 

        dicent omnes generationes.dicent omnes generationes.

        Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.

        Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum.Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum.

        Fecit potentiam in bracchio suo, dispersit superbos mente cordis sui.Fecit potentiam in bracchio suo, dispersit superbos mente cordis sui.

        Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.

        Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes,Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes,

        Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiæ suæ,Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiæ suæ,

        Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in sæcula.Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in sæcula.

        Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,

        Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in Saecula saeculorum. AmenSicut erat in principio, et nunc, et semper, et in Saecula saeculorum. Amen



  

        Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.

        Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak 

        hirdet minden nemzedék,hirdet minden nemzedék,

        mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk.mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk.

        Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

        Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta,Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta,

        hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt;hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt;

        az éhezőket minden jóval betölti a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.az éhezőket minden jóval betölti a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

        Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról,Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról,

        melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak 

        mindörökké.mindörökké.

        Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a SzentléleknekDicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek

        Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. ÁmenMiképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen
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