
1 

 

Dr. Kecskés Mónika és Dr. Ruppert István 

 

 

Az itáliai és francia barokk orgonamise 

előadási problémái - I. 

Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával 

a „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése” 

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012 sz. projekt keretében, 2015-ben, 

a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetben 

 

Széchenyi István Egyetem 

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 

Győr 

 

2015  



2 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kecskés Mónika és Dr. Ruppert István: Az itáliai és francia barokk orgonamise előadási 

problémái - I. 

 

A tananyag szakmai bírálója:  

Dr. Varga László  



3 

Tartalom 
BEVEZETÉS ........................................................................................................................... 4 

1. Modul: Az itáliai orgonamise .......................................................................................... 7 

1. lecke: Az itáliai orgonamise kialakulása....................................................................... 8 

A Ceremoniale Episcoporum előírásai ............................................................................ 8 

Az itáliai orgonamise a 17. században ........................................................................... 12 

Sanctus ........................................................................................................................... 13 

Agnus Dei ...................................................................................................................... 14 

A 17. századi alternatim misék jellemzői – a Ceremoniale Episcoporum a gyakorlatban

........................................................................................................................................ 14 

Girolamo Frescobaldi: Fiori musicali (Zenei virágok; 1635) ........................................ 15 

Az orgonamise a 17. század 2. felében .......................................................................... 17 

1.2. lecke: Az itáliai barokk orgona ................................................................................... 19 

A 16-17. századi itáliai orgona ...................................................................................... 19 

Az itáliai orgonatípus változásai a 18. század 2. felében ............................................... 23 

A regisztráció későbarokk, itáliai orgonákon ................................................................ 27 

1.3. A szabadon komponált műfajok: intonáció, tokkáta................................................... 32 

3.1. Intonáció ................................................................................................................. 32 

1.4. Lecke: Frescobaldi öröksége – a retorikus stílus ........................................................ 46 

1.5. Imitatív műfajok.......................................................................................................... 57 

Intavoláció...................................................................................................................... 58 

Billentyűs hangszerek notációi ...................................................................................... 59 

4.3. A fantázia ................................................................................................................ 69 

4.4. Fúga......................................................................................................................... 70 

1.6. Táncok és táncvariációk .................................................................................................. 72 

6.1. Ballo..................................................................................................................... 73 

6.2. Passamezzo .......................................................................................................... 73 

6.3. Galliarda .............................................................................................................. 74 

6.4. Padoana ................................................................................................................ 74 

6.5. Romanesca ........................................................................................................... 75 

6.6 A folia ...................................................................................................................... 77 

6.7 A partita ................................................................................................................... 79 

 

 



4 

BEVEZETÉS 

Az itáliai és francia barokk orgonamise előadási problémái - I. elektronikus tananyag a 

TÁMOP-4.1.2B.2-13/1-2013-0012 projekt keretében készült. 

 

Lehet-e, érdemes-e akár jegyzetet, akár tankönyvet írni az előadó-művészetről? Hogy kell 

játszani Bachot, Mozartot avagy Lisztet? A válasz mindig egyszerű: hát persze, szépen! Az 

orgonazene története sok szempontból különleges, összehasonlítva más hangszerek 

történetével. Az orgona szinte máig is a különféle keresztény felekezetek legfontosabb, a 

liturgiát kiszolgáló, és azt segítő hangszere. A barokk kor végéig írt orgonazene kevés 

kivételtől eltekintve liturgikus, funkcionális tekinthető. Az orgonára írt műveket 

alapvetően mindig két dolog határozta meg: milyen liturgikus célra, és milyen hangszerre 

írták azokat. Mindkettő figyelembe vétele és részleteinek alapos ismerete 

elengedhetetlenül fontos a művek megértéséhez és stílusos előadásához. Gondoljunk csak 

bele, annak idején az orgonista volt a legműveltebb és legsokoldalúbb muzsikus: játszania 

kellett valamennyi billentyűs hangszeren, az ő szerzeményeit adták elő a vasárnapi és 

nagyobb ünnepi istentiszteleteken, kórust és zenekart kellett vezényelnie – kísérnie, 

általában kontinuó játékosként az orgonától. A liturgia alkalmas pillanataiban improvizált, 

és a legtöbb orgonistáról tudjuk, hogy más – főleg vonós – hangszeren is játszott.  

Ebben a tanulmányban igyekeztünk minden fontos információt összeszedni ahhoz, hogy a 

téma – a művek – iránt érdeklődő orgonisták, egyházzenészek bátran nyúljanak a 

darabokhoz. Azt, hogy hogyan kell játszani a műveket, nem tudjuk. Segítséget adnak a 

korabeli szerzők előszavai, regisztrációs ajánlásai, melyek azért leszűkítik, valamilyen 

irányba terelik a stílushű előadás lehetőségeit. Zenetanulmányaink során hozzászoktunk 

ahhoz, hogy a hangzó zenét azonosítsuk a kottával. Tehát azt játsszuk, ami a kottába van 

írva, és ami nincs benne, az talán nincs is. Nem így volt a régi mestereknél: mivel az 

orgonista a legműveltebb zenész volt, és a kollégái számára írta a műveket, sok – mindenki 

által tudott – dolgot nem kellett a kottába beleírnia, mert azokkal mindenki tisztában volt. 

Mindenki tudta értelmezni a kotta tartalmát – a stílust, amelynek nyelvét közösen 

beszélték. Nem kellett minden díszítést jelölni, mert bizonyos szituációkban az értő fül 

úgyis kívánta, és a kéz automatikusan játszotta is. A franciák számára természetes volt az 

inegal jelenség, és nem is írták le soha, mit és miért kell azt úgy játszani. Ha valami pedig 

nem következett egyértelműen a kottaképből, vagy a szerző valami teljesen újat akart, arra 

a komponisták előszavaikban felhívták a figyelmet. Az egyes fejezetekben megpróbáltuk a 

legfontosabb – főleg a szokásostól eltérő – stílusjegyeket számba venni. A szerzők több 

évtizedes előadóművészi és pedagógiai gyakorlatuk alapján néhol tanácsokat is adtak 

bizonyos szituációk stílusos megoldására, de leginkább bátorítást szerettek volna adni a 

kísérletező – értelmező hozzányúláshoz. Mind az itáliai, mind a francia zenében vissza-

visszatérő probléma a szabadság (stylus phantasticus) és a kötöttség (stylus gravis) 

viszonya: mit, hol és miért. Egy-egy Frescobaldi-toccata vagy Buxtehude-prelúdium, a 

francia Récit tételek figyelmes és értő kísérletezése ablakot nyithat az előadói szabadság 

megértéséhez, ugyanúgy a fúgák, canzonák, ricercarok és duók játszása segítheti a zenei 

egyenletesség, a különböző karakterek megízlelését. 
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Mindkét nagy fejezet felépítése hasonló: először megtaláljuk az egyházi előírásokat: mire 

kötelezik az orgonistát, és milyen lehetőségeket adnak számára. Ezután áttekinthetjük 

azokat az orgonatípusokat, melyeken ezeket a zenéket játszották. A harmadik – 

műfajonként tagolt – részben pedig részletesen tárgyaljuk az orgonaműveket. 
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A TANANYAG TANULÁSMÓDSZERTANI JELLEMZŐI 

A tananyag szerkezete a következő: 

kurzus (a tananyag egésze – tantárgy – amely modulokból áll); 

modul (a tananyag nagyobb összefüggő egysége – amely leckékből áll); 

lecke (a tananyag alapegysége – egyszeri tanulási tevékenységgel a megadott idő alatt 

elsajátítható). 

 

A tananyag alapegysége a lecke. 
A minden lecke elején megfogalmazzuk:  

a fejezet célját (a tanulás, feldolgozás után hova kell eljutni);  

azokat a követelményeket, melyeket a tanulás eredményeként el kell érni (a tartalom 

feldolgozása utáni elvárásokat);  

a tanulás becsült időszükségletét (átlagosan mennyi idő szükséges az elsajátításhoz); 

a kulcsfogalmakat (a tanuláshoz, megértéshez szükséges fogalmak jegyzékét). 

 

Bekezdésenként, nagyobb összefüggő tananyag részenként megadjuk azokat a tanulási 

tevékenységeket, amelyek a tananyag megértéséhez, elsajátításához elengedetlenül 

szükségesek (mit és hogyan kell megtanulni). 

 

A kurzus tartalmaz:  

elméleti tananyagot; 

képeket, ábrákat, rajzokat, videó felvételeket; 

önellenőrző kérdéseket.  

 

A tananyag feldolgozásához a következőket tanácsoljuk: 
1. egyszer figyelmesen olvassa el leckénként az anyagot, majd vegyen részt a kurzus 

gyakorlatain; 

2. a felsorolt követelmények és tanulási tevékenységek alapján tanulja meg a 

szükséges tényeket, fogalmakat és összefüggéseket, rajzolja le a szükséges ábrákat, 

tekintse meg a videófelvételeket; 

3. készítsen magának jegyzeteket azokról a részekről, amelyek nehezebben tanulhatók, 

vagy amelyekről további információt igényel; 

4. a gyakorlatokon kérdezzen rá a problémát okozó részekre; 

5. oldja meg az leckéket lezáró önellenőrző feladatokat; 

6. a sikertelenül megoldott feladatoknak ismételten nézzen utána, ha szükséges 

kérdezzen rá a problémás részekre; 

 

Eredményes tanulást kívánunk!  
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1. Modul: Az itáliai orgonamise 
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1. lecke: Az itáliai orgonamise kialakulása 

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a 17-18. századi itáliai barokk orgonazene 

kialakulásának sajátosságát, az orgonának a liturgiában betöltött szerepét. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes 

 megismerni a liturgia legfontosabb előírásait és követelményeit az orgonazenével 

szemben 

 felsorolni az itáliai barokk liturgikus orgonajáték főbb alkalmazási területeit és 

módját   

 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 80 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak 

 Caeremoniale Episcoporum 

 ordinárium, proprium 

 alternatim szkéma 

 Fiori musicali 

A Ceremoniale Episcoporum előírásai 

A liturgikus orgonajáték mikéntjére a kéziratos és kiadott formában fennmaradt 

kompozíciók mellett az egyes liturgikus könyvtípusokban lejegyzett utasításokból és 

tiltásokból következtethetünk. Ezek közé tartoznak: 

 ordo, ordinárius  

 rituale 

 ceremoniale  

 

A ceremoniale liturgikus könyvtípus a pápai kúria számára készült. Mint ilyen, a kibocsátó 

szándéka szerint mérvadó volt nem csak a római Kúria, hanem a katedrálisok, társ-

székesegyházak és kisebb templomok liturgikus rendjére nézve is. 

A Tridenti zsinat (1545-1563) után számos helyi zsinatot tartottak. Felmerült a Római 

Katolikus Egyház megújításának igénye az ellenreformáció szellemében. Ennek a 

folyamatnak első mérföldköve VIII. Kelemen pápa (1536-1605) Ceremoniale 

Episcoporuma. Az első olyan ceremoniálét, amely az egyházi zenével is foglalkozott VIII. 

Kelemen "Cum novissime" kezdetű, apostoli levele helyezte hatályba 1600. július 14-én. 

Ezt számos helyi zsinat és ordinárius kiadása követte (ferencesek, domonkosok, 

karmeliták, bencések rendi ordináriusai). Az orgonamise alapvetően liturgikus gyakorlat 

volt, mintsem műfaj. Az akkor már kétszáz éve létező praxis kanonizálására a legrégibb, 

http://www.newadvent.org/cathen/12454b.htm
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liturgikus orgonazenével foglalkozó ceremoniale, VIII. Kelemen 

Caeremoniale episcoporuma révén került sor. Ez, a tartalmi felépítésére nézve 

háromrészes dokumentum engedélyezi először az orgona használatát vasár-, és 

ünnepnapokon, kivéve az adventi és böjti időszakot. Emellett felsorolja a zsolozsmában 

azokat a szakaszokat, amelyekben részt vehet a hangszer. 

A Ceremoniale Episcoporum nyolc részből áll: 

 Püspöki liturgia 

 Mise 

 A Hórák liturgiája 

 Szentségek 

 Szentelmények 

 A püspök életének jelentős mérföldkövei 

 Liturgikus cselekmények ünnepélyes, püspöki misékre 

Függelékei: 

 Liturgikus ruházat 

 Liturgikus naptár 

 Táblázatba foglalva: a misékről, votív misék, gyászmisék, különböző alkalmakra illő 

misék ritualéja 

 

Az orgonáról az első részben, „Az orgonáról és az orgonistáról” kezdetű szakaszban 

rendelkezik (cc. xxvii-xxviii). 

A miséhez az orgonának alternatim kell játszania a Kyrie eleisonnál és a Gloria in 

excelsisnél, az Epistola végén, az Offertoriumnál. A Sanctusnál az Agnus Deihez és a post-

Communio könyörgéséhez, valamint a mise végén. Az Úrfelmutatásra lágyabban és 

szélesen kell játszani. Ezt, a mintegy 200 éves gyakorlatot a Ceremoniale Episcoporum 

csupán rögzítette, és számos helyi, itáliai egyházmegyei zsinat megerősítette. Végül X. 

Pius Motu propriója (1903) vetett véget az alternatim gyakorlatnak, aki teljesen megtiltotta 

ennek a praxisnak minden formáját. A Ceremoniale Episcoporum megtiltja, hogy a 

liturgikus tételek első és utolsó versszakát, a doxológiát és az úgynevezett „térdelő” 

versszakokat orgonával helyettesítsék. Emellett előírja, hogy az alternatim gyakorlatban az 

orgona által játszandó verset hangosan fel kell olvasni a karzatról.  

Az előírások első és másodosztályú ünnepekre vonatkoznak, de a forrásban külön említést 

tesznek a főünnepek és különleges alkalmak orgonahasználatáról is.  

 

A Ceremoniale Episcoporum (1600) előírásai a liturgikus orgonajátékról 

(A zárójeles alkalmak csak Solemnitásokra, tehát a főünnepekre, vagy különleges 

ünnepekre vonatkoztak). 

 

Zsolozsma/Mise Az orgonának játszania kell 

Matutinum (Az elejétől), valamint a Te Deumtól, ahogy 

a vesperásban, (a Deo Gratiasnál.) 
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Laudes A zsoltárok végén, a himnuszokhoz és a 

Benedictushoz. 

Vesperás (Processio) 

a zsoltárok végén, 

a himnuszhoz 

a Magnificathoz 

a Deo gratiashoz. 

(Processio) 

Tercia Bármely zsoltár után és a himnuszhoz 

Completorium Nunc Dimittis 

Mise (Processio az Introitushoz) 

Kyrie, Gloria, 

Epistola után, 

Offertorium 

Sanctus 

Elevatio 

Agnus Dei 

Communio antifónájához 

A mise végén. 

Nem játszhat az orgona Credohoz és 

Benedictushoz.  

Processio bármely processio alatt 

 

Az 16. századi alternatim orgonamise ordinárium tételeinek szerkezete 

A liturgikus orgonajátékra vonatkozó konkrét forrásokat a 16. század előtt elvétve, csak 

helyi zsinatok határozataiban találunk. A gyakorlat leírása mellett csak kiadott, kottás 

forrásokra támaszkodhatunk. Ezek a kiadványok tankönyvszerűen rögzíthettek olyan 

improvizációs eljárásokat, amelyeket a liturgia adott pontján elvártak az orgonistától. 

A 16. század végéig megjelent orgonamisék alapja még az adott gregorián dallam volt, 

amelyre az adott kompozíció készült. Az itáliai orgonás ordináriumok a XVII. század első 

harmadában még teljesek, olykor Credo is található bennük. 

Az itáliai orgonairodalomban három orgonamisét dolgoztak fel az alternatim-gyakorlatnak 

megfelelően: az Cunctipotens genitor Deust (IV), a Messa Cum jubilot (IX) és az Orbis 

factort (XI). Az alternatim gyakorlat az orgona és az ének váltakozására utal. Az 

alternatim orgonamise szerkezete – azaz: szkémája – még nem szilárdult meg a 16. századi 

itáliai forrásokban.  

A 16. századi, itáliai orgonamise forrásai:  

 Castell Arquato kézirat (1530-1550). Missa solemnitatibus Beate Mariae, Messa de 

la Dominica, Messa dell’Apostoli; 2 Credo 

 Torinói orgona tabulatúra, benne Andrea Gabrieli három miseciklusával. 

 Claudio Merulo: Messe d’intavolatura d’organo, libro quarto, (1568) 
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A három forrás rendkívül értékes, ritkán játszott anyagot tartalmaz, amelyek alapjául 

túlnyomó részt a gregorián alapdallamok cantus firmus-szerű feldolgozásai 

szolgáltak. Sajnálatos módon azonban ezeket nem játsszák a mai 

koncertgyakorlatban, ezért kizárólag Girolamo Cavazzoni orgonamiséivel 

foglalkozunk.  

Girolamo Cavazzoni orgonamiséi 

Girolamo Cavazzoni volt az első az Intabulatura d’organo … libro secondoban (1543), 

aki szakított a cantus firmus stílussal. Verzettói túlnyomó részt imitatív szakaszokkal 

kezdődnek, amelyek alapjául az adott dallamra írt témák szolgáltak. 

Girolamo Cavazzoni két, liturgikus orgonazenét tartalmazó gyűjteményt jelentetett meg:  

1. Intavolatura cioe Recercari Canzoni Himni Magnificat composti per Hieronimo de 

Marcantonio da Bologna, detto d’Urbino, Libro primo (1543): 

 

4 himnusz: Christe Redemptor omnium, Ad coenam agni providi, Lucis creator 

optime, Ave maris stella 

2 Magnificat: Magnificat primi toni és Magnificat secundi toni  

 

2. Intabulatura d’organo, cioe misse himni magnificat composti per Hieronimo de 

Marcantonio da Bologna detto d’Urbino. Libro secondo. (?1543): 

 

3 miseciklus: Missa Apostolorum, Missa Dominicalis, Missa de beata Virgine 

8 himnusz: Veni creator spiritus, Pange lingua, Exulte coelum, Iste confessor, 

Jesu nostra redemptio, Jesu corona virginum, Deus tuorum militum, 

Hostis Herodes impie 

2 Magnificat: Magnificat quarti toni és Magnificat sexti toni 

 

A misék ebből a részből annyira népszerűnek bizonyultak, hogy Gardanonál külön is 

megjelentek. (Évszám egyiknél sem ismert). A Missa Apostolorum alapja a IV. 

(Cunctipotens genitor) mise. A ciklus kiegészült a IV. mise saját Credójával, amelyet 

Cavazzoni Credo cardinalisnak nevezett. A Missa Domenicalis alapja a XI. (Orbis factor) 

mise, valamint az Agnus Dei tételé a XII. mise. A szerző ezt a misét az I. mise Credójával 

egészítette ki, amelynek a Credo Domenicalis nevet adta. Egyedül a IX. (Cum iubilo) 

misét alapjául vevő Missa de beata Virginenek nincs Credo tétele.  

 Kyrie eleison: hagyományos alternatim elrendezéssel  

Kyrie: orgona - kórus- orgona  

Christe: kórus - orgona – kórus 

Kyrie: orgona – kórus - orgona  

A szerző a Kyrie-nél csak egy verzust komponált meg, de mindegyiket kéri 

megismételni („Iterum repetitur”), így lesz teljes az alternatim előadás. 
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 Gloria: a páros számú versekre. Azért alakulhatott így, mivel az intonáció a celebráns 

feladata volt. A Missa Domenicalis és a Missa Apostolorum szkémája megegyezik a 

későbbi, általánossá vált renddel. A Cum iubilo mise Gloria tételének különlegessége 

az, hogy szerzőnk kiegészíttette a Spiritus et alme tropussal, amely beépült a tétel 

alternatim szerkezetébe:  

Gloria 1. Et in terra pax; 2. Benedicimus te; 3. Glorificamus te; 4. Domine Deus Rex; 

5. Spiritus et alme; 6. Primogenitus; 7. Qui tollis a tre voce; 8. Qui sedes; 9. Mariam 

sanctificans; 10. Mariam gubernans; 11. Mariam coronans; 12. Amen 

 Credo: 2. Patrem; 4. Et ex Patre natum; 6. Genitum non factum; 9. Crucifixus a tre 

voce; 11. Et ascendit in celum; 15. Et in Spiritum Sanctum; 17. Et unam sanctam 

catholicam; 19. Et expecto. Amen.  

 Sanctus: 1. Sanctus primus; 2. Sanctus secundus. A dallami megfelelések alapján 

nem lehet eldönteni, hogy hol kellett ezeket a verzettókat eljátszani. Andrea Gabrieli 

és Claudio Merulo (1568) miséiben már világos, hogy két rész az első és a harmadik 

Sanctust váltja ki.  

 Agnus Dei: ide Cavazzoni egyetlen verzettót írt. Az Agnus Dei gregorián dallama az 

ABA szerkezetű. Az alternálás módja nem állapítható meg bizonyossággal. A 

dallami utalások miatt a verzettó vagy az első és a harmadik Agnus-t helyettesíthette.  

Az itáliai orgonamise a 17. században 

 

Az itáliai orgonairodalomban továbbra is három orgonamisét dolgoztak fel az alternatim-

gyakorlatnak megfelelően: az Cunctipotens genitor Deust (IV), a Messa Cum jubilot (IX) 

és az Orbis factort (XI). Újdonságnak számítottak a cantus firmusra csak a verzettók 

témáiban utaló, avagy szabad témára írt kompozíciók. Szintén újdonság volt a 16. 

századhoz képest a propriumtételek térnyerése a miseciklusokban és az ezzel foglalkozó 

traktátusokban. 

Az orgonamise történetét tekintve a legfontosabb időszak a 17. század volt. Ekkor jelent 

meg Adriano Banchieri traktátusa, a L’organo suonarino (1605), amelynek harmadik 

kiadása (1622) tartalmazza a Missa alla domenicat. Ezt követte Bottazzi Choro et 

organoja (1614), Frescobaldi Fiori musicalija (1635), Salvatore  Ricercari… e versi per 

rispondere nelle messe (1641) kiadványa, Croci Frutti musicali-ja (1642) és 

Fasolo Annualeja (1645). Mindegyik kiadvány a három mise ordináriumot dolgozza fel. 

Frescobaldi Fiori Musicalija kivételes abban a tekintetben, hogy az ordinárium tételei 

közül csak a Kyrie szerepel.  

A Ceremoniale Episcoporum nem írta elő az alternatim gyakorlathoz a szövegek 

felosztását. A Kyriét és Gloriát – egyedi kivételektől eltekintve – a következő szkéma 

szerint osztották fel: 

Kyrie eleison 

 

Orgona Ének 

Kyrie eleison I Kyrie eleison II 
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Kyrie eleison III Christe eleison I 

Christe eleison II Christe eleison III 

Kyrie eleison I Kyrie eleison II 

Kyrie eleison III 

 

Gloria in excelsis Deo 

 

Orgona Ének 

[Intonation: Gloria in excelsis 

Deo.] 

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. 

Benedicimus te. Adoramus te. 

Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter 

 magnam gloriam tuam. 

Domine Deus, rex caelestis, Deus pater omnipotens.   Domine fili, unigenite Jesu 

 Christe. 

Domine Deus, Agnus Dei, filius  patris  Qui tollis peccata mundi, 

miserere  

 nobis. 

Qui tollis peccata mundi, Qui sedes ad dexteram Patris, 

suscipe deprecationem nostram. miserere nobis. 

Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. 

Tu solus altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu. 

In gloria Dei patris. Amen.  

A Gloria verzettók száma általában 9, de Girolamo Cavazzoni Missa de Beata Virgine 

miséjében 12 verzettót találunk.  

Sanctus 

Orgona Ének 

Sanctus  Sanctus. Sanctus Dominus Deus 

 Sabbaoth. Pleni sunt caeli et terra 

gloria  

 tua. Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in 

nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. 
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Agnus Dei 

Orgona Ének 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Agnus Dei qui tollis peccata  

miserere nobis. I. mundi, miserere nobis. II 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem. III 

A Sanctusnak és Benedictusnak – amely a II. Vatikáni Zsinat előtt két, külön tételnek 

számított – számtalan felosztása létezik az itáliai orgonairodalomban. A Benedictusra 

játszhattak akár egyetlen verset, az úrfelmutatáshoz hasonló karakterű verzettóval. A 

legtöbb eltérés az alternatim szkéma felvételében, a szöveg elrendezésében ennél a két 

tételnél mutatkozik. 

 

A 17. századi alternatim misék jellemzői – a Ceremoniale Episcoporum a gyakorlatban 

A misék ordináriuma a XVII. század első évtizedeiben még a gregoriánra épül, a 30-as 

évektől azonban megjelennek a liturgikus dallamutalás nélküli tételek, majd a század 

utolsó negyedétől már kizárólag ezek uralják a ciklusokat. E változást jelzi az orgonisták 

részére először 1592-ben kiadott sajátos Kyriale sorsa is. A négy teljes gregorián 

ordinárium valamint három Credo dallamanyagának és szövegének az orgonista által 

játszandó sorait tartalmazó könyv – az istentiszteleti orgona-improvizációhoz szolgáló 

gyűjtemény – negyedszázad alatt, 1616-ig hétszer jelent meg, végül 1635-ben került 

utoljára nyomdába.  

Míg a XVI. századi és korábbi itáliai orgonamisék és az ezeket tartalmazó gyűjtemények 

gyakorlatilag egyáltalán nem tüntetnek fel orgonás propriumtételeket, ezek használatára – 

a Caeremoniale Episcoporum rendelkezéseinek megfelelően – már Banchieri 1605-ös 

kiadványa is utal. Banchieri maga csak egyetlen proprium tételtípushoz, három 

sequentiához ad gregorián dallamot tartalmazó darabokat. A többi gradualera, 

offertoriumra és communióra szabadon összeválogatható, liturgikus dallamutalás nélküli, 

sonatának nevezett fughetta használható. A darabok effajta cserélgetése, többféle 

liturgikus funkcióban való használata ekkor már legalább negyedszázados hagyományra 

tekint vissza Itáliában. Antonio Valente 1580-ban Nápolyban napvilágot látott Versi 

spirituali című gyűjteményének gregorián témát nem tartalmazó, s immár nem liturgikus 

ciklusokba, hanem hangnemekbe rendezett tételeit a szerző a Messe, Vespere et altri 

Officii Divini zenei kiszolgálására szánta. Introitust az itáliai orgonamisék azonban 

egyáltalán nem tartalmaznak. Az ordinárium és proprium tételeken kívül a 

miseciklusoknak gyakorlatilag állandó részévé válnak a szertartást bevezető praeludiumok, 

az elevatio kísérődarabjai és a Deo gratiasra illetve az áldás utáni Ámenre játszandó 

tételek. Az első ilyen teljes sorozattal Frescobaldi: Fiori musicali című, 1635-ben 

megjelent műve szolgál, ezt követően a gyűjteményekben jelentős részben hiánytalanok 

ezen ordináriumon kívüli ciklusok. E darabok – Banchieri fenn említett sequentiáit kivéve 

– azonban már nem tartalmaznak liturgikus dallamrészletet. A propriumtételek szerepe 

mindig a liturgikus szövegek teljes helyettesítése vagy aláfestése – csupán a sequentiák 
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előadása maradt alternatim. Mindez azt is megmagyarázza, hogy miként válhattak az 

egyébként csak az év egy-egy ünnepére szóló propriumtételek kinyomtatott miseciklusok 

állandó részeivé.  

 

Hogyan igyekeznek betartani a kor orgonistái a Caeremoniale Episcoporum által 

bevezetett újabb liturgikus kötöttséget, a teljes szöveg kötelező előadására vonatkozó 

előírást? Kézenfekvőnek tűnt volna, hogy visszanyúljanak a XV. század cantus firmus-

technikájához, amikor a liturgikus dallam változtatás nélkül, egyenlő értékekben szólal 

meg a tenorban, hiszen ezzel együtt énekelhetett volna a saját Gradualéját használó 

szólista. A XVII. századra azonban – bár még gyakorlatban volt – egyre inkább 

meghaladottá, archaikussá vált ez a szigorú szerkesztési mód. A században először 

megjelent itáliai orgonamise, Banchieri műve, – tulajdonképpen improvizációs 

orgonakönyv – úgy igyekszik e követelménynek eleget tenni, hogy egy liturgikus dallamot 

parafrazeálva énekelhető basszusdallamot készít, melyet egyszerre adhat elő az énekes 

szólista és az orgonista, utóbbi a partimentoként jelzett szólambelépések szerint ehhez 

felsőbb, imitatív szólamokat is rögtönözve. Banchieri kiadványa, mely elsősorban a 

fughetta-rögtönzés hagyományos és a basso continuo-játék újabb technikáját igyekszik az 

új liturgikus követelménnyel összhangba hozni, igen népszerű és elterjedt lehetett: a 

század első harmadában, 1638-ig legalább hat kiadást ért meg. 

A Caeremoniale Episcoporumnak a liturgikus szöveget érintő másik utasítását, mely a 

liturgikus tételek első és utolsó sorainak előadásából kizárta az orgonát, a források 

tanúsága szerint többnyire nem tartották be: a hagyomány erősebbnek bizonyult az új 

elképzeléseknél. A Gloria és a Credo intonálása korábban is a celebráns feladata volt, 

hasonlóképp, az utolsó sort a XVII. századi misékben továbbra is az orgona adja elő. Nem 

változott a Kyrie sorainak elosztása sem: a tételt az orgona kezdi és fejezi be. A Sanctust a 

misék túlnyomó többségében ugyancsak az orgona intonálja, a kivételt jelentő néhány 

ciklusban pedig az fejezi be. A Benedictus erre az időre már elvált a Sanctustól és az 

elevatio után következett. E tételt általában az orgona játszotta úgy, hogy az elevatio alatti 

kísérőzenét Benedictusként is értették. Az Agnust szintén az orgona kezdte, s szokássá 

vált, hogy a kórus válasza után utolsó Agnusként egy hosszabb, liturgikus dallamutalás 

nélküli darab hangzott el, mely Communióként végigkísérte az áldozás cselekményét is. Itt 

tehát – az introitus-antifóna ismétléséhez és a Benedictushoz hasonlóan – a misében immár 

harmadszor maradt el egy liturgikus tétel részlete (mégpedig nemcsak az énekelt szöveg, 

hanem annak orgonás helyettesítése is), hiszen azt a rákövetkező vagy megelőző, 

orgonával előadott tétellel, tételrésszel egyszerűen összevonták. 

 

Girolamo Frescobaldi: Fiori musicali (Zenei virágok; 1635) 

Frescobaldi idejében a zeneszerzők általában műfajilag homogén darabokat jelentettek 

meg: toccatákat, ricercarokat, fantáziákat vagy canzonákat. A többféle műfajú darabokat 

tartalmazó kiadások nevükben is utalnak a színes műfaji palettára: "Selva musicali" – 

zenei erdő, "Frutti musicali" – zenei gyümölcsök, "Flores de musica" (Lisszabon 1620), 

"Blumen-Strauss" (délnémet kiadás a 18. század elejéből). 
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Frescobaldi – elődeihez, köztük Claudio Merulóhoz, vagy Girolamo Cavazzonihoz 

hasonlóan – három gregorián misét dolgozott fel:                

 Messa della Domenica (Kyrie Orbis Factor, XI)),  

 Messa delli Apostoli (Szentek ünnepei, Cunctipotens Genitor, IV),  

 Messa della Madonna (Mária ünnepek, Cum iubilo, IX).  

Bevezető: rövid toccata – A. Gabrieli intonációinak utódai. 

Kyrie: (az ordináriumból csak ez a tétel szerepel) jóllehet a gregorián témát felhasználva 

készültek, a versettók (12, 8, 6 Kyrie versetto) szabadon választhatók. A szakaszok több 

mint fele cantus firmus technikával íródott. 

Epistola (szentlecke) után canzona. A misékben található canzonák rövidebbek, mint az 

önálló canzonák, csak 2-3 szakaszosak. Moll hangneműk ellenére vidám hangvételű 

művek, melynek feladata volt felkészíteni a hallgatóságot az azt követő örömhírre 

(evangélium). 

Credo után: ricercar. Az utolsó vacsorára, Krisztus szenvedésére és halálára emlékeztető  

eucharisztikus liturgia bevezetésére szolgáló, kromatikával, disszonanciákkal teli szomorú 

és méltóságteljes zene. 

Levatione (úrfelmutatás): elevációs toccata "di durezza e ligature" stílusban. Mindegyik 

e-frígben, mely hangnem a 16. század zeneesztétikájában a kimondhatatlant, misztikusat 

testesíti meg. Az első misében szereplő elevációs toccata nevében is utal a szerkesztésre: 

Toccata chromatica. 

Communio (áldozás után): canzona. A 3. misében e helyett népi dallamokra írt 

bergamasca és capriccio szerepel. 

    

  A szerző a misékhez írt előszavában érdekes megjegyzést tesz: „Hozzá kell fűznöm, hogy 

egyes Versettokat, ha Kyrie számára készültek is, a játékos kedve szerint másként is 

felhasználhatja.” - mely azt jelenti, hogy azok a tételek tetszés szerint más affektusok 

számára is használhatók. A mise tételeiben tehát már a barokk egyik alapvonása, az 

érzelmek felkeltése a domináns, míg a konkrét liturgikus szerep alárendelt. Így Frescobaldi 

tovább is mehet: “Az olvasóhoz” szóló fejtegetés további mondatai szerint e misetételek a 

vesperásban is alkalmazhatók.  

Frescobaldi gyűjteményében az illusztrálás szándéka fedezhető fel a többi, immár 

liturgikus dallamidézet nélküli tétel elrendezésben is: a szerző a felajánlást – és csak ezt a 

tételt – egy ricercareval kíséri, mely a kor legmagasabb szintű billentyűs imitációs 

műfajaként a legjobb és hibátlan áldozati adományt szimbolizálhatja; a communio alatt 

(vagy azt követően) pedig egy vidám hangvételű canzona vagy bergamasca hangzik fel. 

Azonban nem az egyébként mesteri kontrapunktikus technikával megírt Kyriék, vagy a 

kétségtelenül érzelmi töltetű egyéb említett tételek azok, melyek különösen kitűnnének 

egy affektus ábrázolásával. Az 1600-as Caeremoniale Episcoporum előírása szerint az 

átváltoztatás alatt az orgonának “graviori et dulciori sono”, azaz komoly és édes hangon 

kell játszania. E kívánalomnak a legfelső fokon tesznek eleget a Fiori musicali három 

miséjének elevációs tokkátái. A disszonanciákkal, késleltetésekkel, váratlan 



17 

harmóniafordulatokkal, kromatikus lépésekkel teli darabok a “színek”, a kenyér és a bor 

láthatóságának, s a csak hittel elfogadható test és vér láthatatlanságának egyidejűségét, a 

kettő között érezhető feszültséget kísérlik meg érzékeltetni, egyúttal pedig Krisztus 

keresztáldozatát felidézni, hogy a liturgia résztvevőit “misztikus extázisba” vezessék. A 

durezze e ligature szerkesztésmód hatását van hivatva fokozni a tételek hangneme, a 4. 

tónus (e-fríg), mely a korabeli zeneelméletben az efféle titokzatos érzések kifejezésére 

szolgált. A Fiori nemcsak azáltal válik korszerű zenei alkotássá, hogy felvonultatja a kora 

barokk zenei eszköztárának jelentős részét. Az offertoriumra és az elevatióra írt 

kiemelkedő jelentőségű tételek segítenek kidomborítani a katolikus rítus ekkor 

hangsúlyozottan reformációellenes jellegét, melyben az áldozat szertartásának különleges 

fontosság jut.  

Az orgonamise a 17. század 2. felében 

1645 után Itáliában jó ideig nem adtak ki több orgonamisét. A század közepén, elsősorban 

a velencei opera hatására, a templomban az orgona szerepének jelentős részét a jobbára 

vonósokból álló zenekar veszi át. Ugyanekkor nyomtatásban is megjelenik egy új, 

hangszeres egyházi műfaj, a sonata da chiesa, melyet főként proprium tételként 

szólaltatnak meg. A további, nyomtatásban megjelenő orgonás sorozatok – mivel az 

orgonadaraboknak legfeljebb az énekelt gregorián tétel hangneméhez kell igazodniuk – 

már nem képeznek liturgikus ciklusokat. Jellegzetes többek között Domenico Zipoli 1716-

ban megjelent Sonate d’Intavolatura sorozata, benne már nem is tónusokba, hanem a 

leggyakrabban használt dúr és moll hangnemekbe szedett versettókkal s a ciklusokat záró 

egy-egy canzonával, melyek a mise vagy a vesperás egyes tételeiben még az alternatim 

előadást hivatottak szolgálni. Az ötrészes sorozatokat nyitó versettók általában itt is 

akkordokból és skálamenetekből, figurációkból álló toccaták, ezeket pedig imitációs 

kezdetű, de gyakran harmonikus-figurációs szerkezetben feloldódó tételek követik. A mise 

más helyein megszólaló daraboknak – amint fentebb említettük – hangsúlyozott affektív 

feladatuk volt, így ezeket Zipoli címükkel a kívánt liturgikus tételekhez rendelte: 

“All’Offertorio”, “All’Elevazione”, “Al Post Communio”. Az átváltoztatásra írt két darab 

a durezze e ligature-technikát ötvözi egy érzelmes, operai hangvételű ariosóval, a másik 

két tétel pedig a korabeli csembalózene virtuóz technikáját alkalmazza. A communio élénk 

jobbkéz-figurációi egy piccolo szólót elevenítenek meg, s a mű ezzel affektusában a XVII. 

század közepének áldozásra szánt vidám canzonáinak utódja. Mennyire különbözik 

azonban Frescobaldi súlyos ricercare-jaitól Zipoli “Offertorio”-jának zenéje! Az 

orgonapontra épülő, hármashangzat-felbontásokban, tercpárhuzamokban és visszhang-

hatásokban naiv örömét lelő darab elszakadni látszik az áldozati cselekmény 

komolyságától; feladata az egyszerű hívők érzelmi megérintése.  

 

Önellenőrző kérdések: 

1. Mely forrástípusok foglalkozhatnak liturgikus orgonazenével? 

 ceremoniale, Kyriale, processionale, ordo 

 graduale, missale 
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 orgonakönyv 

2. Mely ordináriumokat dolgozták fel legtöbbször az itáliai barokk szerzők? 

 VII, XII, I. gregorián mise 

 nem dolgoztak fel ordinárium tételeket, csak Kyriéket 

 IV, IX, XI gregorián mise 

 

3. Milyen tételek után kellett játszani az orgonának Frescobaldi Fiori Musicalija 

szerint? 

 Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei 

 Intonazione (Bevezető), Kyrie (alternatim gregorián dallam megfelelő 

versével), Epistola (a Szentlecke után), Credo (Hitvallás után), Elevatio 

(Úrfelmutatásra),  Communio (Áldozás után). 

 A mise elején és végén. 
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1.2. lecke: Az itáliai barokk orgona 

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg azt az itáliai barokk orgonatípust, aminek 

ismeretében stílusosan tudja a játszandó műveket regisztrálni. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes 

 megnevezni az itáliai orgona alaptípusának regiszterneveit, azok lábszámát 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 60 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak 

 Principale 

 Vigesimaseconda 

 Tromboncini 

 Voce umana 

A 16-17. századi itáliai orgona 

Az itáliai orgona a 16. század utolsó évtizedeiben elérte azt a kiépítettségét, amely a 

további két évszázadban is jellemezte. Ennek a „technikai háttérnek” volt köszönhető az 

itáliai orgonairodalom aranykora a 17. század első felében, amelynek központjai Velence, 

Róma, Firenze és Nápoly voltak. 

Az itáliai orgonák alapkarát egy teljesen kiépített, hangmagasságonként külön kapcsolható 

principálkar jelentette egy, vagy két 4’, vagy magasabb lábszámú, javarészt szóló-

regiszterként használt fuvolával. A diszpozícióban alapok és kvintek találhatók. A legtöbb 

korabeli itáliai orgonában nincs principál 2 2/3', helyette fuvolaregiszter – flauto in 

duodecima – szerepel. Tercet tartalmazó regiszter csak jóval később jelent meg, általában 

az osztott kornettben. 

Az orgona regisztereit a principál (principale) és az oktáv (ottava) kivételével a 

felhangrendszerben elfoglalt helye szerinti sorszámneve alapján nevezték el. A különböző 

sorszámú hangmagasságokat külön-külön lehetett kapcsolni. A tipikusnak mondható itáliai 

orgonát Costanzo Antegnati (1549-1624), Zavarise és Gaetano Callido hangszerein 

keresztül mutatjuk be. 

Az itáliai barokk orgonák alapdiszpozíciója 

Itáliai regiszternév Fordítása 

Principale Principál 8’ 

Ottava Oktáv 4’ 

Duodecima 12. felhang: 2 2/3’ 
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Quintadecima 15. felhang: 2’ 

Decimanona 19. felhang: 1 1/3 

Vigesimaseconda 22. felhang: 1’  

Vigesimasesta 26. felhang 2/3’ 

Vigesimanona 29. felhang 1/2 ’ 

Trigesimaterza 33. felhang 1/3’ 

Trigesimasesta 36. felhang 1/4 ’ 

 

Következzék néhány példa: 

 

Brescia, St. Carlo, Costanzo Antegnati (16-17. század) 

Principálkar = Ripieno  lábszám 

Principale bassi 8' (B = basszus) 

Principale soprano 8' (D = diszkant) 

Ottava 4' 

Quinta decima 2' 

Decima nona 1 1/3' 

Vigesima II 1'  

Vigesima VI 2/3'  

Vigesima IX 1/2'  

Fuvolák   

Flauto in VIII 4' 

Flauto in XII 2 2/3' (nazát) 

    

Lebegő regiszter   

Fiffaro 

8' (Antegnati javaslatának megfelelően ezt a 

diszkantban kiépített regisztert a Principaleval együtt 

kell használni.  
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Pedal   

Contrabassi 16' 

 

 
 

1. ábra: St. Carlo. Brescia. XVI-XVII. század 

 

A hangszerek – miként az itáliai csembalótípusok is – egymanuálosak. 

A basszusfekvésben akár F-ig is lemehettek, ezért nem is lehetett szükség jobban kiépített 

pedálra. Az itáliai orgona manuálja többnyire osztott, ami azt jelenti, hogy c1 és cisz1 

között külön-külön lehetett kapcsolni a hangszer egyes regisztereit. Volt olyan regiszter is, 

amelyiknek csak diszkant fekvését építették ki. Ezekkel a regiszterekkel játszották a 

diszkantszólókat.  

 

Az ergonomikus helykihasználás miatt a billentyűzet alsó oktávját építhették rövid, avagy 

tört oktávval az alábbi ábra alapján.  
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2. ábra Rövid oktáv 

 

 

3. ábra: Tört oktáv 

Itáliai jellegzetesség a Voce Umana, és Piffaro/Fiffaro. Ezek a principállal közel azonos 

hangmagasságba hangolt regisztertípusok, amelyek az adott principál síppal egyszerre 

szólalnak meg. A hangolásbeli eltérés meleg, lebegő hangszínt eredményez. Gyakran c1-

től, diszkant regiszterként építették ki. 

Az effeti speziali, azaz kiegészítő, vagy játékregiszterek, mint a tremoló, dob, madárdal, 

„méhzümmögés” és harangjátékok a 16. század 2. felében kerültek bele egyes itáliai 

hangszerekbe. A legkorábbi példákkal játékregiszterekre 1555-ben a bolognai San Martino 

székesegyházban találkozhatunk. A madárhang-regiszterek lefelé fordított, vízbe, vagy 

olajba merülő sípok voltak. Hasonló módon működtek, mint a ma is ismert, vásári ajándék, 

a madársíp.  

Ennek későbbi változata a firenzei iskola Grillo (tücsök) regisztere, amely két-három 

elhangolt kis sípból állt és ciripelés szerű éles hangot adott. 

A Zampogna az első regál a századfordulón jelent meg Rómában és fatölcséres 

nyelvregiszter volt.  

Hallgassuk meg a Zampogna hangját (Zipoli: Pastorale – részlet, regisztráció: Principale, 

Flauto in VIII + Zampogna.)  

zene 1.2.1 

A dobot imitáló játékregiszterek két, vagy három 4’, bő menzúrájú, nyitott, egymáshoz 

képest kissé elhangolt fasípból álltak. 

Ehhez a 16. század végén társultak harangjátékok, amelyek kis harangokból álltak, és 

ezeket a billentyűzetről irányítható kis kalapácsok szólaltattak meg. 

A játékregiszterek elődei a korabeli flamand orgonákban keresendők, melyek a 17. század 

közepétől Németalföldön, Németországban, Angliában, Franciaországban és 

Spanyolországban is elterjedtek. 

A mennyiben volt pedálregisztere az orgonának, a pedált állandóan kopulázták a 

manuálhoz. A pedál csak hosszú tartott hangok megszólaltatására volt alkalmas. 
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Az itáliai orgonatípus változásai a 18. század 2. felében 

 

Chiapuzza, Madonna della Salute, Angelus Tesia, 1766 

Ez a hangszer azért is értékes számunkra, mert közel változatlan állapotban maradt meg. 

 

Manuál: CDEFGA-c3 Pedal: CDEFGA-f  

h/c1 között osztott billentyűzet függesztve a manuálhoz 

Principale (8') B/D Contrabassi (16') 

Voce umana (8') Ottava di Contrabassi (8') 

Ottava (4')  Játéktechnikai segítők: 

Flauto in Duodecima (2 2/3') B/D Terza mano (lábkapcsoló) 

Quintadecima (2') Rullo (Dobpergés) 

Cornetto (1 3/5') D Tiratutti del Ripieno (kézzel  

 kapcsolható) 

Decima nona (1 1/3') 

Vigesima seconda (1') 

Vigesima sesta (2/3') 

Vigesima nona (1/2')  

Trigesima terza (1/3' f-en abbamarad) 

Trigesima sesta (1/4', a c-n abbamarad) 

 

Tesia hangszerén még érezhető Antegnati hatása. Feltűnő, hogy a felhangregisztereket 

egyre magasabb lábszámmal építették ki. A pedál regiszterei közé 8' oktáv került. A „terza 

mano” (harmadik kéz) kopula volt, tehát a pedált már nem kopulázta automatikusan a 

pedálhoz. 
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Selva di Cadore, San Lorenzo, Hieronymus Zavarise, 1790 

 

Manuál CDEFGA-g3 Pedál CDEFGA-gisz 

c1/cis1 között osztott billentyűzet (függesztett pedál) 

Principale (8') B/D Controbassi 16' 

Voce umana (8') Ottava di Controbassi 8' 

Ottava (4') Tromboni Reali 8' 

Traversiero (4') B/D (c2-ig födött) 

Flauto in Duodecima (2 2/3') 

Quinta decima (2') 

Cornetto Primo (2') D Mellékregiszterek: 

Cornetto Secondo (1 3/5') D Terza mano (később építették hozzá) 

Cornetta Reale (1 3/5') Tamburo (dobpergés) 

Decima nona (1 1/3') Ripieno ki/be lábkapcsoló 

Vigesima seconda (1') 

Vigesima sesta (2/3') 

Vigesima nona (1/2') 

Trigesima terza e sesta (1/3'+1/4' f-nél illetve c-nél abbamarad) 

Tromboncini (8') B/D 

Violoncello (8', nyelvregiszter!) B/D 

 

Bővítés külön szélládán (H. Zavarise: 1792): 

Tromboncini (8') B 

Cornettino (2 2/3'+2'+1 3/5') D 

 

A hangszer majdnem változatlan formában maradt fenn. A hangszer basszusa eredetileg f-

ig terjedt, majd ezt bővítették ki rövidoktávval. A pedálbillentyűzet még mindig csak a 

basszushangok játékára volt alkalmas, de kitartott gisz-ig kiépítették. A nyelvregiszterek – 

tromboncini, piva, cornamusa – még később, a 18. század második felében kerültek az 

itáliai orgonákba. Ebben a hangszerben a manuálon (Tromboncini és Violoncello, valamint 

Tromboncini a külön szélládán), és a pedálban (Tromboni Reali) is találunk 

nyelvregisztereket. Megjelentek a terc felhangot tartalmazó regiszterek (Cornetta Reale  

1 3/5 és Cornetta secondo 1 3/5), amelyek közül az egyik – flamand mintára – a 

diszkantban volt játszható. Szintén újdonságot jelentenek a kevertjátékok (Trigesima terza 
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e sesta 1/3'+1/4', Cornettino: 2 2/3'+2'+1 3/5'), a Cornettino esetében diszkantszóló 

regiszterként. 

Az itáliai barokk regisztráció  

Az itáliai barokk orgonazene regisztrációjának forrásai részint didaktikus művekhez, 

kézirataikhoz írt előszavakban maradtak fenn, részint maguk az orgonaépítők hagyták az 

utókorra egy-egy elkészült orgonájuk mellé, mintegy használati útmutatásként. 

A regisztráció kérdésében a 17. század elején két korabeli forrásra hagyatkozhatunk. 

Constanzo Antegnati: L'Arte organica (1608) traktátusa, valamint Girolamo Diruta: Il 

Transilvano 2. kötete (1609) foglalkozik ezzel a kérdéssel. 

Antegnati regiszterjavaslatai a tételtípusok és játékmódok figyelembevételével íródtak, 

míg Diruta regisztrációs ajánlása az egyházi hangnemekből és azok karakteréből, valamint 

a kibontakozó barokk affektus-elméletből indul ki. Antegnati 8 orgonát hoz példának, 

amelyek diszpozíciója alapján adja regisztrációs ajánlatát (pl. Brescia – Dóm; Brescia – 

San Faustino; Bergamo – S. Grata; Bergamo – Carmine; Milánó – S.Marco) 

A két forrás alapján állítottuk össze az itáliai kora barokk stílusra jellemző 

táblázatot: 

Elnevezés regiszter-

összeállítás 

Használat 

(Antegnati  

1608) 

Hangzáskarakter 

(Diruta 1609) 

Megjegyzés 

Ripieno teljes 

principálkórus 

fuvolák nélkül 

Ezzel a 

regisztrációval 

játszandók az 

intonációk, 

introitusok és 

utójátékok. 

 Nem tartalmazhat fuvola 

regisztert, hogy a ripieno 

még élénkebb és 

lelkesültebb (più vivace & 

spiritoso) lehessen. 

Mezzo 

ripieno 

Principale, 

Ottava, XXIX, 

XXXIII, Flauto 

in VIII (hiányos 

regisztráció: 2'-

2/3'-ig hiányzik a 

principálkórus)   

  A 2’-2 2/3’ regiszterek 

kihagyásával kevert 

hangszín. 

Principale 

solo 

 „che è 

delicatissimo 

alla levatione 

da Messa…” 

Úrfelmutatásra 

és kevés 

szólamú 

motetták 

kiséretére  

„mélabús” tremolóval együtt is 

játszható „ma adaggio & 

senza diminuire” 
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Principale

és Flauto 

VIII 

 mindenféle 

célból és 

motetták 

kiséretére 

"a sírásig megható"  

Principale

+Ottava+ 

Flauto 

VIII 

  ájtatos és súlyos  

Principale

+Ottava+ 

Flauto 

XII (2 

2/3') 

 Canzoni alla 

francese 

részére és 

gyors 

értékekhez 

  

Principale

+Flauto 

XV 

(esetleg+ 

Ottava) 

 „à suonarlo 

diminuito” 

(az apró 

értékekhez) 

"súlyos és 

gyönyörködtető" 

 

Flauto 

VIII 

  "édességgel teli"  

Ottava, 

Flauto 

VIII 

 „per 

diminuire&suo

nar Canzoni 

alla francese” 

"apró 

értékekhez és a 

canzon alla 

francese 

kiséretéhez" 

"bájos és 

gyönyörködtető" 

tremolóval is használatos 

„senza diminuire” 

Dirutánál Ottava, Flauto 

VIII+ XV. 

Ottava, 

Flauto 

XV 

  „derűs, tartózkodó és 

gyönyörködtető” 

 

concerto 

di cornetti 

Ottava, Flauto 

VIII, XIX, Flauto 

in XXII. 

 

  „à concerto di cornetti” 

Ez az összeállítás nem  a 

kornett regiszterhez 

hasonló, terc felhangot 

tartalmazó kevertjáték. 

Ezt a hangszín 

kombinációt a cink fúvós 

hangszer utánzására 

állították össze.  

Dirutánál: 

Ottava+XV+XXII 
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Due 

Principali 

Kettős 

principálsíp: 

Fiffaro vagy  

Voce umana  

 adagio játszandó, 

lassan és kötve – 

legato 

Egy billentyű leütésekor 

két síp szólal meg, 

amelyek közül az egyiket 

mélyebbre hangolták. 

Ennek eredménye lebegő, 

misztikus hangzás lett. 

Tiratutti egyszerre 

kapcsolja az 

összes regisztert 

  „húzz be mindent” 

 

A mai kompromisszumorgonákon, amennyiben Ripienót szeretnénk regisztrálni, sok 

esetben elfelejthetjük a jellegzetesen észak-német hangzásideál szerint menzúrált 

mixtúrákat, a positiv Plenója jobban megfelel ripienónak a 8’+4’+2’+1 1/3’(+1) 

összeállításban. A romantikus, vonós regiszterekből álló Vox celestis nem felel meg a 

Voce umananak. Helyette inkább két nyitott nyolclábast használjunk.  

Egy 16 lábas regiszterrel, avagy manuálkopulával pedált is használhatunk a hosszabb, 

kitartott basszushangoknál. Vigyázzunk: ez csak akkor helyes, ha a hosszabb basszus-

értéket egy, vagy két másik is követi!  

A regisztráció későbarokk, itáliai orgonákon 

A 18. század második felében egyre inkább a műfaj, avagy az adott darab karaktere 

mintsem a liturgikus előírások határozták meg a regisztrációt. 

Chiapuzza 

Az 1766-ban épült chiapuzzai Tesia-orgona kottatartója alatt az orgonaépítő helyezte el 

saját regisztrációs javaslatait Modo di registrare címmel. 

 

Ripieno  Principali (8') Tiratutti e Contrabassi (16'+8')  

Elevációs 

szonáták (sic!) 

Principale (8') + Voce umana (8') 

Szellemes (sic!) 

szonáták 

Principale (8'), Ottava (4'), Flauto (2 2/3'), Quintadecima (2'), 

Cornetto (1 3/5' D) 

Allegrók Principale (8'), Flauto (2 2/3'), Cornetto (1 3/5' D) 

Szellemes 

darabok 

Principale (8'), Ottava (4'), Cornetto (1 3/5' D) 

Allegrók Principale (8'), Flauto (2 2/3') 

Cantabilék Principale (8'), Voce umana (8'), Flauto (2 2/3') 
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Duett szonáták 

(kétszólamú-

darabok?) 

Flauto (2 2/3')  

A Contrabassi (16'+8') minden regisztráció-típushoz hozzátartozik, kivéve a szólófuvolás 

állásokat. 

 

Velence, S. Moisè, Gaetano Callido, 1801 

Manuál CDEFGA-f3 Pedál CDEFGA-a 

Principale 8' B/D a manuálhoz függesztve 

Voce umana 8' D Contrabassi 16' 

Ottava 4' Ottave Contrabassi 8' 

Flauto ottava 4' B/D Trombone 8' 

Viola 4' B/D  

Flauto in XII 2 2/3'  

Quintadecima 2'  

Cornetta 1 3/5’ D  

Decima nona 1 1/3' Mellékregiszterek: 

Vigesima seconda 1' Ripieno (Tiratutti, kézi kapcsoló) 

Vigesima sesta 2/3' Timballi a pedale (= Tamburo) 

Vigesima nona 1/2'  

Trigesima terza 1/3'  

Trigesima sesta 1/4'  

Tromboncini 8' B/D  

 

 

Gaetano Callido – a hangszer építője – orgonaépítőként a késő barokk és a rokokó 

időszakában gyakorolt jelentős hatást az itáliai és tiroli orgonaépítészetre. Regisztrációs 

javaslatai a 18. század végén egyértelműen a klasszikus, zenekar központú hangideál 

jegyében készültek. 
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2.3. Korabeli útmutatások a játékmódról 

Girolamo Diruta az Il Transilvano I. kötetének (1593) előszavában írta le mindazt, amit az 

orgonajáték előadásának módjáról gondolt. Claudio Merulo az előszó előtt megjelent 

méltató levele szerint Diruta tanára volt. Ez is alátámasztja, hogy a traktátusában foglaltak 

nem csak Diruta darabjaira lehetett érvényes, hanem általánosabb gyakorlatot tükrözött.  

Az Il Transilvano az első, módszeresen felépített orgonaiskola. A kiadvány két részében 

(1593, 1609) didaktikus céllal különböző szerzőktől válogatott. Az első részben (1593) 

tokkátákat vett fel Merulo, Andrea Gabrieli, Giovanni Gabrieli, Luzzasco Luzzaschi, 

Antonio Romanini, Paolo Quagliati, Vincenzo Bellavere és Gioseffo Guami tollából. A 

második részben (Seconda parte) ricercarokat Luzzascho Luzzaschitól, Gabriele 

Fattorinitól és Adriano Banchieritől. 

Diruta a testtartásról 

A billentyűzet közepére kell ülni. Kerüljük a heves mozgásokat, üljünk egyenesen és 

kecsesen, az orgonista, aki hajladozik és görbül – nevetséges komédiáshoz hasonlít. A kar 

vezeti a kezet. Ennek kissé boltozódnia kell, egyenletesen begörbített ujjakkal a karral egy 

vonalban. Lazának kell lennie, különben az ujjak nem mozoghatnának fürgén. 

A billentyűket nyomni kell, nem ütni, a nyomás által folyamatos jó hangzásra törekszünk, 

ami ütéskor megtörik. Az ujjakat ne emeljük túl magasra. Billentés és a billentyű 

elengedése egyszerre történjék. 

 

Az orgona és a csembaló játékmódja 

Diruta – más kortársaival ellentétben – tudatosan megkülönböztette a csembaló és az 

orgona játékmódját. Szintén különbséget tett orgonán a táncok (balli) és a többi 

orgonadarab (musica) előadásmódja között. Míg az orgonán l’armonia unita’, vagy legato 

kell játszani, a pengetős hangszereken (istrumenti da penna) – mint a csembaló – ütni kell 

a billentyűt, hogy mozgásba hozzuk az ugrókat (saltarelli). Orgonán csak akkor szabad 

intenzíven billenteni, amikor táncokat játszunk. 

Diruta megkülönböztetett „jó” ujjakat és „rossz” ujjakat. Bármelyik kézen a 2. és 4. ujj jó. 

Ezek játsszák a konszonanciákat és a súlyos ütemrészeket. A rossz ujjakra maradnak a 

felütések és súlytalan ütemrészek az alábbiak alapján. 

 

 

Az Il Transilvano második részében Diruta még világosabbá tette az első részben leírtakat. 

Itt szól a díszítésekről, amelyeknek öt fajtáját különböztette meg: 

minuta, groppi, tremolo, clamatione, accenti 
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További díszítés-típusok: 

 
ribatutta 

 

Önellenőrző kérdések: 

1. Milyen regiszter a Voce Umana? 

 Rövid tölcséres nyelv 

 Lebegő regiszter 

 Fuvola 

 Principál 

 

2. Mi az a Ripieno? 

 Egy orgonaépítő neve. 

 teljes principálkórus fuvolák nélkül  
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 teljes orgona, valamennyi regiszterrel 

 teljes fuvolakórus 

 

3. Hány lábas regiszternek felel meg a Flauto in XII? 

 4’ trombita 

 2/3’ fuvola 

 1’ principál 

 8’ spanyol trombita 

 

4. Melyik principal típusú regiszter: 

 Tromboncino 

 Zampogna 

 Fiffaro 

 Principale in ottava 

 

5. Melyik regisztráció illik a canzona alla francesehez? 

 Principale solo  

 Principale + Ottava + Flauto XII  

 Due Principali  

 Flauto VIII 

6. Hogy hívták a leckében felsorolt orgona traktátusok szerzőit és a kor 

orgonaépítőit?  

 Girolamo Diruta, Costanzo Antegnati; Gaetano Callido, Angelus Tesia, Hieronimus 

Zavarise 

 Claudio Monteverdi, Ignazio Serassi 

 Marco Antonio és Girolamo Cavazzoni 
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1.3. A szabadon komponált műfajok: intonáció, tokkáta  

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a 16-18. századi itáliai barokk orgonazene 

szabad kompozícióinak sajátosságait. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha  

 ismeri a tokkáta fajtáit és felépítését 

 meg tudja nevezni a legfontosabb tokkáta-szerzőket és forrásokat 

 képes Frescobaldi előszavai alapján értelmezni a kottaképet 

 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 80 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak 

 intonáció  

 tokkáta 

 stylus fantasticus 

 

3.1. Intonáció  

A 16. század második felében az itáliai billentyűs zene legfontosabb központja Velence 

volt. A Szent Márk Székesegyházban olyan szerzők működtek, mint Andrea Gabrieli és 

unokaöccse Giovanni Gabrieli, valamint Claudio Merulo. Andrea Gabrieli műveit 

Giovanni adta ki (1593, 1605) kiegészítve saját kompozícióival.  Mindegyikük szerzett 

egy sorozat ún. intonációt tónus, vagy modus szerinti csoportosításban. Ezeket a rövid 

darabok a katolikus liturgiában vagy közjátékként, vagy az énekeseknek szánt 

hangadásként alkalmazták. Gyakran virtuóz passzázsok, díszítések tarkítják ezt a műfajt.  

Hallgassuk meg Giovanni Gabrieli Intonációját csembalón az 1. tónusban 

zene 1.3.1 
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Az intonációk terjedelmének megnöveléséből született később a tokkáta, amelyek egyik 

célja éppen a játékos technikai felkészültségének megmutatása volt. A tokkáta éppen azért 

lett többszakaszos, hogy megmutassa a játékos sokoldalúságát. 

 

3.2 A tokkáta 

A tokkáta szó az olasz toccare (angol – to touch, Fr. – toucher, Sp. – tocar: érinteni, 

megütni) kifejezésből származik. A 15. században még így neveztek minden, billentyűs 

hangszeren előadandó darabot. A 16. századra a tokkáta kifejezés jelentésváltozáson ment 

át. Olyan, önálló, hangszeres darabot értettek alatta, amelyben az előadó megcsillogtathatta 

virtuozitását, technikai adottságait. Ezt a típust gyakran komponálták szabad formában 

billentyűs hangszerre. 

A ricercar, a canzona és a preludium fejlődésében nagy szerepet játszott a lant-irodalom. 

Ugyancsak a lantos Joan Ambrosio Dalza használja először Intabulatura di lauto című 

művében 1508-ban a tastar de corde (a húrok tesztelése/ízlelgetése) kifejezést, s ez már a 

billentyűs tokkáta előfutára volt.  

Michael Praetorius (1571-1621) a Syntagma musicum III. kötetében (1619) definiálta 

először írásban a tokkáta műfaját: „(a játékos) a praeambulumhoz, vagy a praeludiumhoz 

hasonlóan elkezd játszani az orgonán, vagy a csembalón, ahogy éppen eszébe jut, mielőtt 

elkezdené a motettát, avagy a fúgát”. Mattheson a Kern melodischer Wissenschaft című 

traktátusában a tokkáta improvizatív jellegét hangsúlyozta. Legismertebb traktátusában, a 

Der Vollkommene Kapellmeisterben (1739) ugyanígy vélekedik és hozzáteszi, hogy ez 

indokolja a műfaj legművészibb díszítettségét, és a legeredetibb ötleteit. Éppen ezért a 

hasonló intonációk, arpeggiók, ariósók, adagiók, fúgák, fantáziák és capricciók, amelyekre 

közösen alkalmazható a tokkáta elnevezés a fantasztikus stílus (stylus fantasticus) körébe 

tartoznak.   

A velencei iskola döntő szerepet játszott a tokkáta műfajának fejlődésében. Az iskola első 

képviselője Adrian Willaert (1485k-1562). Őt követik ebben mások mellett Annibale 

Padovano (1527-1575), Claudio Merulo (1533-1604), Andrea Gabrieli (1532k.-1585),és 

Giovanni Gabrieli (1554-7k.-1612). Szintén említésre méltó szerepet kaptak ebben a 
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folyamatban a nápolyi iskola – Giovanni de Macque (ca. 1550-1640), Ascanio Maione és 

Giovanni Maria Trabaci (1575-1647), valamint a római iskola – Luzzasco Luzzaschi 

(1545-1607) és Ercole Pasquini képviselői. 

 

Korai szakasz 

3.3.1. A velencei tokkáta 

Girolamo Diruta didaktikus céllal összeállított Il Transilvanojának első kötetébe (1593) 

tizenhárom tokkátát vett fel. Ezekből négy Diruta, kettő Andrea Gabrieli egy-egy Merulo, 

Giovanni Gabrieli, Luzzaschi, Antonio Romanini, Paolo Quagliati, Vincenzo Bell’Haver, 

valamint Gioseffo Guami műve. A szerzők kevés kivétellel valamennyien Velencében 

alkottak, Andrea Gabrieli és Merulo a velencei Szent Márk orgonistái voltak. Andrea 

Gabrieli Intonationi d’ organo (1593) című műve első kötete az intonatiokon kívül még 

négy tokkátát is tartalmaz. A Toccata del sexto tonon már láthatjuk a jellegzetes, 

háromrészes szerkezetet: bevezetés – imitatív szakasz ricercar stílusban – befejezés virtuóz 

passzázsokkal.  

1604-ben poszthumusz jelent meg Annibale Padovano Toccate e ricercari d’organo című 

kiadvány, amely három tokkátát tartalmaz. Az első kétszakaszos: preludium amelyet 

imitatív rész követ. Ezzel szemben a 2. és 3. szerkezeti felépítése: tokkára – ricercar – 

tokkáta. A Toccata del primo tuono-ban pedálhasználatra utaló betűket is láthatunk.   

Sperindio Bertoldo páduai dómorgonista a Toccate e ricercari et canzoni francese (1591) 

című kiadványban szereplő darabjait a díszítő elemek hiánya és rövidsége különbözteti 

meg a velencei tokkátától.  

 

3.3.2. Az ötrészes tokkáta 

Claudio Merulo tokkátái a Toccate intavolatura d’organo, libro I, II (1598 és 1604) és a 

Torinói Orgonatabulatúrában maradtak fenn. Andrea és Giovanni Gabrieli tokkátáinak 

alapszkémáját továbbfejlesztve megnövelte az egyes szakaszok hosszát. Merulo 

tokkátáiban (pl. a II. Nr. 1-ben) élesen elkülönülnek a tokkátaszerű és imitatív részek. 

Jóllehet vannak háromrészes, velencei tokkátái is – Merulonál már ötrészes tokkátáról 

beszélhetünk (I. Nr. 1) –, ami a német tokkáta-típus továbbfejlődésében fog szerepet kapni. 

Hallgassuk meg Claudio Merulo Toccata quarta del sesto tono  (Libro II di Toccate 

d'intavolatura d'organo, 1604) művét  

zene 1.3.2 

 

3.3.3. Frescobaldi tokkátái 

Frescobaldi munkásságával a tokkáta fejlődésének újabb korszakához ért. Az első 

tokkátás könyvében (1615) egyre élesebben elkülönültek a szabadon komponált és a 

virtuóz passzázsokkal teljes szakaszok, ritmikai szempontból pedig jóval összetettebb 
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képek mutattak, mint elődei tokkátái. Az első kötet tokkátáinak harmadik, közös 

jellemzője a merész kromaticizmus. 

 

Hogy kell játszani Frescobaldi tokkátáit?  

Felvetődik a kérdés, miért és mikor írtak a szerzők kiadványaikhoz előszót? Régen, amikor 

rettentően drága volt a kottás papír, a nyomtatás, a szerzők akkor jeleztek bármit a 

kottákban, fűztek megjegyzéseket a kiadványaikhoz, amikor valami különöset – nem 

szokványosat – kértek az előadáshoz. A kottákba írt előadási útmutatások (tempó és 

karakterjelzések), a hangjegyek fölé írt előadási jelek is arra figyelmeztették az előadót, 

hogy itt a szokásoshoz képest valami mást kér a szerző. Frescobaldi maga is érezhette, 

hogy az első toccatás könyvében közzétett művei semmiben nem hasonlítanak a korábban 

ismert művekhez és műfajokhoz, segítséget kell adnia a műveihez való közeledéshez és 

azok megértéséhez. A zenetörténet talán első példája annak, amikor a kor egyik vezető 

muzsikusa konkrét megállapításokkal írja le zenélési gyakorlatát, ezzel 500 év távlatából 

sok dolgot rekonstruálni tudunk zenei elképzeléseiből – és támpontokat adhat zenéjének 

autentikus megszólaltathatóságához. Az első tokkátás kötethez írt előszavát aztán tizenkét 

évvel később a második tokkátás könyvében újra megjelentette. 

Dőlt betűvel szedtük a szerző szavait, és álló betűkkel a szerzői mondatokhoz kapcsolódó 

megállapításainkat. 

 

Az olvasóhoz! 

 

Jól ismert előttem, milyen közkedveltségnek örvend a díszítésekben és változatos 

fordulatokban gazdag játék. Ezért helyesnek tartom, hogy szerény munkámat a következő 

megjegyzésekkel együtt nyomdába adjam. Viszont szeretném hangsúlyozni, hogy mások 

elképzelései iránt a legteljesebb respektussal vagyok, és megjegyzéseimet a legjobb 

indulattal teszem meg.  

Fogadja a tisztelt, tudni vágyó olvasó szívesen. 

1/ E játékmódban nem szabad a szigorúan egyenletes tempó követelményét érvényesíteni. 

Ugyanez a helyzet a modern madrigáloknál is, amelyeknek nehézségét az enyhíti, hogy a 

taktus hol lassú, hol gyors, sőt ha a szöveg hangulata vagy értelme indokolja, akár meg is 

állítható. 

Az előszó első mondta az egyik legfontosabb előadói problémára hívja fel a figyelmet: az 

un. stylus fantasticus praxisra. A régi zenében kétféle komponálási- és előadói magatartás 

figyelhető meg: az általában intavolációs szerkezetű művek esetében a stylus gravis (szó 

szerint „súlyos”, lényegét tekintve metrikus) írás- és játékmód, valamint az érzelmeknek 

utat engedő, formájában és metrumában kötetlen, improvizatív elemekben bővelkedő 

stylus fantasticus.  

A toccaták a liturgikus gyakorlatban igazában bevezető funkciót láttak el: nem önálló 

műveknek tekinthetők. Toccatát játszottak a mise elején, pontosabban a liturgikus 
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cselekmény kezdete előtt, amíg a pap a sekrestyében várakozott. A teljes principál 

plénumban – és csak ünnepnap – megszólaló orgona emelte az ünnepélyességet és 

alkalmas volt a hallgatóság érzelmeinek felkeltésére. A rövid mű elhangzása után azonnal 

kezdődött a mise az introitussal. Frescobaldi misekompozícióiban toccatákat találunk a 

Credo után, a mise második nagy részében, az eucharisztia liturgiájának kezdetén. A 

tokkáta a felajánlásra játszott méltóságteljes recercarhoz volt hangulati bevezető. Annak 

idején a recercart tekintették a kor legmagasabb szintű billentyűs imitációs műfajának, 

mely a legjobb és hibátlan áldozati adományt szimbolizálta. 

Frescobaldi toccatái sok apró, egymástól karakterében elkülönülő részből állnak, és a 

játékosnak meg kell keresnie mindegyik szakasz érzelmi töltését, és annak megfelelően 

kell azt játszania. Talán nincs még egy zenei műfaj, melynek előadásában annyiféle 

előadói megközelítés, értelmezés lenne, mint ezen toccaták esetében. Ha ekkora a 

szabadság és az egyéni értelmezés lehetősége, akkor mégis mi dönti el, hogy jó-e az 

előadás? Az biztos, hogy más a hallgató és más az előadó nézőpontja. Lehet, hogy 

Frescobaldi korában ezek a művek, avagy az ilyen módon játszott improvizációk 

ténylegesen érzelmeket keltettek a hallgatókban. A mai, klasszikus zenén nevelkedett 

zeneértők nehezen tudnak ezzel a zenével mit kezdeni, mert alapvetően hiányzik belőle az 

ismétlés, a pszichológiából jól ismert „aha-élmény”. Nincs benne ismétlődés, visszatérés, 

ami – az ahaa!!! hallottam már ! – biztonságot adná a fül számára, hisz ezen az élményen 

nyugszik a barokk és klasszikus zene: a motívumok ismétlése – szekvencia, zenei 

anyagok, témák folyamatos visszahozása: fúga, kisebb és nagyobb triós formák. 

Frescobaldi toccatáiban mindez hiányzik, újabb és újabb rövid zenei gondolatok, ötletek 

sorakoznak egymás után, amíg véget nem ér a darab. Mindez persze nagy kihívás az 

előadónak, mit is tud kezdeni a szertelen zenei anyaggal. Az igazán jó Frescobaldi-előadás 

jellegzetessége a spontaneitás: mintha a mű egy igazán jó, érzelmekkel fűtött improvizáció 

lenne. 

Hallgassuk meg a Fiori musicali Madonna miséjének bevezető toccatáját „kottahű = 

metrikus” előadásban 

zene 1.3.3 

most pedig ugyanezt a művet egy stílusos előadásban: 

zene 1.3.4 

 

2/ A tokkátákban nem csak arra törekedtem, hogy ezeknek szakaszai változatosan kövessék 

egymást, hanem arra is, hogy minden szakasz játszható legyen a többitől függetlenül is, és 

így a játékos ott fejezhesse be a tokkátát, ahol éppen kedve tartja. 

Frescobaldi idejében sem volt másként, mint az azóta eltelt évszázadokban: az orgonazene a 

liturgia „üresjáratait” volt hivatva kitölteni, és nem az orgonista szabad invencióinak, 

művészi törekvéseinek kibontakozási lehetősége volt. Amikor a pap a szent cselekményt 

folytatni akarta, az orgonának el kellett némulnia. A két toccatás kötet darabjai túl hosszúak 

liturgiai célra (kivéve, ha azokat a mise végén játszanánk), ezért is ajánlja Frescobaldi, hogy 

bármely zárlatnál (lásd 6. pontot), zeneileg is alkalmas pillanatban a darab abbahagyható. A 
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misékben játszható toccaták hosszára mutat példát a három orgonamisét tartalmazó 

gyűjteményében, a „Fiori musicaliban”.  

A szerző hasonló ajánlást tesz a később megjelentetett Capricciók kötetének előszavában 

is:  

„Amennyiben egy játékos számára egy darab előadása az elejétől a végéig fáradságosnak 

tűnne, meglehetősen helyénvalónak tartom, ha kiválasztja azokat a szakaszokat, amelyek 

neki inkább megfelelnek, és egy olyan szakasszal zár, amelyik az alaphangnemben 

végződik.” 

3/ A tokkáták elejét lassan, arpeggiando kell játszani. A késleltetésekben és disszonáns 

hangzásokban viszont, valamint a darabok közbülső részében az akkordhangok egyszerre 

szólaljanak meg. Ha a hangszer ennek következtében üresen szól, az akkordok újra 

megüthetők, mint az a hangszerjátékosnak tetszik. 

A csembalón való előadásnál az arpeggio magától értetődő, hiszen a hangszer 

sajátosságából következően az egyszerre leütött akkord nehezen értelmezhető 

harmóniaként. Más a helyzet az ékfúvós, nagyon érzékeny levegőellátással rendelkező 

orgona esetében, ahol a teljes principál plénummal megszólaló tömött első akkord túl sok 

szelet fogyasztana, így bizonytalanná válna az akkord megszólalása. Az arpeggióval 

megszólaló akkordfelrakás nem okoz már nehézséget a fúvónak, az orgona hangja szépen 

érvényesülhet. Az arpeggio megvalósítására rengeteg lehetőség van, figyelembe véve a 

választott regisztrációt és azt a karaktert, amivel kezdődne a mű előadása. 

Hallgassunk meg néhány – egymástól többé-kevésbé különböző – előadói megoldást egy 

kezdő d –moll akkordra: 

először csembalón 

zene 1.3.5 

zene 1.3.6 

zene 1.3.7 

majd orgonán: 

zene 1.3.8 

zene 1.3.9 

zene 1.3.10 

zene 1.3.11 

zene 1.3.12 

Frescobaldi tanítványai, így a délnémet zene egyik legjelentősebb mestere, Jakob 

Froberger is minden bizonnyal így is játszotta toccatáit, és az ő játékának hallatán 

komponálta Louis Couperin egyik leghíresebb csembaló darabját, a Prelude-öt (a 

l'imitation de Mr. Froberger), melynek első része tulajdonképpen egy, az alapharmóniára 

felrakott dús arpeggio. 
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zene 1.3.13 

Hasonló ajánlást ad a Capricciók előszavában is: „A kezdéseket lassan kell játszani, azért, 

hogy a következő helyek élénkebben és kedvesebben jelenjenek meg” 

Ugyanez olvasható a Fiori musicali előszavában is: „Az elején minden toccatát, ha 

nyolcadokból áll is, lassan kell játszani, és azután a mozgásnak megfelelően gyorsabban.” 

4/ Trilláknál és hangközugrásokból vagy skálamenetekből álló futamoknál az utolsó hangon 

meg kell állni, függetlenül attól, hogy az nyolcad-e, vagy tizenhatod. Ez a megállás 

megakadályozza, hogy két szakasz egybemosódjék. 

Újabb szerzői figyelmeztetés a mű értelmes tagolására: ne játsszuk átmenet nélkül 

folyamatosan a különféle részeket.  

5/ A zárlatok, még ha gyorsan vannak is leírva, nagyon visszatartva játszandók. Ahogy a 

szakasz vége vagy a zárlat közeledik, úgy váljék a tempó mindig lassúbbá. 

A szerző ismét figyelmeztet a korabeli gyakorlatra: a zárlatokban a darab abbahagyható, ha 

a liturgia megköveteli azt. 

6/ A szakaszok vége ott van, ahol a két kéz egy félkotta értékű konszonancián találkozik. Ha 

előtte az egyik kézben trilla, a másikban futam van, akkor ezeket nem hang, hang ellen kell 

eljátszani, hanem arra kell törekedni, hogy a trilla gyors, a futam pedig lassú és kifejező 

legyen, különben nem lesz elég világos a hangzás. 

Az itáliai billentyűs zenében kiírt díszítés a kadenciákon kívül elvétve található. A zárlatok 

előtti trilla funkciója kettős:  

– a trilla önmagában is disszonanciát hordoz, a zárlat egyik fontos eleme a disszonancia 

kiélezése, majd annak feloldása 

– a kadencia előtti lendületet a trilla lefékezheti, hisz a trillával megszűnik az addigi 

egyenletes, sok esetben lendületes mozgás 

– Frescobaldi idejében a kadenciális trillákat apró értékekben (általában 16-od értékben) 

kiírták, és ugyanolyan értékben a trillával szemben álló szólamot is.  



39 

7/ Ha valamelyik szakaszban az egyik kéz nyolcadokat, a másik tizenhatodokat játszik, akkor 

ezt a helyet nem szabad túl gyorsra venni. A tizenhatodok legyenek enyhén pontozottak, 

éspedig nem az első, hanem a második, és így tovább: az első nem, a második igen. 

Frescobaldi a toccatáiban nagyon ritkán előforduló, speciális hely általa javasolt 

megoldására ad magyarázatot. A francia barokk zenében megszokott inegal játékmódról 

van szó, csak itt annak fordítottját javasolja, az un. „lombard” ritmus alkalmazását.  

 

A felvételek túlnyomó részében az előadók nem veszik figyelembe a szerző kérését, a 

szakaszt éppen az apró értékek láttán gyorsan és a lombard ritmust elhagyva játsszák. 

8/ Ha a két kéz kettős tizenhatod-futamot játszik, akkor a futam előtti hangon meg kell állni, 

még ha az fekete, akkor is. Maga a futam az után minél határozottabban kezdődjék el, hogy 

a két kéz fürgesége annál határozottabban érvényesüljön. 

Frescobaldi korának egyik legnagyobb billentyűs virtuóza volt, és a toccaták ezen 

szakaszai igazi virtuozitást követelnek meg az előadóktól is, technikailag nehéz részekről 

van szó. 

A „fekete” szó nem a fekete billentyűkre, hanem a zenei notáció a nem üres hangjegyeire, 

azaz a rövidebb ritmusértékekre utal. 

9/ Azokat a partitákat, amelyekben futamok és kifejezésteljes fordulatok vannak, széles 

tempóban célszerű játszani. Ugyanez vonatkozik a tokkátákra is. Azoknak a partitáknak a 

tempóját viszont, amelyekben nincsenek futamok, lehet viszonylag gyorsan venni. A helyes 

tempó megválasztása mindenkor a hangszerjátékos jó ízlésére és finom érzékére van 

rábízva. 

A klasszikus zenén felnőtt mai generációnak talán furcsának tűnik a szerző kérése a 

kottakép és annak előadói értelmezéséről: abban a reflexben nőttünk fel, hogy ha apró 

értékeket látunk a kottában, az valószínűleg gyors tempót követel. Frescobaldi ennek 

ellenkezőjét kéri: minél apróbb értékeket találunk a kottában, annál lassabban és 

érzelmesebben próbáljuk meg a műveket előadni, a kevés futamot tartalmazó darabokat 

pedig élénkebben. Az első tokkátás kötetben a tizenkét tokkáta után még négy partita 

(népszerű dallamokra írt variációs mű) is következik. Ezeket, pontosabban ezeknek az 

egyes variációit osztja Frescobaldi fenti megjegyzése két csoportra: olyanokra, amelyek 

tokkáta-szerű, futamokkal és különféle díszítő elemekkel gazdagon megrakott stílusban 

íródtak – ezeket a tokkáták rugalmas, rögtönzésszerűen hol meglassuló, hol nekilendülő 

tempójában kell előadni -, és olyan egyszerűbbekre, amelyeket egy tánctételnek a 

modorában, egy tempóban jó végigjátszani. 
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Lássunk egy konkrét példát: „Toccata quinta sopra i pedali per l'organo e senza” a 

második tokkátás könyvből! 

Az ötrészes, váltakozó szerkesztésmódú (tokkáta-ricercar) szakaszokból álló darab a 

szerző egyik leggyakrabban játszott kompozíciója. A szakaszhatárokat jól elkülöníti: 

minden kadenciát trillával zár le és orgonapontot vált a moduláció hangnemében. A 

tokkátákat – amennyiben liturgiában szólaltak meg – a liturgikus mozzanatoktól függően 

bármikor abba lehetett hagyni. Ez a szerkezeti felépítés feltehetően ennek köszönhető. A 

mű számos elemet vonultat fel a fent leírtakból. Lássuk, hogyan működik mindez a 

gyakorlatban! 

A  mű 4 oldal hosszúságú, a terjedelemre való tekintettel az első pár összefüggő sor után a 

számozás szerint szedtük ki a karakteres részeket. 
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1. Arpeggio. A disszonáns, oldást kívánó akkordokat nem lehet törni. A kezdő 

akkordokat viszont egyenesen kívánatos. Frescobaldi az arpeggio-hoz az adagio 

utasítást társítja. Ez azonban ebben az esetben nem annyira a darab egészére vonatkozó 

tempójelzés, hanem a szabad előadásmódra utal. 

2. Groppo = trilla. Azt, hogy honnan indítjuk – többnyire felső, de alsó váltóhangról is 

indulhat – a szerző kiírja. A lejegyzésmódtól eltérően első hangját ízlés és a 

szövegkörnyezet szerint nyújtva, majd accelerando kell játszani.  
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3. Punctum additionis = a hozzáadott pont Frescobaldinál nem csupán nyújtás, hanem 

fermataként szolgál, amely után a nyolcad, vagy tizenhatod érték megrövidül. 

4. Elválasztott nyolcadok, vagy összekötött nyolcadok. Az egy gerendára írt nyolcadok 

feltehetően mélyebb billentésre utalhattak, míg az önálló nyolcadok könnyedebb 

játékmódra. A facsimile kiadásban látszik, hogy a modern átirattól eltérően nem 

minden nyolcadot kötöttek össze gerendával! 

5. A groppo utolsó hangján meg kell állni és kisé elválasztani az akkordtól 

6. tirata = futam. Fokozatosan gyorsuló tempóval játszandó. 

 

7. mutatio toni = a tónus változása. Retorikai figura. Az alterált hangot rövidebben, avagy 

éppen hosszabban kell játszani. Mindez a hangszer hangolásától függ. 

8. Amennyiben a jobb kéz kísér, könnyedebb, levegősebb játékmódot kíván. Így nem fedi 

az alsó szólam dallamát. 

 

 

9. syncopatio. Retorikai figura. Az asszimetrikusan eltolt ritmusú szólamokat non-legato 

játsszuk. 

 

Hallgassunk meg egy jó megoldást: 

zene 1.3.14. 

 

3.3.4. Az elevációs tokkáta 
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Frescobaldi második tokkátás könyvébe (1627) két, hosszú, ún. elevációs-tokkátát is 

felvett, hosszan kitartott pedálhangok felett durezze e ligature stílusban. Ez az elevációs 

tokkáták alapstílusa, amelyet éles, átkötött disszonancia-területek és oldások jellemeznek. 

A hosszabb durezze e ligature tokkátákat az Introitusokhoz játszották, Úrfelmutatásrara 

pedig a Fiori musicali (1635) rövid, elevációs-tokkátáit. 

Az 1600-as Caeremoniale Episcoporum előírása szerint az átváltoztatás alatt az orgonának 

“graviori et dulciori sono”, azaz komoly és édes hangon kell játszania. E kívánalomnak a 

legfelső fokon tesznek eleget a Fiori musicali három miséjének elevációs tokkátái. A 

disszonanciákkal, késleltetésekkel, váratlan harmóniafordulatokkal, kromatikus lépésekkel 

teli darabok a “színek”, a kenyér és a bor láthatóságának, s a csak hittel elfogadható test és 

vér láthatatlanságának egyidejűségét, a kettő között érezhető feszültséget kísérlik meg 

érzékeltetni, egyúttal pedig Krisztus keresztáldozatát felidézni, hogy a liturgia résztvevőit 

“misztikus extázisba” vezessék. A durezze e ligature szerkesztésmód hatását van hivatva 

fokozni a tételek hangneme, a 4. tónus (e-fríg), mely a korabeli zeneelméletben az efféle 

titokzatos érzések kifejezésére szolgált. 

A műfaj nem Frescobaldi találmánya, számos nápolyi orgonaszerzőnél találunk az 

elevációs toccatákhoz hasonló szerkesztésű műfajokat és műveket. 

a. „Furcsa konszonanciák – Consonanzi stravaganti” 

Több nápolyi szerző is írt ugyanilyen címmel darabot, teljesen váratlan, a mai fülünk 

számára elképesztően ható hangnemi fordulatokkal. 

Hallgassuk meg Macque művét: Consonanzi stravaganti 

zene 1.3.15. 

Ez a merész és váratlan harmóniai lépésekből álló szerkesztés nem csak a nápolyi 

billentyűs stílusra volt jellemző, a híres vokális szerző, Gesualdo szinte valamennyi 

kórusművében megtalálható. 

Hallgassuk meg Gesulado egyik kórusművét: Io parto e non più dissi 

zene 1.3.16. 

b. Durezze e ligature 

Ascanio Mayone a Libro II. Alli studiosi előszavában kifejti, hogy darabjai olyan 

harmóniai fordulatokat tartalmaznak, melyek az ellenpont szabályaival ellentétesek, s 

melyeken nem szabad ’bosszankodni’ (non si scandalizza), de akinek ez a művészet nem 

tetszene, a Ricercarokat vegye figyelembe, melyek osservate módra készültek. 

A durezze (szó szerint keménység jelent) tipikus 17. századi szerkesztésmód, amely eltér a 

hagyományos szabályoktól, pl. a disszonanciák előkészítés nélküli alkalmazásában vagy 

feloldásában. A ligatúra disszonáló szinkópálást jelent. 

Hallgassuk meg Trabaci „Durezze e ligature” művének elejét 

zene 1.3.17 
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A kétféle zenei anyag köszön vissza Frescobaldi elevációs toccatáiban is. A 

misztikus hangvételt erősíti az itáliai barokk orgona egyik különleges regisztere, a 

Voce Umana, melyet mindig a Principál 8' regiszterrel együtt használtak, mert 

ahhoz volt egy kissé elhangolva, és ez adja meg az ugyan erőteljes, de a lebegése 

miatt mégis sejtelmes karaktert. Ezeket a toccatákat mindig lassan, érzelmesen kell 

játszani, időt hagyva a furcsa harmóniafordulatok átélésére. 

Hallgassuk meg Frescobaldi: Messa della Madonna miséjéből az elevációs toccatát. 

zene 1.3.18. 

 

Önellenőrző kérdések: 

4. Melyek az ún. „szabadon komponált” műfajok: 

 fúga 

 ricercar 

 intonáció és tokkáta 

5. Melyek a velencei tokkáta jellemzői? 

 kötött, polifon szólamszerkesztés 

 háromrészes szerkezet: bevezetés – imitatív szakasz ricercar stílusban – befejezés 

virtuóz passzázsokkal, alkalmanként pedálhasználat. 

 prelúdium és fúga 

 

6. Melyik tokkáta-típus D. Buxtehude tokkátáinak előképe?  

 a velencei típus 

 az ötrészes típus, amelyben tokkátaszerű és imitatív szakaszok váltakoznak 

 nincs megfelelője az itáliai orgonairodalomban 
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7. A szentmise mely pillanatában játszhatott az orgonista durezze e ligature stílusú 

tokkátát? 

 Úrfelmutatásra 

 communióra 

 az ordináriumtételek helyett 

 

8. Hogy kell játszani a trillákat a tokkátában Frescobaldi szerint? 

 Lassan, fokozatosan begyorsítva. Az oldás előtt picit megtorpanva. 

 feszes ritmusban, ahogy le van írva. 

 mindet nagyon gyorsan, de ki is lehet hagyni őket 

 

9. Hogyan kell játszani a zárlatokat Frescobaldi szerint? 

 Gyorsan, tagolatlanul 

 Lassan, tagoltan. 

 Visszatartva: a szakasz vége felé váljék a tempó egyre lassúbbá. 

 

10. Mi a teendő akkor, ha az egyik kéz nyolcadokat, a másik tizenhatodokat 

játszik? 

 Nem szabad túl gyorsra venni. A tizenhatodok legyenek enyhén pontozottak a 

lombard-ritmushoz hasonlóan. 

 Semmi. Pontosan azt kell játszani, ahogy le van írva. 

 Lassan, nyújtott ritmussal kell inegál játszani a nyolcadokat. 

 

11. Mi a teendő akkor, ha mindkét kéz tizenhatodokat játszik? 

 A végére fel kell gyorsulni. 

 A futam előtti hangon meg kell állni, lassan kezdeni. 

 Egyenletes tempóban végig kell játszani. 
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1.4. Lecke: Frescobaldi öröksége – a retorikus stílus 

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a 17-18. századi retorikus formában írt 

művek szerkezetét, a beszédtan és a zene szoros kapcsolatát. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes 

 elhelyezni a zenét a kor műveltségi ismeretei között 

 felismerni a szabad kompozíciós művekben a retorika alkotóelemeit 

 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 60 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak 

 exordium  

 propositio 

 confirmatio 

 confutatio 

 conclusio 

 stylus gravis és stylus fantasticus 

 

4.1. Frescobaldi kortársak és tanítványok 

Michelangelo Rossi tokkátái főleg disszonancia-kezelés szempontjából merészek. 

Alessandro Scarlatti tokkátái radikálisan szakítottak az eddigi formával, alapvetően 

csembalóra készültek, hat-hét eltérő karakterű szakaszból álltak. Pl. a hetedik tokkátája 

egy 29 variációs foliaval ér véget.  

A délnémet orgonazene egyik legjelentősebb mestere a Frescobaldi-tanítvány Froberger 

volt, akinek toccatáiban már élesen elválnak az improvizatív és kontrapunktikus 

szakaszok. A fugatós részek száma ugyan változó, de stabilizálódik az a sokrészes tokkáta 

- forma, mely improvizatív szerkesztésű keretek közé illeszt be imitációs szakaszokat. 

Ezt a sémát találjuk a többi délnémet mester, így pl. Speth és Murschhauser tokkátáiban is. 

Eltérően az itáliai mesterek hasonló műveitől, a különböző szerkesztésű, egymást követő 

zenei anyagokat manuál- és regiszterváltásokkal is jelezhetjük.  

Alapvetően három részesek a Froberger - tanítványnak tekinthető Weckmann tokkátái is. 

 

4.2. Az észak-német retorikus stílus 

A 17. századi szabad (= nem korál feldolgozások) kompozíciók struktúrája az általános 

kultúra egyik meghatározó tárgyával, a beszédtannal mutat erős hasonlóságot. 
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Zene és retorika még a 18. század első felében is rokon művészetnek számítottak, 

olyannyira, hogy Bach korának legnagyobb hatású zeneelmélet-írója, Johann Mattheson 

(1681–1764) nemcsak a retorikai és zenei jelenségek és fogalmak egymásnak való konkrét 

megfeleltetését tárta fel, hanem úgy gondolta, hogy az iskolázott muzsikusnak, a 

“tökéletes Capellmeisternek” a retorikai elveket tudatosan kell alkalmaznia a zenében.  

A 17. században az jelentette a műveltséget, ha valaki jártas volt a középkortól kezdve 

alapvető műveltségnek számító hét szabad művészetben. A hét szabad művészet (Septem 

artes liberales) fogalma a késő antik oktatási tradíció nyomán jött létre. A „szabad” 

kifejezés arra utal, hogy szabad emberhez méltó, azaz nem a kétkezi mesterség 

sajátosságait hordozza. Olyan művészetekről/tudományokról van tehát szó, amelyek 

mesterségbeli tudáson alapulnak, e tudást el lehet sajátítani, és e képzés célja az egyetemi 

oktatás, hiszen az universitas a tudás teljességét magában hordozza. 

A kora középkor egyetemi stúdiumai tehát a hét szabad művészet köré csoportosuló 

fakultások szerint szerveződtek.  

A nyelvi művészetek alkotják a triviumot (hármas): 

 grammatika (latin nyelvtan) 

 retorika (a gondolatok szabatos szóbeli kifejezése) 

 dialektika (a gondolatok logikus kifejtésének tárgya) 

A matematikai művészetek csoportja a  quadrivium (négyes): 

 zene (a zene matematikai viszonyainak elmélete) 

 aritmetika (számtan) 

 geometria (mértan) 

 asztronómia (csillagászat) 

A trivium alkotja az egyetemi alapismereteket – innen ered a triviális jelzőnk – majd pedig 

a hallgatók a magasabb osztályokba lépnek a quadrivium stúdiumaival. 
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Herrad von Lansberg Hortus delicarium (1180) című művének nevezetes miniatúrája teljes 

egészében ábrázolja a hét szabad művészet rendszerét.  

 

A középpontban a felső félkörben Philosophia allegorikus nőalakja ül, és oldalából hét 

sugár árad. Az alsó félkörben Szókratész és Platón alakja jelenik meg. A belső kört 

körülölelő külső körben jelennek meg a hét szabad művészet allegorikus alakjai, 

tudományuk egy-egy attribútumával. A tudományok az óra járásával megegyező irányban 

haladnak, vagyis a kezdő tanulmányoktól a „nulla órától" (trivium - grammatica, 

rethorica, dialectica) a magasabb tanulmányok felé (quadrivium - musica, arithmetica, 

geometria, astronomia). Ez egyúttal a szabad művészetek hierarchiáját is szemlélteti: a 

művészetek/tudományok útja a grammatikától a legösszetettebbig, az asztronómiáig halad.  

A  retorika négy fejezetre oszlik:  

1. invenció – az ötlet, lelemény, témaválasztás 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/antik_es_reneszansz_esztetikatortenet/artes.jpg
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2. diszpozíció - a gondolatok elrendezése, formába öntése 

3. dekoráció - a gondolatok szavakba öltöztetése (a zenében a figurációk) 

4. elokúció - előadás 

a zenében  az 1. és 3. összemosódik, mert nincs figurációk nélküli zenei ötlet. 

A zenei nagyforma, a diszpozíció, a klasszikus beszédtan hagyományai alapján az alábbi 

sémát követi: 

1. Exordium: bevezetés, kezdet, a hallgatóság figyelmének felkeltése improvizatív 

módon. Az előadás módja a „stylus fantasticus”, vagyis akkor jó, ha azt a spontaneitás, az 

érzelmektől fűtött előadói magatartás jellemzi. 

A 17. századi szabad kompozíciók alapvetően két különféle zenei anyagot tartalmaznak: 

 stylus gravis: kötött, imitációs, kontrapunktikus („prima prattica”) 

 stylus fantasticus: szabad, improvizatív („seconda prattica”). 

Ezek egyes művön belüli egymásmellettisége már a velencei háromrészes toccatákban 

megjelenik, és egészen Bach fiatalkori orgonaműveiig (pl. g-moll fantázia) az 

orgonazenében uralkodóvá válik. 

Musurgia Universalis (1650) című művében Athanasius Kircher a stylus fantasticust, mint 

szöveg és meghatározott téma nélküli, teljesen kötetlen és szabad zenét jellemzi, ami 

pusztán a művészi találékonyságból fakad. Mattheson munkája, a Der vollkommene 

Capellmeister, (1739) szerint a kötetlen stílus jellemzői: taktusoktól való szabadság; 

gyakori tempóváltás; harmóniai „Anormalität”; affektusok váltakozása. Technikai 

eszközei a fel- és lemenő, szabadon játszott tört akkordok (arpeggiók); gyors és virtuóz 

passzázsok, futamok; arioso és adagio jelleg váltakozása; capriccio-szakaszok, amik alig 

írhatók le, különféle ötletek, amik annál jobban szolgálják a célt, minél különösebbek és 

rendkívülibbek. Az orgonafantáziálás helye az istentiszteletet bevezető előjáték 

(„Vorspiel”), és az azt lezáró utójáték („Nachspiel”). Előbbi pusztán 2-4 perc időtartamú 

lehet, utóbbiban viszont a játékos hosszabban csillogtathatja zenei képzelőtehetségét. C. P. 

E. Bach: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, II (1762): 

„Egy fantázia akkor nevezhető szabadnak, ha nincs ütemvonalak közé szorítva, és több 

hangnemet jár be, mint azok az egyéb darabok, amelyek metrikus módon vannak 

komponálva vagy improvizálva.” 

 

Buxtehude prelúdiumait és toccatáit végignézve, a darabok kezdete nagyon változatos 

képet mutat:  

 találunk rövid, és csak egy zenei gondolatot tartalmazó kezdést: BuxWV 136 

(C-dúr), BuxWV 141 (E-dúr), BuxWV 142 (e-moll), BuxWV 144 (F-dúr), BuxWV 

151 (A-dúr), BuxWV 152 (fríg módusú), BuxWV 153 (a-moll), különleges példa 

erre a Bux 149 (g-moll), ahol a kezdés pedál ostinatóra épül; 

 általában egy, másfél oldal terjedelmű, több apró zenei ötletet tartalmazó, de 

lüktetésében nem nagyon különböző kezdést: BuxWV 139 (D-dúr), BuxWV 140 
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(d-moll), BuxWV 143 (e-moll), BuxWV 155 (d-moll tokkáta), BuxWV 157 (F-dúr 

tokkáta), BuxWV 158 (a-moll); 

 többféle metrumú és karakterű zenei anyagok váltják egymást: BuxWV 137 (C-

dúr), BuxWV 145 (F-dúr), BuxWV 146 (fisz-moll), BuxWV 148 (g-moll), BuxWV 

150 (g-moll), BuxWV 163 (g-moll), extrém példa a BuxWV 156 F-dúr tokkáta, 

ahol nagyon hosszú és sok részből áll a bevezető szakasz. 

Mint ahogy a korábbiakban is kiderült, a stylus fantasticus szerkesztésű részeknél nagy az 

előadó szabadsága, és ezért ezeknél a részeknél nagyon különféle megoldásokat is 

találunk. Érdekes, hogy ugyanabból a kottából mennyire különböző megoldások születnek. 

Nézzük néhány példában Buxtehude egyik leggyakrabban játszott művének, a BuxWV 

146 számú fisz-moll prelúdium kezdetét. Az egy szólammal, magas fekvésben kezdődő 

mű kottaképe akár hegedűdarabra is utalhatna, ezért több felvételen Principál 8’ regisztert 

használnak az előadók. A szólórész után egy „durezza e ligature” szerkesztésű homofon 

zenei anyag jön – mintha egy vonószenekart hallanánk (Vivaldi concertóiban találunk 

hasonló fordulatokat), majd utána a zárlatban visszatér a kontinuóval kísért szólóhegedű 

felrakás. 

Az első felvételen végig a hegedű imitációt idéző Principál 8’ regisztert halljuk: 

zene 1.4.1 

A következő felvételen magasabb principál regiszteres összeállítású kezdés után plénumon 

szólal meg az akkordikus szakasz. 

zene 1.4.2 

Ha ezt a művet egy hangverseny elején játsszuk, lehet mixtúra plénummal kezdeni, és – 

mintegy meglepetésként – az akkordikus szakaszt egy visszafogott regisztrációval játszani. 

zene 1.4.3 

Másik lehetőség, amikor egy markáns, hangos kezdés után az akkordikus rész még erősebb 

regisztrációval szólal meg: 

zene 1.4.4 

Felvetődik a kérdés: most akkor melyik a jó megoldás? Határozott válasz természetesen 

nem adható, kinek melyik megoldás tetszik jobban… Még azt sem mondhatnánk, hogy 

valakinek ez, egy másik előadónak egy másik, mert találunk olyan felvételeket, ahol egy 

előadó ugyanazt a darabot teljesen más regisztrációval játssza a különféle felvételeken. 

Ahogy a Frescobaldi-toccaták tárgyalásánál is említettük, rengeteg (jó) megoldás 

születhet, kinek-kinek meggyőződése – vagy az adott hangszer, akusztika – alapján. 

 

A beszédtanban ezután következik a narratio, az időbeli előretekintés, hogy milyen is lesz 

az egész elrendezése. A zenében ez kimarad, mert nem találunk példát arra, hogy a 

zeneszerző előre közölné a darab során majd elhangzó zenei anyagokat. Ennek 

fordítottjával találkozhatunk viszont pl. Beethoven híres IX. szimfóniájának utolsó tétele 

előtt, amikor a szerző visszaidézi a korábban elhangzott fő zenei gondolatokat. Az 

orgonazenében is találunk hasonló megoldásokat: C. Franck Grande piéce symphonique-
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jában ugyanez történik a zárótétel előtt, vagy Guilmant V. szonátájának fináléja előtt is 

visszahozza a szerző a korábban használt témákat. 

 

2. Propositio: a gondolat és a beszéd tulajdonképpeni főrésze (ami a beszéd megtartásának 

ötletét adta), a mondanivaló logikus, tényszerű kifejtése. 

Ennek zenei megoldása a fúga, az áttekinthető forma, az egyes szólamok tényszerű és 

logikus egymásutánja. Az előadás az improvizatív módon komponált, és játszott bevezető 

kontrasztja: metrikus és ritmikus. Az alábbi változatokat találhatjuk: 

 egy fúga, határozott zárlattal: BuxWV 149 (g-moll), BuxWV 150 (g-moll), 

BuxWV 151 (A-dúr); 

 egy fúga, aránylag rövid, fantáziaszerű szabad szerkezetű zárlattal: BuxWV 137 

(C-dúr), BuxWV 139 (D-dúr), BuxWV 140  (d-moll), BuxWV 148 (g-moll), 

BuxWV 153 (a-moll), BuxWV 163 (g-moll); 

 egy fúga hosszabb, fantáziaszerű szabad szerkezetű zárlattal: BuxWV 136 (C-dúr), 

BuxWV 141 (E-dúr), BuxWV 155 (d-moll tokkáta);  

 két fúga, egymással kontrasztáló karakterrel (a két téma egymás variánsai): 

BuxWV 142 (e-moll), BuxWV 146 (fisz-moll), BuxWV 152 (fríg modus). 

A különféle felvételeket hallgatva itt is sok érdekes megoldást hallunk, de a paletta messze 

nem annyira sokszínű, mint az improvizatív részeknél. Különbségek adódnak a 

tempóválasztásnál, regisztrációnál, de a fúga mindig lüktető, alapvetően energikus (még ha 

egy-egy fúga téma éneklőbb karakterű is). Az észak-német, sok manuálos orgona 

lehetőségeit kihasználva az első fúgákat gyakran játsszák a Rückpositivon, előszeretettel 

használva az ún. ensemble - regisztrációkat (a 8’ fekvésben nem principállal vagy 

fuvolával, hanem regállal). Másik jellegzetesség, hogy a fúgákban a pedál lábszáma 

megegyezik a manuál lábszámával, tehát 8’ alapú regiszter összeállítás esetén a pedál is 8’ 

alapú (sok esetben csak manuálkopulát használva).  

 

3. Confutatio: cáfolat, a tárgytól idegen dolgok visszautasítása. Az előbbi logikus 

gondolatmenettel (fúga) szemben az érzelmek előtérbe helyezése. Itt a zeneszerzésnél jól 

ismert kontrasztálással van dolgunk, az egyes szerkezeti részek is ellentétei egymásnak. 

Zenei megoldás újra a „stylus fantasticus”, az improvizációszerű, kötetlen, szabad 

szerkesztés. Sok szempontból a darabok legizgalmasabb része, és a legnagyobb 

változatosságot is itt tapasztaljuk. Az alábbi megoldásokkal találkozunk a Buxtehude 

művek között: 

 recitativo: BuxWV 142 (e-moll), BuxWV 146 (fisz-moll) 

 "durezze e ligature" stílusú akkordikus szerkesztés (disszonanciák, modulációk): 

BuxWV 139 (D-dúr), BuxWV 148 (g-moll), BuxWV 151 (A-dúr), BuxWV 155 

(d-moll tokkáta); 
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 több, egymással is kontrasztáló szakasz: BuxWV 136 (C-dúr), BuxWV 140 (d-

moll), BuxWV 141 (E-dúr), BuxWV 149 (g-moll), BuxWV 150 BuxWV (g-moll), 

BuxWV 156 (F-dúr tokkáta), BuxWV 163 (g-moll); 

 gyors, szinte virtuóz szerkesztés: BuxWV 13. (C-dúr), BuxWV 143 (e-moll);  

 rövid, 1-2 ütemes szakasz: BuxWV 153 (a-moll);  

 a két fúgás szakasz között elmarad a confutatio: BuxWV 158 (a-moll). 

A confutatio és az azt követő confirmatio közötti határ néha elmosódik, pl. a BuxWV 150 

g-moll esetében, ahol a második fúga előtti virtuóz manualiter rész a fúga anyagából áll: 

 

 

 

A confutatiós rész, csakúgy, mint az exordium, lehetőséget ad az előadónak az egyszerű 

kottakép improvizáció-szerű kitöltésére. Nézzünk pár példát a BuxWV 148 g-moll 

prelúdium confutatiójára: 

 

 

A következő hangzó példák az egyszerű megoldástól haladnak a túldíszítettig: 

zene 1.4.5 
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zene 1.4.6 

zene 1.4.7 

zene 1.4.8 

zene 1.4.9 

zene 1.4.10 

Figyeljük meg, hogy mennyire különböző regisztrációt is használnak az előadók! 

 

4. Confirmatio: az alapgondolat megerősítése, újabb imitációs (fugatós) szakasz.  

A legtöbb esetben a propositio és a confirmatio témái között szoros összefüggés van: a 

confirmatio a propositio témájának variált alakja. Nézzünk erre néhány példát: 

 

Bux 137. C-dúr 

 

Bux 140. d-moll 

 

Bux 143. e-moll 

 

Bux 149. g-moll 

 

 

Bux 150. g-moll 
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A confirmatio és a propositio témái közötti kapcsolatra az alábbi lehetőségeket találhatjuk: 

 

 a téma transzformált alakban: BuxWV 151 (A-dúr), BuxWV 155 (d-moll tokkáta); 

 a téma transzformált alakban táncos lüktetésűvé válik: BuxWV 136 (C-dúr), 

BuxWV 137 (C-dúr Prelúdium fúga és ciacona), BuxWV 142 (e-moll), BuxWV 

153 (a-moll), BuxWV 158 (a-moll); 

 a páros ütemű téma transzformált alakban páratlan üteművé válik: BuxWV 140 

(d-moll), BuxWV 142 (e-moll), BuxWV 148 (e-moll), BuxWV 149 (g-moll), 

BuxWV 150 (g-moll); 

 a téma egyik része válik új témává: BuxWV 141 (E-dúr);  

 a téma ritmusa tér vissza: BuxWV 139 (D-dúr), BuxWV 146 (fisz-moll). 

Mivel alapvetően ismét fúgákról, vagy fúgaszerű táncos lüktetésű szakaszról van szó, az 

előadónak ismét a stílus gravis elvéhez kell magát tartania. 

 

5. Conclusio vagy peroratio: a beszéd befejezése (a beszédben a tanulságok levonása = 

conclusio), a mű lezárása. Ebben az utolsó formai részben is különféle megoldásokkal 

találkozunk: 

 a különálló formai szakasz tulajdonképpen elmarad, a confirmatio lüktető, sokszor 

virtuóz mozgásában az imitáció fellazul, vagy éppen megszűnik, és így ér véget a 

mű: BuxWV 136 (C-dúr), BuxWV 141 (E-dúr), BuxWV 148 (g-moll), BuxWV 

150 (g-moll), BuxWV 151 (a-moll); 

 a confirmatio lendületes mozgású fantáziába megy át: BuxWV 139 (D-dúr); 

 a confirmatio lüktetése megakad és pár ütemes futam, díszítő zenei figura zárja a 

művet: BuxWV 137 (C-dúr), BuxWV 142 (e-moll), BuxWV 146 (fisz-moll), 

BuxWV 149 (g-moll), BuxWV 158 (a-moll), BuxWV 163 (g-moll); 

 aránylag terjedelmes, sokféle zenei ötletet tartalmazó záró szakasz: BuxWV 140 

(d-moll), BuxWV 143 (e-moll), BuxWV 153 (a-moll), BuxWV 155 (d-moll 

tokkáta). 

Az előadói megoldás itt is a "stylus fantasticus".  

Ha összehasonlítjuk a különböző felvételeket, ugyanazt tapasztaljuk, mint a Frescobaldi-

toccaták esetében: ugyanabból a kottaképből nagyon sok különböző megoldással 

találkozunk, elsősorban természetesen a stylus fantasticusban komponált részeknél. 
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Önellenőrző kérdések: 

12. A zene „A hét szabad művészet” mely részében található: 

 nincs benne 

 trivium 

 quadrivium 

 hexacordum 

13. Milyen fejezetekre osztható a retorika? 

 intervenció, peroratio, conclusio 

 invenció, diszpozíció, dekoráció, elokúció 

 invenció, diszpozíció, propozíció, conclusio 

14. Az ötrészes tokkáta mely részeit komponálták kontrapunktikus stílusban? 

 narratio, propositio 

 propositio, confirmatio 

 peroratio, confirmatio 

 exordium, narratio 

15. A tokkáta mely részeit kell improvizatív módon játszani: 

 exordium, permutáció 

 peroratio, conclusio 

 expositio, permutáció,  

 exordium, confutatio, conclusio 
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1.5. Imitatív műfajok 

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a 16-18. századi itáliai barokk orgonazene 

polifón műfajainak sajátosságait, főbb műfajait, a fúga kialakulásának fázisait. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes 

 felismerni a kötött szerkesztésmódú műfajok szerkezeti sajátosságait 

 az itáliai billentyűs források notáció típusát 

 képes megnevezni az itáliai barokk imitatív műfajokat 

 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 100 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak 

 intavoláció 

 ricercar 

 canzona 

 fúga 

 

Az imitáció megjelenését a 15. században franko-flamand szerzőknél találjuk meg. A 

vokális zenében ez a kompozíciós eljárás Arnold de Lantins, Antoine Busnois, Jacob 

Obrecht, Heinrich Isaac és végül Josquin des Prez művészetében teljesedett ki. Obrechtnél 

a végigimitáltság is jellemző, amely a műfaj egyik legnagyobb teljesítménye. A 

hangszerállomány technikai lehetőségeinek kiszélesedésével, fejlődésével párhuzamosan a 

15. század végén kezd ez a módszer átterjedni a hangszeres zenére. Főleg Jacob Obrecht 

(1450k-1505) és Heinrich Isaac (1450k-1517) írtak ilyen darabokat consortokra (2-3 

szólamban violákra, blockfötékre). Az eljárás billentyűs hangszerekre alkalmazva a 16. 

században jelenik meg, először intavoláció formájában. Így kialakultak ki később a 

vokális-hangszeres előképtől független, szabadon komponált imitatív műfajok az itáliai 

billentyűs irodalomban: a ricercar, canzone és a fantázia. 
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Intavoláció 

 

Az intavolálás (olasz: intavolare) tabulatúrába foglalást jelent. A menzurális notációval 

lejegyzett, eredetileg vokális előadásra szánt darabok átírását értették ezalatt. Az 

intavoláció műfaja eredeti, vokális előképhez való kötődése és a motetta-átiratoknak 

köszönhetően – polifón struktúrája révén, a barokk hangszeres polifónia kiindulópontjának 

tekinthető. Ebben azonban jellemző a vokális eredetihez való kötöttség. Intavolációk 

esetében direkt átvételről,  hangszeridiomatikus átiratokról és díszített változatokról 

beszélhetünk. A tabulatúra szót akkor is használták, ha a szólamokat egyszerre lehetett 

látni, egy táblán („in tavolatura”).   

A hangszeres polifóniának, s egyben a partitúra-írásmód fejlődésének lényeges mozzanata 

volt a lantra, vagy billentyűs hangszerre szánt intavolációk, majd az itáliai és francia 

billentyűs tabulatúra megjelenése. A tabulatura a reneszánsz hangszeres darabok 

lejegyzésének írásmódja volt. Ebben a notációban a hangmagasság helyett az ujjrendet, 

ritmust a hangszeren alkalmazott fogást, a húr, a bund, avagy a billentyű helyét jelzik. 

Jelrendszeréből adódóan tehát hangszer specifikus írásmód. A tabulaturát elsősorban a 

lant, vihuela, gitár, vagy hárfa darabok lejegyzésénél használták. Emellett orgonára készült 

tabulatúrákat is ismerünk.  A legrégebbi tabulatúra is egy orgonatabulatúra (Robertsbridge 

töredék) 1320k. keletkezett. 

A vokális művek hangszeres intavolációja lehet egy az egyben történő előadás (mintegy 

„partitúrajáték”). de jellemzően egyre több „kézre álló” hangszeres elem kerül bele az 

átiratokba. Nézzünk egy rövid példát: 

 

 

Az orgonatabulatúrák típusai: 

1. spanyol orgonatabulatúra: a hang helyét számokkal jelölik  

2. német orgonatabulatúra: a hang helyét betűkkel jelölik 

3. itáliai orgonatabulatúra: a hang helyét vonalrendszeren jelöli. Ez a mai billentyűs 

notáció elődje. 

 

Jelentős újítás volt a notáció fejlődésében az ütemvonal. Az ütemvonalak használatát a 

menzurális lejegyzéssel kombinált tabulatúrákban a menzurális sorokra is kiterjesztették. 

A lejegyzés egyszerűsítését és az olvasás könnyítését szolgálta, hogy a páros ütemezésre 

vonatkozó jelzést, amennyiben az a mű egészére kiterjedt, kiemelték az első sor elejére. 
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Billentyűs hangszerek notációi 

 

A billentyűs hangszerekre, mint például az orgona, virginál, csembaló, az ötvonalas 

szisztéma megjelenése előtt háromféle lejegyzésmód volt jellemző. A számjegyes notációt 

a 16. században, majd egészen a 17. század végéig, főként az Ibériai-félszigeten és Dél-

Itáliában használták. A billentyűzeten a légmélyebbtől a legmagasabbig minden egyes 

hangot (húrt) 1-től 42-ig külön számmal jelöltek meg. Ezáltal a jelölés nem csak a fogást 

jelentette, hanem meghatározta magát a hangot is. (példa: Bermudo) 

 

 
 

Északon, és a német területen, valamint hatókörzetében (Lengyelországban, 

Magyarországon, Skandináviában) betűtabulatúra segítségével jelölték a fogást és a 

konkrét hangmagasságot. A felső szólamot a 16. század után menzurális hangjegyírással 

jegyezték le. Később kizárólag betűket használtak (példa: Kleber)  
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 Az itáliai orgonatabulatúra voltaképpen a mai két vonalrendszerre írt notáció elődje, 

jellegzetessége, hogy az alsó szisztéma több vonalból áll (6-7-8), mint a felső (5-6) Az 

intavolatura szót a partitúraszerű lejegyzésmód jelzésére adták hozzá a címhez. A 

d’intavolatura kiadványok a 15. század végétől egészen a kora 17. században is 

megtalálhatók voltak az itáliai anyagban. (Példa: Merulo Toccata III.) 

 

 

 Az legjelentősebb itáliai források a következők: 

 Codex Faenza (késő 15. sz.) 

 Frottole intabulate da sonare organi: libro primo (Róma, 1517) 

 Antonio Valente: Intavolatura de cimbalo (Nápoly, 1576) 

 Musica diversi autori la bataglia francese et canzon delli uccelli (Velence, 1577) 

– Janequin, Crequillon, Clemens non Papa, és mások darabjaival 

 Sperindio Bertoldo: Canzoni Francese intavolate per sonar d’organo (Velence, 

1591) 

 Andrea Gabrieli: Canzoni alla francese libro V,VI. (Velence, 1605) 

 Claudio Merulo: Canzoni d’intavolatura d’organo (Velence, 1592, 1606, 1611) 

 

4.1. A ricercar 

Az olasz cercare (keresni) szóból származik. Kezdetben olyan darabokra alkalmazták, 

melyeknek látszólag semmi közös vonásuk nem volt. Egy lantra írt ricercar 1510-ből 

egészen máshogy épül fel, mint Andrea Gabrieli hasonló darabjai a 16. század közepén. 

Ricercarnak nevezték azokat a kétszólamú kompozíciókat, amelyeket az 1580-1650 között 

kiadott forrásokban láthatunk. A legjobb megközelítés kutatásként vagy stúdiumként leírni 

ezt a műfajt. A hangszeres ricercar többféle célból készülhetett. Ottaviano Petrucci lant-

ricercarjai (1509/10), és Marc Antonio da Bologna (Marco Antonio Cavazzoni, Girolamo 

apja) orgona-ricercarjai (Recerchari, motetti, canzoni … libro primo, 1523) technikai 

előtanulmányok, s a hangszerre való „lelki” ráhangolódást segítik. Mintha a lantos vagy az 
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orgonista csak bemelegítené az ujjait – megtalálja a helyes húrokat, billentyűket – a művet 

követő „igazi” zenét jelentő motetta-intavolációhoz. Sylvestro Ganassi Regola Rubertina 

(1542) című didaktikus munkája, Francesco Guami Ricercari a due voci (1588) kiadványa, 

valamint Vincenzo Galilei didaktikus duettjei viola da gambára szánt etűdök. A főtípus, 

amelyet később imitációs ricercarnak fognak nevezni voltaképpen kompozíciós 

tandarabok. Az itáliai orgonazenében az első ricercarokat Girolamo Cavazzoni írja 1543-

ban, az utolsót J. S. Bach a Musikalisches Opferben.  

 

A ricercar fejlődése: előzmények  

A műfaj előtörténetét a prelúdiumszerű és rapszodikus ricercar jelenti a Codex 

Bonadiesben (késő 15. század) és a Codex Faenzaban. 

Marco Antonio Cavazzoni, Jacopo Fogliano, Jacques Brumel és Julio Segni és anonym 

szerzők művei mutatják a műfaj első stádiumát. A legkorábbi példákat a ricercarra Marco 

Antonio Cavazzoninak (1490 k.-1560 k.) és Jaques Brumelnek a Castell’Arquato-

kéziratban fennmaradt ricercarjai jelentik. Ezek a kompozíciók az 1510-es lant-ricercar 

orgona-megfelelőjeként foghatók fel. Marco Antonio Cavazzoni volt az első, aki a 

lantirodalomban megszületett műfajt átvitte billentyűs hangszerre. Szerzőnk teljes 

életművét a Ricercari motetti, canzone … libro primo (Velence, 1523) tartalmazza. A 

szerző ricercarjait bevezetőnek szánhatta, mivel minden ricercart egy motetta követ, 

ugyanabban a hangnemben. Mindegyik kompozíció nagyon hosszú, a szólamszám nem 

állandó. A témát sosem hagyja változtatás nélkül. Minden megszólalását transzformált 

módon hajtja végre. Feltehetően olyan hangszerre írta, amelynek billentyűzete F-ig terjedt, 

mivel a darabok hangterjedelme F-f2-ig tágult. 

A következő lépcsőfokot a tokkátaszerű elemek, akkordikus szakaszok számának 

csökkenése jellemzi. Jacopo Fogliano négy ricercarjai kompozíciós ellenpont-gyakorlatok, 

amelyekből már szinte teljesen hiányoznak a tokkátaszerű elemek. A 2. ricercar bevezetése 

már nem homofón, hanem imitációs szövet. Ugyanakkor megfigyelhetők még a 

canzonaszerű motívumok, azaz hangismétlések, egy-egy motívum szó szerinti ismétlése is. 

Ehhez az időszakhoz tartoznak Antoine Brumel nagy ricercarjai, amelyek a kor 

motettastílusában készültek. 

A következő lépcsőfokot Girolamo Cavazzoni végig imitatív stílusban megírt ricercarjai 

jelentik. Nicolas Gombert 1540-ben honosította meg a vokálpolifóniában a végigimitált 

motetta műfaját. Girolamo Cavazzoni ugyanebben az időben tette végigimitálttá a 

billentyűs hangszerre írt ricercart. Míg azonban a motetta nagyszámú rövid, a ricercar kis 

számú, hosszabb imitációs szakaszból áll. Ez az alapvető különbség fog később Andrea 

Gabrieli monotematikus ricercarjához vezetni. Lényeges különbség a két műfaj között, 

hogy a motettában a zenei anyag az énekelt szöveg függvénye, míg a ricercarban hiányzik 

ez a kötöttség. Így ad teret a komplikáltabb szerkesztésmódoknak, mint az augmentáció, 

diminúció, visszatérés, vagy a két téma használata. A motettákhoz hasonlóan a 

ricercarokat is szólamkönyvekben adták ki. Amennyiben egy kiadványban a szólamok 

együtthangzását is követni lehetett – tehát partitúraszerűen jegyezték le – a d’intavolatura 

kifejezést láthatjuk. 
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Claudio Merulo: Ricercari d’intavolatura d’ organo (1567): Ricercar del primo tono. 

 

Az imitációs ricercar 

Az imitatív ricercar története a billentyűs zenében Girolamo Cavazzoni 1543-es 

kiadványával (Intavolatura cioe recercari, canzoni, himni, magnificat ... libro 

primo, Venezia 1543.) kezdődik. G. Cavazzoni négy ricercarja 4, 9, 7 és 8 témás 

orgonamotetta, míg egy azonos hosszúságú vokális előadásra szánt motettában akár 20 

témát is felfedezhetünk. A témák nem egy esetben egymás variált megjelenései, s ez az 

eljárás a forma alkotó részévé válik. A szerző kompozíciói abban különböznek az énekes 

előadásra szánt ensemble-ricercartól, hogy több a dallamos, hosszú passzázsokkal, 

futamokkal díszített szólama.  

Ebből az időszakból további öt, stílusukban egymáshoz közel álló kiadványt említhetünk 

meg. 

 Musica nova accomodata per cantar et sonar sopra organi et altri strumenti 

(Velence, 1540) – benne Julio da Modena, Adrian Willaert, Girolamo Cavazzoni 

művei 

 Jacques Buus: Ricercari … da cantare et sonare d’organo et altri stromenti 

(Velence, 1547) 

 Willaert és mások: Fantasie recercari contrapunti … per Cantare et Sonare d’ogni  

forte di stromenti (Velence, 1551) 

 Giuliano Tiburtino: Fantesie, et recherchari … da cantare et sonare per ogni 

instrumento (Velence, 1549) 

 Annibale Padovano: Il primo libro de ricercari, (Velence, 1556) 
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Ezek azonban elsősorban vokális előadásra szánt intavolációk, amelyeket hangszeren is 

elő lehet adni. A Musica nova ricercarjai Clemens non Papa és Nicholas Gombert stílusát 

idéző, végigimitált orgonamotetták. Számos rövidebb szakasz szerkesztésmódja azonban a 

fúgára emlékeztet. A címlap tanúsága szerint a gyűjteményben található darabokat 

énekelni lehetett, avagy orgonán, vagy más hangszeren kellett előadni. A korabeli itáliai 

forrásokban kevéssé specifikálták az előadó apparátust. Hasonló flexibilitással 

szembesülhetünk az alábbi gyűjtemények feliratában: 

 Jacques Buus: Recercari … da cantare et sonare d'organo et altri stromenti (1547 

és 1549);  

 Giuliano Tiburtino: Fantasie et recerchari … da cantare et sonare per ogni 

instrumento (1549);  

 Willaert: Fantasie recercari contrapunti … per cantare et sonare d'ogni sorte di 

stromenti (1551);  

 Annibale Padovano: Il primo libro de ricercari a quattro voci (1556)                            

Jacques Buus a Il secondo libro di recercari (1549) és Intabolatura d’organo di recercari 

(1549) című műveiben már specifikálja az orgonát, mint hangszert. Ez a megkötés az 

itáliai billentyűs irodalomban szokatlan volt, mivel nem specifikálták olyan egyértelműen, 

hogy milyen instrumentumra készültek a kompozíciók. Ő írta az első monotematikus 

ricercart is. Buus kiadványának érdekessége még, hogy nem szólamkottában, hanem 

orgonapartitúrában készült. A Il secondo libro jellegzetessége a díszítések, az Intabolatura 

ricercarjaiban pedig a tokkátaszerű szakaszok hozzáadása.  

Andrea Gabrieli két posztumusz gyűjteményben  – Ricercari … libro secondo (1595) és  Il 

terzo libro de ricercari (1596) – található ricercarok a fejlődés egy későbbi stádiumát 

mutatják fel. A Libro secondo ricercarjait Gabreli az egyházi hangnemek szerint 

rendszerezte. Canzoni alla francese et ricercari ariosi … libro qiunto (1605) érdekessége a 

négy Ricercar arioso, amelyek vokális előképe három chanson (pl. Ricercar sopra Martin 

Menoit). Szerzőnk minden darabját intavolálva – in tabulatura – jegyzi le, tehát két sorban, 

ahogy Cavazzoni vagy Buus. Szabad szólamszám nála már csak ritkán fordul elő. Gabrieli 

a témák számának redukálására törekszik.  Egyetlen ricercarnak sincs ötnél több témája, 

sőt, egytémás ricercart is írt, amely fontos mérföldkő a fúga felé vezető folyamatban! 

Koloratúraszerű díszítéseket is használ tizenhatod  és harmincketted értékekkel. A 

stílushoz legfőképpen a magasabb fokú ellenponttal járult hozzá. Andrea Gabrieli már 

használ kettős ellenpontot, torlasztást, augmentációt, diminúciót és él a több téma 

összekapcsolásának eszközével is. A 18. században ez a kétrészes téma-típus kapja az 

andamendo elnevezést. Az ilyen témát Gabrieli egyenesen úgy kezeli, mintha fúgát írt 

volna. 

Claudio Merulo négy teljes nyomtatványt hagyott hátra, amelyek kizárólag ebben a 

műfajban készültek. Csak egyetlen kiadvány címében specifikálta az orgonát: Ricercari 

d’intavolatura d’organo … libro primo (1567). A többi darabot, amelyet ricercarnak 
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nevezett, de énekhangra szánt, szólamkönyvekben jelentette meg: Ricercari da cantare a 4 

voci (1574, 1607, 1608). 

További ricercar-gyűjtemények kapcsolhatók Annibale Padovano, Sperindio Bertoldo, 

Girolamo Diruta és Ottavio Briola nevéhez. A nápolyi Rocco Rodionak és Antonio 

Valentenek több érdekes ricercart is köszönhetünk. Rodio ezen felül két monotematikus 

ricercart szerzett. Kiadványának 5. ricercarjában ugyanazt a témát dolgozza fel, mint 

Josquin a La sol fa re mi (Lascia fare mi) motettában, ezt a témát később Frescobaldi is 

felhasználta (Capriccio sopra La Sol Fa Re Mi).  

Costanzo Antegnati  a bresciai dóm orgonistájának L’Arte Organica (1608) című 

traktátusában részletesen foglalkozik az orgonaépítéssel és a regisztrációval. Ehhez a 

munkához tartozik még a L’Antegnata, intavolatura de ricercari d’organo. A kiadványban 

a glareanusi 12 tónus szerint rendszerezve állított sorrendbe tónusonként egy-egy 

ricercart. A legtöbb ricercar monotematikus, ugyanakkor tokkáta - stílusban zárnak. 

Hallgassuk meg Costanzo Antegnati: Ricercar del 12o tono (1608) művét 

zene 1.5.1  

 

Ascanio Mayone a nápolyi orgonaiskola képviselője a Secondo libro di diversi capricci 

per sonare (Nápoly, 1609) című „opera omnia” jellegű kiadványának előszavából 

kaphatunk képet arról, miként vélekedhettek a ricercar műfajáról 

Mayone ricercarjaiban, a 16. századi szerzőktől eltérően a témafejlesztés majd minden 

változatát használja, amely később Frescobaldi fantáziáinál (1608) lesz megfigyelhető. 

Érdekes még, hogy a Libro secondoban több cantus firmusra épülő ricercar is van. 

Közéjük tartozik a Sopra Ave Maris stella, vagy il canto fermo di Constantino Festo et per 

sonar all’arpa. Mint ez a nápolyi iskolára általában jellemző, Giovanni Maria Trabaci 

négysoros partitúrában írta le ricercarjait. Több darabja előtt meg is jelöli, hogy az orgonát 

vagy a csembalót részesíti előnyben.  

Az orgona ricercar fénypontja Frescobaldi munkássága monotematikus és variációs 

ricercarjaival. Frescobaldi Ricercari et canzoni c. gyűjteményét 1615-ben adta ki, majd 

1626-ban capricciókkal bővítette. A tíz ricercar egy része többféle témát dolgoz fel és 

több szakaszból áll. Mások a darab elejétől kezdve egyetlen témát dolgoznak fel. Az első 

ricercarban három témát variál. A második ricercar igazi mestermű: két kettősfúgából áll. 

A kilencedik négytémás, míg a negyedik, a hatodik, a hetedik és tizedik témája 

szolmizációs hangokat vesz alapul. Ez az ún. „obligo” – elv, amikor is a zeneszerző 

valamilyen kötöttséget vállal a darab egészére. A kötöttség lehet a témaválasztás, mint az 

előbb említett szolmizálható témák: Sopra Mi Re Fa Mi, vagy:  Sopra Fa Fa Sol La Fa, 

vagy: Sopra Sol Mi Fa La Sol, vagy: Sopra La Fa Sol La Re. De lehet egy érdekes 

zeneszerzői szerkesztés, pl. olyan ricercart írni, melyben nincs szekund lépés: Recercar 

ottavo, obligo di non uscir di grado.  

A Fiori musicali (1635) ricercar kompozíciói, mivel liturgikus helyük az offertórium 

helyettesítése volt, egészen más képet mutatnak. A mise tanító részét lezáró hitvallás 

(Credo) után következik az utolsó vacsorára, Krisztus szenvedésére és halálára emlékező 
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eucharisztia liturgiája. Ennek illusztrálásra, a hallgatók lelki felkészítésére a ricercarok 

szolgáltak, melyek kromatikával és disszonanciákkal teli szomorú és méltóságteljes zenék.  

A Fiori musicaliban található ricercarok is többszakaszosak. Minden szakaszt szünet 

választ el. Ez arra szolgálhatott, hogy a darabot a liturgikus cselekménnyel szinkronban 

lehessen abbahagyni. Az első mise ricercarja úgynevezett variációs ricercar: a szerző a 

témát mindkét szakaszban különböző ellenponttal kombinálja.  

A második mise Recercar chromaticoját rövid tokkáta előzi meg. Három szakaszból áll, 

hasonló elven komponálva, mint az első misében. 

Hallgassuk meg Frescobaldi, Recercar cromatico post il Credo – a Messa degli Apostoli-

ból 

zene 1.5.2.  

A harmadik mise első ricercarja terjedelmében hasonló az előbbiekhez. Míg azonban a 

második misében a témákat elkülönülten kezeli, ebben a ricercarban kombinálva jelennek 

meg. Az ünnepi Mária-mise érdekes módon két ricercart is tartalmaz, valószínűleg azért, 

mert az offertórium alatti körmenetbe két hosszabb mű is beleférhetett. A másodikat, talán 

mind között a legizgalmasabbat egy rövid tokkáta vezeti be. A Ricercar con obligo di 

cantarében a hozzáadott opcionális ötödik szólamot Frescobaldi nem írta bele a polifón 

textúrába. Az orgonistának kell megfejtenie ezt a kérdést és hozzáénekelni ötödik, 

ostinato-szólamként a recercarhoz. Ennek a darabnak már van korábbi előzménye: az 

1626-os Capricciók kiadásban szereplő „Capriccio di obligo di cantare la quinta parte 

senza toccarle” ugyanezt az előadást kéri. Ebben a műben sem jelzi a szerző, hol is kell 

beénekelni az ötödik szólamot. Frescobaldinak a korabeli források szerint szép tenor 

hangja volt, és feltehetőleg saját előadói gyakorlatát írta le ezekkel a művekkel.  

Hallgassuk meg Girolamo Frescobaldi: Recercar con obligo di cantar la quinta parte –ját a 

Mária miséből 

zene 1.5.3.  

A billentyűs ricercar tradíciójának folytatói Itáliában Giovanni Salvatore (1641), G. B. 

Fasolo (1645), Bernardo Storace (1664), Luigi Battiferri (1669), Fabrizio Fontana (1677) 

és Gregorio Strozzi (1687). Ebben az időszakban a ricercar liturgikus funkciója került 

előtérbe. Fasolo Annualejában nem csak konvencionális helyén offertoriumként ajánlja a 

műfajt, hanem a gradualét is ricercarral  helyettesíti. 

 

4.2. Canzona 

A canzona (canzone, canzon, vö. latin cantio., ol.: dal) a hangszeres zenében a franko-

flamand chansonból fejlődött ki. Az elnevezést azért használták ilyen értelemben, hogy 

megkülönböztessék az olasz nyelvű, vokális előadásra szánt kompozícióktól, amelyeket  

frottolának és madrigálnak neveztek. A canzona a 16-17. században fejlődött ki és élte 

virágkorát.  Az itáliai orgona canzona a canzone d’organo, a billentyűs zene legfontosabb 

műfajává vált, amelyben még J.S. Bach is alkotott.  

A 16. században a hangszeres canzonák nagy része vokális megfelelőik átvétele, kisebb 

mértékű átdolgozása. Ide sorolható a párizsi chanson műfaja, ahogyan azt Attaignantnál 
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(1528)  láthatjuk. Ez a típus gyakran kezdődik fúgaszerűen, ezért az imitatív műfajok közé 

soroljuk. Praetorius Syntagma Musicumában 4-5-6-8 vagy több rövid fúgaként írja le a 

canzonát, amelyet ensemble (énekes, vagy hangszeres együttes) adott elő és amelyben az 

első fúgát meg kellett ismételni. A canzon francese és a canzone alla francese pontosan 

utal a darabok típusára. Nem egy közülük vokális chansonok direkt átvételei, hangszeres 

átdolgozásai voltak. A canson sonar – amely a későbbiekben a szonáta fejlődésében kap 

majd szerepet – a műfaj hangszeres, vagy kamara (ensemble) előadásmódjára utal. 

A szólisztikus-canzona 

A 16. században még nem alakult ki  önálló orgona canzona, a korabeli darabok 

elsősorban intavolációk (pl. Valente: Intavolatura di cembalo 1585) voltak. Marco 

Antonio Cavazzoni: Recercari Motetti Canzoni Libro Primo (1523) című művével 

kezdődik az önálló orgona canzona története. Négy, francia felirattal ellátott canzonája 

közül az egyik Josquin Plusieurs regretz chansonjának intavolációja. Az idősebb 

Cavazzoni canzonái jellegzetesen ismétlődő szerkezetűek: ABA, ABA+Coda, AAB, avagy 

AABA. Előszeretettel alkalmazza a Josquin-i echo-imitációt, azaz ugyanazt a motívumot 

közvetlenül  egy oktávval feljebb vagy lejjebb is megszólaltatja. 

Girolamo Cavazzoni nevéhez fűződik az itáliai orgona canzona második stádiuma: 

négyszólamú, élénk, imitációs szövet, rövid, precíz témák, gyakran szűkmenetben. 

Majdnem következetes nála a repetált hangokból álló, háromhangos kezdőtéma, a 

szakaszok gyakori ismétlése. Intavolatura cioe recercari canzoni himni magnificati (1543) 

kiadványában feldolgozta Josquin ötszólamú Il est bel et bon és Passereau Faulte d’argent 

chansonját. G. Cavazzoni Faulte d’argent canzonája túllép az átirat korlátain. A szerző 

Josquin darabját teljesen átdolgozta. Kihagyta a contratenor és a quinta pars közötti 

kánont, de megtartotta a darab hármas tagolódású szerkezetét és több új elemet is adott 

hozzá oly módon, hogy az eredetileg 72 ütemes chansont 56 ütemesre rövidítette.  

Passereau chansonját hasonlóképen kezelte. 

Hallgassuk meg Girolamo Cavazzoni (1520-1577): Canzon sopra "Il est bel et bon” művét 

zene 1.5.4.  

Andrea Gabrieli canzonáinak nagyobbik része gazdagon díszített intavolációk. A szerző 

tudatosan a ricercare, vagy a capriccio megjelölést használja, ha a kompozíció anyaga 

elszakad az eredetitől. A Canzoni alla francese per sonar sopra istromenti da tasti, Libro 

V,VI  (1605) című kiadványaiban mások mellett a következő feliratú canzonákat láthatjuk:  

Suzanne un jour d’Orlando, Orsus au coup de Crequillon, avagy – szerzőmegjelölés 

nélkül –  Petit Jaqcet, Le Bergier, de esetenként előfordul az Intabulata di Andrea 

Gabrieli felirat is. Ilyen a Canzon francese Or sus di Jacob. A szabadon parafrazeált 

darabokat ricercare, vagy capriccio névvel látta el, de ezek Andrea Gabrielinél 

tulajdonképpen canzonák.  Egy másik kiadásában, a Madrigali, motetti e canzoni (1589) 

címűben kontraszt-canzonaként fejleszti tovább a variációs canzona típusát. Ezeket is 

ricercar felirattal látja el, megkülönböztetendő az intavolációktól.  

 

Az önálló canzona 
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A canzona Vincenzo Pellegrini Canzoni de intavoltura d’organo fatte alla francese (1599) 

című munkájában válhatott önálló billentyűs műfajjá. A kiadvány 13 canzonát tartalmaz, 

az olyan, Merulóhoz hasonló feliratokkal, mint a La Berenice, La Gentile. Pellegrini 

canzonái rövid szakaszokból állnak, amelyek nem annyira a tematika, mint inkább a zenei 

szövet, a ritmus és a tempó által különböztethetők meg. Nála jelenik meg a variációs 

canzona, amely később Frescobaldinál kap fontos szerepet. Ugyancsak ő volt az első, aki 

ezt a műfajt orgonára, canzone felirattal látta el.  

 

A 17. század első felének canzonái 

Eredeti kompozíciók mellett számos kamara-canzona átirattal jelenik meg Antonio 

Mortaro, Francesco Rovigo, Cesare Borgo, Giovanni Gabrieli és Ottavio Bariolla a Torinói 

orgonatabulatúrában. A kamara-canzonák átirataira jellemző a szólampárok antifonális 

váltakozása, és helyenként az akkordok reperkusszív kezelése. 

Frescobaldi canzonái 

A korai canzona legnagyobb mestere kétségkívül Frescobaldi. Legkorábbi öt canzonáját a 

Ricercari et canzoni franzese (1615) gyűjteményében találjuk. Többszakaszosak, a 

variáció műfaja felé mutató tendenciát mutatnak.  

Frescobaldi a variációs canzona műfaját művelte és fejlesztette tovább, oly módon 

azonban, hogy kontraszt-elemeket is beleolvasztott. A ricercarok és canzonák 1605-ös 

kötetében például öt canzonát találunk: az ötből négy ötrészes, páros első, harmadik és 

ötödik, illetve páratlan metrumú második és negyedik résszel. Az utolsó, az ötödik 

canzona csak háromrészes ugyan, de felépítése ugyanezt a mintát követi, amennyiben az 

első része páros, a második páratlan, a harmadik pedig ismét páros metrumú. E kontraszt-

struktúrák azonban variációs természetű zenei anyaggal telnek meg: csak a legelső 

canzona öt szakasza épül közvetlenül nem eredetezhető témaképletekre.  

Frescobaldi következő canzona – sorozata 1627-ben, a második tokkáta – kötet második 

felében látott napvilágot. Ennek a hat darabja nagyjában és egészében véve szintén az 

1615-ös canzonák forma – típusának a reprezentánsa, úgy azonban, hogy az egyes 

kompozíciók szakaszai sokkal változatosabb képletekbe rendeződnek, mind korábban. Itt 

már nem törvény például, hogy a canzonának egyszólamú témabemutatással kell 

kezdődnie: az ötödik canzona történetesen egy négyszólamú akkordokból álló szakasszal 

indul. A szakaszok közötti metrumváltások is a lehető legszabadabban történnek, a 

kompozíció eleje hol páros, hol páratlan metrumú, és még olyan canzona is akad, 

amelynek szakaszai csupa hármas ütemfajtában íródtak (a hatodik canzona négy 

szakaszból áll, amelyek 3/1, 3/2, 6/4 és ismét 3/1 sorrendben követik egymást). További 

újdonság, hogy bizonyos szakaszok végén a canzonák szokásos, többé-kevésbé kötött 

szólamszámú írásmódja egy oldottabb improvizatív faktúrának adja át helyét, és a zárlatig 

nagyjából a tokkáták stílusában folytatódik. 

Nézzük meg az 1626-os Capricciók, Ricercarok és Canzonák kiadásának második 

canzonáját, milyen transzformáción megy át a kezdő téma az egyes szakaszokon: 
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Hallgassuk meg a művet (Frescobaldi: Canzona seconda) 

zene 1.5.5.  

A Fiori musicali (1635) canzonáinak helye a szubsztitúciós misében az epistola és a 

communio után volt. A szentleckét követő, moll hangneme ellenére vidám karakterű 

canzona feladata volt lelkileg felkészíteni a hallgatóságot a következő liturgikus 

cselekményre, az evangéliumra (evangélium = örömhír). Több szakaszosságuk miatt 

bárhol abba lehetett hagyni őket, ha a liturgikus cselekmény úgy kívánta. Az utolsó 

canzona felirata, a darab második felénél: „alio modo, si placet” erre a gyakorlatra utal. A 

misekönyvet ünnepélyes, gyertyás körmenettel vitték át az oltár (szemben nézve) bal 

(szentlecke-) oldaláról a jobb (evangélium-) oldalára, és ez idő alatt játszották ezeket a 

műveket. A tokkáta - elemek megléte kevésbé jellemző a liturgikus használatra szánt a 

canzonákra.  

Példa: Frescobaldi: Canzon dopo l'Epistola (Messa della Domenica) 

zene 1.5.6.  

 

A Canzoni alla francese (1645) posztumusz kiadvány canzonái magukon hordozzák a 

kamara-canzona jellegzetességeit. Ez a címekben – La Rovetta, La Sabatina – és a 

szólamok szigorú függetlenségében is megnyilvánul. A kötet darabjainak, némileg 

meglepő és talányos módon, nemcsak sorszáma, hanem címe is van: pl. „Canzon terza 

detta la Crivelli”, vagy „Canzon ottava detta la Vincenti”. A nevek valószínűleg a 
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canzonák keletkezésével, vagy egy-egy nevezetes elhangzásával függnek össze valamilyen 

módon, tehát olyan ajánlás – félének tekinthetők, mert legtöbbjük egy-egy itáliai családnév 

lehetne. Az utolsóként említett Vincenti Frescobaldi kottakiadója volt, és ez a darab 

barátságuk dokumentumának is tekinthető. Antegnanti és Diruta regisztrációs ajánlásainál 

olvasható, hogy a canzonák ideális regisztrációja a 4 lábas principálregiszter (Ottava) – 

esetleg a Flauto 4’, avagy a kettő együtt. Nem véletlen, hogy ezeknek az általában gyors, 

lendületes daraboknak a felvételeinél a legtöbb esetben 4’-as indítással találkozunk. 

Frescobaldi utódai 

A billentyűs canzona területén Frescobaldi után alkotó szerzők: Tarquinio Merula, 

Giovanni Salvatore, G. B. Fasolo and Bernardo Storace voltak. A műfaj kezdeti 

népszerűsége ellenére a 17. század végére egyre kevesebb orgonacanzona született. 

Bernardo Pasquini már csak elenyésző számú canzonát szerzett. A műfaj több jellemzője a 

szonátában és a fúgában élt tovább. 

 

4.3. A fantázia 

A fantáziának a kezdetektől fogva párhuzamosan kétféle értelmezése volt:  

 ahogy ma is tekintünk a fantáziára: a képzelet, a formáktól való függetlenség, az 

improvizált zene szabadsága 

 avagy kötött formában történő improvizáció. Aki megpályázta a velencei Szent 

Márk székesegyház orgonista állását, annak négyszólamú ellenpontban kellett 

fantáziálnia  – sonar di fantasia –  egy mise, vagy motetta nyitó szakaszára. Így a 

fantázia jelentette a legszigorúbb szólamszerkesztésű imitációs műfajt. 

Az orgonairodalom a fantázia műfaját, más műfajokhoz hasonlóan a lantirodalomból vette 

át.  A fantázia kétféle jelentése folyamatosan jelen van az irodalomban, találunk rá példát, 

hogy egy városban, egy időben élt mesterek is különböző módon értelmezik a műfajt:  

Rodio a Libro di ricercate (1575-1576) kiadványában találhatók fantáziák tulajdonképpen 

ricercarok, míg a nápolyi iskola másik képviselője, Antonio Valente Intavolatura de 

cimbalo kötetében a fantázia 2/2-ben megírt szabad kompozíció kifejező disszonanciákkal, 

tokkátaszerű megoldásokkal.  

Hallgassuk meg Andrea Gabrieli: „Ricercari, 3. könyv: Fantasia allegra del duodecimo 

tono” művét 

zene 1.5.7.  

 

Frescobaldi első billentyűs kiadványa egybeesik a Szent Péter Bazilikába történő 

kinevezésével. Ezek a darabok a Fantasie a quattro (1608) című műben jelentek meg és 

ellenpont tanulmányoknak tűnnek. Frescobaldi fantáziái a kötött kontrapunktikus stílus 

mesterművei. A teljességre törekvést jelzi a sorozat külső felépítése: az első három 

egytémás fantázia után három két-, három három- és három négytémás fantázia 

következik. A többtémás darabokban a témák természetesen az első taktustól az utolsóig 

egyszerre, egymás ellenpontjaként vannak jelen. A téma – transzformáció legfontosabb 
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zenei eszköze a fantáziákban az újra – ritmizálás, a metrumváltás, a diminúció, az 

augmentáció, a téma fordítás (különösen a tükörfordítás) és a kromatika. A téma 

transzformáció egyik különleges eleme a hexachord – variálás. A 17. századi zenei 

gondolkodásban még erősen jelen volt a középkor hexachord elmélete. Ennek értelmében 

a rendelkezésre álló hangteret c-ről, f-ről és g-ről kiinduló hathangos egységekkel, 

hexachordokkal rendezték be, és minden hang legfontosabb ismertető jegyének azt 

tekintették, hogy melyik hexachord hányadik hangja. Frescobaldi eljárásának lényege, 

hogy egy adott téma egy adott pontjától kezdve a dallam további hangjait egy másik 

hexachordba helyezi át, így elvileg egyszerű, de a fül számára szinte követhetetlen 

dallamrajzolatot kapunk. Különösen felismerhetetlenné válik az alapdallam, ha ezt a 

variálás még átritmizálással vagy egyéb, más transzformációval is együtt jár. A variáns 

képzés sok esetben olyan távoli képlet létrejöttéhez vezet, amelynek a téma – azonossága 

már csak a leggondosabb analízis segítségével mutatható ki. 

Hallgassuk meg Girolamo Frescobaldi Fantasia 3 soggetti c. művét 

zene 1.5.8.   

A 11. Fantázia például olyan szakasszal kezdődik, ahol a négy téma különböző 

ellenponttani permutációkban, egymás mellett szólal meg. A következő szakasz a témák 

élénkebb, új variációin alapul. A záró szakaszban mind a négy témát cantus firmusként 

látjuk. 

A fantázia Frescobaldi működése után szinte teljesen eltűnt az itáliai billentyűs zenéből. 

Banchieri Organo suonarino (3/1622) című munkájában találunk egy kétrészes – és 

Bernardo Pasquini tollából – egy monotematikus fantáziát. Ezek azonban ritkaságnak 

számítottak. 

4.4. Fúga 

Az imitatív ricercar a 16. században itáliai jellegzetesség volt. Leginkább olyan szerzők 

komponáltak ebben a műfajban, akik vagy olaszok voltak, avagy ezen a területen 

működtek. A németalföldi és német szerzők csak a 17. század elején kezdtek el fúgát 

komponálni, amelyre szigorú ellenpont és disszonanciakezelés, és nagy terjedelem volt 

jellemző. 

Már Frescobaldi is írt fúgát, de másképp nevezte. Egyes fantáziái, ricercarjai, canzonái és 

capricciói szintén fúgának nevezhetők. Csupán témáik karaktere által lehet 

megkülönböztetni őket. A fantázia és a ricercar tematikus anyaga lassabb, súlyosabb 

értékekben halad, míg a canzonáé és a capriccióé gyorsabb, élénkebb. A legjelentősebb 

kompozíciós irányzat a monotematikusság volt a 17. század elején. Témakezelés 

szempontjából két eljárást alkalmaztak: vagy minden szakaszban új ellentémát adtak a 

témához, avagy minden szakaszban más eszközzel fejlesztették tovább. Frescobaldi 

variációs canzonáiban a második eljárást alkalmazza. 

Mindkét típus számos eleme rokonságot mutat a későbbi fúgával. Ilyen az ellenpont 

komoly, szigorú stílusa, a többszólamúság következetessége. Az expozíció jóval hosszabb, 

mint a ricercarban, a tematikus hierarchiában a soggietto és az ezeknek alárendelt témák 

tekintetében. Emellett eltérések mutatkoznak a későbbi fúga műfajától, hogy míg a fúga jól 

elhatárolt, kadenciával végződő szakaszokból áll, 17. századi itáliai előképe az ellenpont-
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lehetőségek tárháza és csak a főbb helyeken zár le, nem olyan világos a struktúrája, mint a 

fúgáé. A fiatalabb Bernhard Schmid tabulatúrás könyvébe (Tabulatur Buch, 1607) 12 

Canzone alla francese-t vett fel Andrea Gabrieli, Adriano Banchieri és más, itáliai szerzők 

munkáiból, amelyet következetesen fúgának nevezett. Olasz nyelvterületen Alessandro 

Scarlatti munkásságáig kellett várni addig, amíg megjelent a fúga megjelölés.  

Az itáliai, billentyűs anyagban a 17. század 2. felében jelenik meg a fúga kifejezés, s 

kizárólag olyan kiadványokban, amelyek specifikálják, hogy a benne foglalt darabok 

csembalóra készültek. Alessandro Scarlatti didaktikus céllal komponált tokkátáinak 

felépítése igen változatos. Van egyrészes, kétrészes, és többrészes tokkátája. Ilyen, 

esetenként szvitszerűen összeállított sorozatok egy-egy tétele kapta a fúga elnevezést. A 6. 

tokkáta utolsó tétele egy allegro bevezetés és kiírt Arpeggio szakaszt követően a fúga tétel. 

Végigvitt, szigorúan szerkesztett fúgáról beszélhetünk, ahol azonban a szólamszám nem 

mindig állandó. A polifóniát kétszólamú, a bachi invenciókat idéző, kétszólamú 

modulációs epizódok szakítják meg.  

 

Önellenőrző kérdések: 

16. Mi az intavoláció? 

 Szabadon szerkesztett, improvizatív műfaj 

 előjáték 

 Többszólamú kórusmű tabulatúrába írt változata 

 

17. Mely hangszerre szánt irodalomban jelentek meg először más mellett az itáliai 

barokk polifon műfajai? 

 a fuvola-irodalomban 

 a hegedű-irodalomban 

 a lant-irodalomban 

18. Mely polifón műfajok tekinthetők J. S. Bach közvetlen előképének?  

 a monotematikus (egytémás) ricercar 

 a tokkáta 

 az intavoláció 

19. A szentmise mely pillanatában játszhatott az orgonista canzonát? 

 az episztola és a communio után 

 az ordinárium- tételek után 

 offertóriumra 

 

20. Milyen műfajban kellett improvizálni ahhoz, hogy valaki elnyerhesse a Szent Márk 

Székesegyház orgonista állását? 
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 Fantázia 

 ricercare 

 Tokkáta 

 Nem kellett improvizálni 

 

1.6. Táncok és táncvariációk   

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg az itáliai barokk tánctípusokat és 

játékmódjukat. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes 

 megnevezni az itáliai tánctípusok főbb műfajait 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 60 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak 

 La Monica, La Girolametta 

 Partita 

 Ballo 

 Foglia 

 

Témánk a katolikus misékben használatos orgonazene műfajai, és talán érdekesnek tűnhet, 

hogy kerülnek ide a tánctételek. A világi és egyházi zene mindig együtt élt, és egymás 

kölcsönhatásában fejlődött. Már a legkorábbi vokális kompozíciókban feltűntek világi 

elemek, gondoljunk csak a L’homme arme misékre. Frescobaldi Mária-miséjében a 

communióra egy bergamói közismert dal (tánc) variációját komponálja. A következő 

fejezetben tárgyaljuk a francia orgonamisét, ahol a szerzők előszavaikban is 

nyomatékosítják, hogy műveik alapvetően tánctételek, de a „hely szent jellege miatt” kissé 

fogottabb tempóban. A misekompozíciókban természetesen nemigen találkozunk tánctétel 

elnevezésekkel, de a darabok karaktereiben, lüktetéseiben felfedezhetjük a táncos hátteret, 

ezért ezeknek ismerete nagyban segíthet a stílusos, és zeneileg helyes előadásban. 

A reneszánsz tánczene virágkora a 16. századra tehető, de 17. századi gyűjteményekben is 

számos táncfajtával találkozunk. A csembalóra szánt táncok többnyire a tánctípusok 

stilizált átvételei. Az orgonairodalomban is készültek táncok. Emellett az egyes táncfajták 

a korálvariáció műfajában élhettek tovább. Az itáliai Tielman Susato nyomdáiból számos 

táncgyűjtemény került ki, amelyeket billentyűs hangszerre szántak. Ezekből gyakran 

állítottak össze tetszőlegesen olyan sorozatokat, amelyekben az egyes darabok tempója 
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fokozatosan gyorsult.  A leggyakoribb táncfajták a passamezzo, a saltorello, a padoana, a 

gagliarda, a piva, a romanesca, és a folia voltak. 

 

6.1.Ballo  

A ballo olyan kompozíció, amelyet közvetlenül a tánc koreográfiája inspirált. A 16. 

századig ezt a kifejezést nem használták, a kéziratokban, kiadványokban nem látjuk 

nyomát. Helyette nevén nevezték magát a tánctípust (pl. ballata, moresca). 1520 körül 

intavolációként kezdtek megjelenni táncgyűjtemények billentyűs hangszerre és hangszer 

együttesre, címükben a ballo elnevezéssel: Intabolatura nova di varie sorte de balli da 

sonare per arpichordi (1551), Bendusi Opera nova, de balli (1553) című műve, 

Intavolatura de liuto di varie sorte di balli (1554), valamint Maineriotól a Primo libro de 

balli (1578). Ezekben a gyűjteményekben a ballo számos, népszerű tánctípust jelentett, 

mint a pavan, galliard, saltarello. Gyakran ellentétes metrumú szakaszokat szúrtak a táncok 

közé, vagy kapcsoltak a végére, ahogy ezt a korabeli itáliai táncrendek – Caroso és Negri – 

is előírták. Néhány 17. századi táncforrás teljes, több táncból álló sorozatokat tartalmaz 

úgy, ahogy azt az udvarban táncolták. Ilyen volt Lorenzo Allegri Il primo libro delle 

musiche, 1618-as lant kiadványa, amely a ferrarai udvar számára készült. Nyolc, teljes 

sorozatot találunk ebben a forrásban, ahol a sorozatot nevezik ballinak, a nyitó-táncot 

ballonak. 

Hallgassuk meg Giovanni Battista Ferrini (1601-1674): Ballo Di Mantova 3 variációját 

zene 1.6.1.  

 

6.2.Passamezzo 

A passamezzo (pass’e mez(z)o, passo e mezzo, passomez(z)o) páros ütemű, élénk tempójú 

itáliai tánc, amely a 16. század közepétől egészen a 1650-es évekig népszerű volt. Fő 

jellemzője, hogy meghatározott basszusmenetekre épült, ugyanúgy, mint a romanesca és a 

folia. Zenei szkémája hangszeres variációk alapjául szolgált egészen a 17. század utolsó 

harmadáig.  A kifejezés etimológiája bizonytalan. Jelentésére vonatkozóan a 

legelfogadottabb, hogy a passo e mezzo – egy egész és egy fél lépés – tánclépés nevéből 

származik. Kétféle különböző, de rokon harmóniamenetű változata a passamezzo antico 

(passamezzo per B molle) és a passamezzo moderno (nuovo, commune, passamezzo per B 

quadro).  

 A passamezzo antico legáltalánosabb szkémája: I–VII–I–V–III–VII–I–V–I, 

többnyire V-re lezárva,  

 míg a moderno I–IV–I–V–I–IV–I–V–I basszusmenetre épül. 

A passamezzot gyakran követte hármas ütemű tánc. Így saltarello, gagliarda, vagy 

paduana, ugyanazon basszus felett. Az így kialakult táncok tagjai közé riprese, 

vagy  ritornello ékelődhetett. A pasamezzo antico harmóniamenete az első akkordot 

leszámítva azonos a romanescáéval, amely rendszerint a III. fokon kezdődik. Galilei Primo 
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libro della prattica del contrapunto (1588–91) traktátusában a romanescát élénk karaktere 

révén különbözteti meg a passamezzo nyugodtságától. 

A lantirodalom bőséges példatára – Abondante, Domenico Bianchini, Antonio Rotta, 

Gorzani, Terzi, Vincenzo Galilei és Simone Molinaro művei – mellett billentyűs 

hangszerre szánt passamezzokat láthatunk Gardano Intavolatura nova di varie sorti, de 

balli (1551) gyűjteményében és Facoli, G. M. Radino, Valente, valamint Andrea Gabrieli 

művei között. Énekegyüttesre és hangszeres együttesre (ensemble) írt passamezzókat is 

ismerünk Bendusi és Mainerio tollából, a németalföldi Phalèse és az itáliai Susato 

kiadványaiban. A passamezzo állhatott egyedül, avagy táncpárt alkotott a saltorellóval. 

Rövid – nem tetszőleges sorrendben összeválogatott – táncsorozatként közéjük 

ékelődhetett a romanesca. 

Hallgassuk meg Bartholomäus Hess Passamezzo és saltarello c. művét 

zene 1.6.2.  

6.3. Galliarda 

A galliard (ol. gagliardo: ‘egészséges, erőteljes, erős; gagliarda, gagiarda, gaiarda; Fr. 

gaillarde; Sp. gallarda) eredetileg élénk, hármas ütemű udvari tánc volt, amelynek 

tempója a stilizálás folyamata révén lelassult. A 16–17. században volt népszerű, gyakran 

a pavannal kapcsolták párba. A pavanhoz hasonlóan a galliarda is itáliai eredetű. Más 

műfajokhoz hasonlóan először a lantra szánt gyűjteményekben jelent meg: Antonio Rotta 

Intabolatura de lauto (1546) és Giulio Abondante Intabolatura … sopra el lauto (1546) 

című műveiben. Az első, billentyűs hangszerre szánt kiadványba – a Intabolatura nova di 

varie sorte de balliba (1551) – Gardano szintén felvett galliardát. 

Hallgassuk meg Trabaci Gagliarda VIII. művét! 

zene 1.6.3.  

6.4. Padoana 

A pavan (pavane, paven, pavin, ol. pavana, padovana; fr. pavane; ném. Paduana) 16-17. 

századi itáliai eredetű udvari tánc volt. Legkorábbi előfordulása Dalza Intabulatura de 

lauto (1508) című művében volt, mely öt velencei (pavane alla venetiana) és négy francia 

(pavane alla ferrarese) pavant tartalmaz. A műfaj elnevezése Padova (Padua) városára 

utal, ahonnan feltehetően származott. Páros ütemű, komoly, nyugodt karakterű tétel volt, 

amelyet gyakran bevonuló, bevezető táncként használtak. A billentyűs irodalom területén a 

pavan először az anonym repertoárban jelent meg, egy velencei kéziratban 1530 körül 

Ebben a forrásban és a Castell’Arquato kéziratban (1540k.) a pavan mellett párban 

saltorello áll. A Castell’Arquato kéziratban 15 pavan kapott helyet. A két tánc 

alapszkémája két, ugyanazon basszusmenetre épülő variáció volt. Írásmódjuk egyszerű: a 

díszített felső szólamot akkordikus alsó szólamok kísérik. Hasonló szerkezetűek a 

legkorábban kiadott, itáliai táncok az Intabolatura nova di varie sorte de balliban, amely 

Gardano  kiadásában jelent meg 1551-ben. A kiadványban az egyetlen pavan a Fusi 

pavana piana, szakaszai négy és hét brevisből állnak, amelyek mindegyike után variált 

ismétlés következik. Ez különbözteti meg a háromrészes passamezzo moderno és anticotól 

ugyanebben a gyűjteményben.   
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Hallgassuk meg Dalza: Pavana alla Veneziana c. művét 

zene 1.6.4. 

6.5. Romanesca 

 

A romanesca harmóniasora  

 

 

A romanesca és a passamezzo dallamának összehasonlítása 
  

A tánc spanyol eredetű, az  O guárdame las vacas dallamnak az átvétele, amely azonos az 

első tónus ún. seculorumával. Az első zsoltártónus végződik (a g f e d), "Seculorum, 

Amen,"  Általában hármas ütemű. Szoprán formulája a passamezzo anticoéra emlékeztet 

transzponált változatban. III—VII—I—V—III—VII—I–V—I 

Hallgassuk meg Antonio Valente Romanescáját! 

zene 1.6.5.  

 

 Táncvariációk 

Az első táncvariációk a 16. században keletkeztek. Két fajátjuk volt attól függően, hogy az 

improvizációnak melyik módszerét rögzítették. Az egyik a tánc variált, a koreográfiával 

összecsengő ismétlése. A másik variációtípus a zenei anyag versszakonként variált 

ismétlése, ahol a cantus firmusként szolgáló dallamot díszíthették. A diminúció és a 

díszítés módját olyan traktátusokban foglalták össze, mint Silvestro Ganassi Fontegara 

(1535), Diego Ortiz Trattado de glosas (1553) és Girolamo dalla Casa Il vero modo di 

diminuir (1584) című munkája.  

A variáció fejlődésében fontos szerepet kaptak az intavolációk és a lant-, és billentyűs 

zenébe felvett táncpárok, mint a pavan-galliard és passamezzo-saltarello páros. J. A. Dalza 

Intabulatura di lauto (1508) című munkájában a variált-visszatérő és az szabadon variált 

táncformáknak két példájára kapunk példát. A pavana alla ferrarese nyílt sorvégekkel 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Romanesca.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Passamezzo_and_Romanesca.png
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(AA′BB′CC′…) kettős szakaszokba rendeződik, míg a pavana alla venetiana hosszabb 

kezdő szakasz után rövidebb variációkból és egy záró szakaszból áll, amelyre a szabadabb 

szerkesztésmód a jellemző.  

6.6.1. A 17. századi itáliai táncvariációk 

Jóllehet a chaconne és a passacaglia típusai az itáliai barokk vokális anyagban is 

megjelennek, ezek eredete inkább a 16. századi billentyűs táncvariációkban keresendő.  

A legkorábbi chaconne, avagy ciaconna amelyet billentyűs hangszere írtak, Frescobaldi 

Partite sopra ciacconaja (1627). A passacaglia eredetileg pengetős hangszerekre készült: 

bevezetőként, epizódként és lezárásként játszották dalokhoz és táncokhoz. Az azonos 

basszus-harmóniamenetekre épülő darabok visszatérő szakaszait riprese, avagy ritornelli 

néven is nevezték. Frescobaldi Partite sopra passacaglija (1627) a legkorábbi példa a 

műfaj megjelenésére a billentyűs irodalomban. 

A chaconne hangneme dúr, a passacaglia általában moll hangnemű ugyanazon basszus-

harmóniasor felett. Ugyanakkor Frescobaldi Cento partite sopra passacagli (Secondo libro 

di toccate (1637-es kiadás) című kompozíciójának részei felett mindkét elnevezés  –

passacagli, ciaccona – szerepel, és mindegyik moll hangnemben.  

 

6.6.2. Frescobaldi variációsorozatai 

A Capriccio sopra l'aria di Ruggiero az ún. Ruggiero-basszus négy szakaszát (ABCD) 

dolgozza fel egy kompozícióban összeolvasztva a ricercar, a canzona és a variáció műfaját.  

Frescobaldi ugyanerre a basszusra írta a Partite 8 sopra l'aria di Ruggiero variációját 

(Toccate e partite … primo libro, 1615). A második kiadásban a variációk számát 12-re 

emelte. A téma nagyon népszerű volt: Macque, Mayone és Trabaci is feldolgozták. A 

Capriccio sopra soggetto scritto sopra l'aria di Ruggieroban az eredeti témához a Fra 

Jacopinót is hozzáadta. 

Frescobaldi Aria detta la Frescobalda (Secondo libro di toccate, 1627) sorozata 

feltehetően az első, önállóan komponált témára készült variáció, amelyben az egyes 

variációkat táncok neveivel (gagliarda, corrente) jelölte meg. 

Az Aria detta ballettoban kettős és hármas proporciók váltakoznak. Frescobaldi további, 

tanulmányozásra érdemes variációi: Partite sopra l'aria di follia (Primo libro di toccate, 

1615), Balletto corrente passacaglia (Primo libro di toccate, 1637), Partite sopra l'aria 

della romanesca (Primo libro di toccate, 1615). 

6.6.3. Itáliai táncvariációk a 17. század 2. felében 

A 17. század 2. felében az itáliai szerzők csak kevés újítást vezettek be a táncvariációk 

komponálásában. Michelangelo Rossi, Bernardo Storace és Gregorio Strozzi darabjait 

érdemes itt megemlíteni. 

Bernardo Pasquini volt a legtermékenyebb szerző billentyűs hangszerre szánt variációk 

tekintetében. Sok esetben azokat a témákat dolgozza fel, amelyeket elődje: Frescobaldi. A 
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Toccata con lo scherzo del cucco, ugyanarra a mintára készült, mint elődjének Capricciója, 

de annak ellenponttechnikája nélkül. 

Pasquini eredeti, önállóan komponált témára írt sorozatait variationi felirattal különbözteti 

meg a népszerű témákra írt basszus-variációktól. 

A „variationi capricciose” típusoknak olyan témájuk van, amelyek már önmagukban úgy 

szólnak, mint egy variáció. A „variationi d'inventione” szakaszait tánctípusok nevével 

különbözteti meg.  

6.6 A folia 

A spanyol eredetű műfaj két változata ismert. A korai folia gyorsabb, változatosabb 

formáit használják. A későbbi, lassabb variánsa a „Follia”, amelyet az itáliai anyagban 

mindig double követett. A basszusa feltehetően improvizációs alapként szolgált egyszerű, 

moll dallamok rögtönzésére. A korai foliának nincs standard harmóniasora, formája. A 

későbbi alap szkémája:  I-V--VII | III-VII-[I/VI]-V | I-V-I-VII | III-VII-[I/  VI7]-V43-I. 

 

 

A Follia alaptípusa. 

  

A folia (tsz. folium) basszusa: 

 

 

A későbbi folia harmóniai és metrikus szkémája két, nyolcütemes frázisból állt. Kb. 1670-ig használták, 

többnyire g-mollban. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Later_Folia_b.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bergamesca.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Later_Folia.png
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A korai folia 

 

A korai folia variánsa 

 

Hallgassuk meg Frescobaldi Foliáját! 

zene 1.6.6.  

 

Bergamasca 

A bergamask (bergomask, bergamesca, vagy bergamasca) az észak-itáliai Bergamo 

városáról kapta a nevét. Paraszttánc, amelynek adott alapszkémája van.  

Jellegzetes harmóniasora dúrban: I-IV-V-I I IV V I I IV V I :|| I IV V I I IV V I. 

 

Bergamasca  

  

Bergamesca variáció MS. lantkönyv, 1600 körül 

 

Hallgassuk meg Frescobaldi híres Bergamasca-ját a Mária miséből! 

zene 1.6.7.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bergamo
http://en.wikipedia.org/wiki/Tonic_(music)
http://en.wikipedia.org/wiki/Subdominant
http://en.wikipedia.org/wiki/Dominant_(music)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cadence_(music)
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MS._Lute_Book&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Early_Folia.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Early_Folia_b.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bergamesca_a.png
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6.7 A partita 

A partita kifejezést az itáliai hangszeres zenében – legkorábban lantra alkalmazva Vincenzo 

Galilei Libro d’intavolatura di liuto, nel quale si contengono i passamezzi, le romanesche, i 

saltarelli, et le gagliarde (1584) című kiadványában találhatjuk a szvit, vagy a variáció 

megfelelőjeként. A partite, vagy partite diversi jellegzetes ostinato - szerűen ismétlődő 

basszusként szolgáló dallamokra készült. Elnevezésük a billentyűs hangszerre, vagy 

csembalóra, orgonára szánt forrásokban ‘partite sopra’, ruggiero, zefiro, fidele, monica, 

folia. Rokon értelmű jelentése volt a ciaccona a passacagli kifejezésnek, amelyet Mayone, 

Trabaci, Frescobaldi, Michelangelo Rossi, Gregorio Strozzi és Alessandro Scarlatti 

műveiben láthatunk. 

 

Az itáliai táncok és táncvariációk reprezentatív forrásai a barokk-korban 

 Marco Facoli Il Secondo Libro d’Intavolatura di Balli d’Arpichordo, Pass’e mezzi, 

Saltarelli, Padouane (Velence. 1588) 

 Giovanni Maria Radino: Il secondo libro d’intavolatura di balli d’arpicordo 

 Bernardo Storace: Selva di varie compositioni d'intavolatura per cimbalo ed organo 

(1664) 

 

Önellenőrző kérdések: 

21. Mi a ballo? 

 a fúga elődje 

 előjáték 

 a tánctételek általános elnevezése 

 

22. Mi a passamezzo leggyakoribb táncpárja? 

 saltorello 

 canarie 

 gigue 

 

23. Frescobaldi mely művében jelenik meg először a passacaglia? 

 nem írt ebben a műfajban 

 Fiori musicali (1635) 

 Partite sopra passacagli (1627) 

24. Nevezzen meg két, jellegzetesen itáliai tématípust! 

 La Monica, Ruggiero, 

 Greensleeves 

 lamento-basszus 



80 

 

25. Melyik a zeneirodalom első, önálló témára írt táncvariációja? 

 

 Frescobaldi: Partite 8 sopra l'aria di Ruggiero. 

 Frescobaldi: Aria detta la Frescobalda (Secondo libro di toccate, 1627) 

 Pasquini: Toccata con lo scherzo del cucco 

 


