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BEVEZETÉS 

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

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

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

tartalmazza az 1. modult. 

 

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. 

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. 

  



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!  
  



2. Modul: A francia barokk orgonazene 

A Napkirály, XIV. Lajos (sz. 1638) uralkodása alatt (1643-1715) az irodalom, 

képzőművészet, színház, építészet mellett a zene is virágzó fejlődésnek indult: az opera és 

balett Lully, a kantáta és motetta Charpentier, a billentyűs zene egész sor kiváló mester 

nevével fémjelezve. Az orgonazene – a többi ország gyakorlatától eltérően – élesen 

különvált az egyéb billentyűs, elsősorban csembalóra írt zenétől, és ez a gyűjtemények 

címében is megjelent: Livre d'Orgue illetve Livre de Clavecin. Csak kevés szerző írt 

jelentős irodalmat mindkét hangszerre, pl. Marchand és Lebégue. A csembalisták kizárólag 

Párizsban és a Versailles-i udvarban tevékenykedtek, az orgonisták között akadt pár 

"vidéki" is: Jullien (Chartres), Boyvin (Rouen) és Grigny (Reims). 

A francia barokk zene első jelentős mestere Titelouze, 1624 és 1626-ban kiadott, szigorú 

polifon stílusban írt orgonaművei még nem emlékeztetnek a "nagy korszak" műveire, 

ugyanígy nem illik bele a homogén képbe a jóval későbbi, 1660-ban megjelent Roberday 

(1624-95) Fugues et Caprices sorozata sem, mely – már nevében is utalva a műfajokra – az 

itáliai orgonazene átültetése francia ízre. 

 A jezsuiták egyházreformjának legfőbb célja az volt, hogy az istentisztelet közelebb vigyék 

és érthetőbbé tegyék a hívek számára, például a zenében az elvont fúgák és capricciók 

helyett frappáns és rövid darabok szolgálják a liturgiát. Ezt a célt szolgálták a Caeremoniale 

Parisiense konkrét előírásai. 

A királyi udvarban, az előkelők kastélyaiban megszólaló kamarazene hangszer-

összeállítása, zenei stílusa érhető tetten az orgonazenében, pl. a dallamos középszólamok 

tételtípusai (en Taille), a Lully-féle trió hangszer-összeállítása: két oboa és fagott imitálása 

(„Trio á deux dessus”). Az erősödő operai hatás figyelhető meg a Recit diszkant szólós 

tételeknél. Nincs lényeges különbség a csembaló és orgonazene tánctételei között, André 

Raison 1688-as Livre d'Orgue kötetében Sarabande, Gigue, Gavotte, Bourrée, Passacaille 

és Chaconne tételeket találunk, csak amint az előszóban írja: "...ugyanaz  a karakter 

játszandó, mint csembalón, csak a tempó egy kissé lassabb a hely szent jellege miatt." 

Százszámra születtek hasonló karakterű tételek, melyekből elsősorban a fiatal és vidéki 

kollégáknak példát mutatva születtek meg a Livre d'Orgue-ok. 

Tipikus példája Lebégue kötete, mely megvilágítja a kottakiadások létrejöttének indítékait. 

Nicolas Lebégue "Les Piéces d'Orgue" 1676 előszavában ezt írja: 

"Ezzel a művel az a célom, hogy biztos ismereteket közvetítsek a nyilvánosság számára 

arról, ahogy ma Párizsban orgonálnak ... Amennyiben nem tévedek, ezek a művek igen 

hasznosak lesznek a távol élő orgonisták számára, akiknek nincs lehetőségük eljönni ide, 

hogy egy kis változatosságot halljanak, amit néhány éve a regiszter-összeállításra 

vonatkozólag felfedeztünk. Ezek majdnem minden olyan variációt (lehetőséget, 

hangzástípust) felvonultatnak, amelyek ma a párizsi főtemplomok orgonamuzsikájában 

előfordulnak.  Az orgonán sokféle regisztrációt állíthatunk össze, és különösen azokat, amik 

a provinciákban kevésbé használatosak, mint például a Tierce és Cromorne en Taille, a 

Trios a deux dessus, vagy más triók három klaviatúrára, a Dialógusok és Recit tételek." 



 



2.1. lecke: A francia orgonamise kialakulása és jellegzetessége 

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a 17-18.századi francia 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 

 megismeri a francia katolikus liturgia sajátosságait 

 megérti a világi zene és templomi közegben felhangzó orgonazene kapcsolódásait 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 60 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak 

 Caeremoniale Parisiense  

 ordinárium 

 Offertoire 

 alternatim praxis 

 

A Párizsban kiadott, jobbára párizsi orgonisták által írt orgonakönyvek szinte kivétel nélkül 

királyi privilégiummal láttak napvilágot. Mindez nemcsak azt jelenti, hogy XIV. Lajos 

Franciaországában (1661-1715) a főváros volt a kulturális központ, hanem jelzi az 

abszolutisztikus monarchia azon törekvését is, hogy a királyságot méltón reprezentáló 

normát ne csak olyan világi területeken állítsanak fel, mint a kastély- és kertépítészet, 

hanem az egyházi élet ezen része számára is. A Versailles-ban székelő király 

szórakoztatására az opera szolgált látványos jeleneteivel és táncbetéteivel, nem maradhatott 

el a templomi zene sem pompájával és stílusában sem.  Természetes volt, hogy a kettő 

eszközei is sok tekintetben hasonlóak legyenek. A XVII. századi francia liturgikus zene 

sajátossága, hogy az énekkar és zenekar szereplésére jobbára csak a székesegyházakban 

kerül sor, a többi templom zenéje az egyszólamú liturgikus éneklésre – és a mindenhol 

megtalálható orgonára – marad. A nagy templomokban sem miséket adnak elő zenekarral, 

hanem a francia államegyházi reprezentáció “találmányát”, a Motet a grand choeurt, mely 

Henry Du Mont első, 1652-ben megjelent darabjai után még a XVIII. század folyamán is a 

legjellemzőbb, szólókkal, ének- és zenekarral megszólaltatott francia egyházi műfaj. 

 zene 2.1.1. – Henry du Mont  

 

Az orgonamise szerkezetét, a tételek elrendezését a korábbi francia gyakorlatra építve az 

1662-ben kiadott Caeremoniale Parisiense szabályozta, mely alapvetően a hat évtizeddel 



korábbi római rendelkezéshez igazodik. A hangszer a nagyobb ünnepeken szólalhat meg, s 

az évközi vasárnapokon is, feltéve, hogy az orgonista az egyháztól elegendő 

javadalmazásban részesül. Az orgona használata tilos az adventi és nagyböjti időszakban – 

kivéve a nagyobb ünn epeket, azonban itt beleértve Gaudete (Ádvent 3. vasárnapja) és 

Laetare  (Nagyböjt 4.) vasárnapot is – valamint a halotti szolgálatban. A hangszer a misén 

alternatim (váltakozva a gregorián énekkel) szerepelhet a Credo kivételével az ordinárium 

(a mise állandó részei) tételeiben valamint a sequentiában és Deo gratiasra. A többi 

propriumtétel (a mise változó részei) közül a párizsi szertartáskönyv kifejezetten részletezi 

az orgona szerepét az alleluja előadásában, s megkívánja használatát offertoriumra, “post 

elevationem” és áldozás alatt. A francia liturgia saját tétele a mise befejező áldását követő, a 

királyért esedező ima, a Domine salvum fac regem, melynek első és harmadik sorát az 

orgona játszhatta.  

zene 2.1.2. Domine salvum fac regem 

A párizsi Caeremoniale nem lép fel a teljes liturgikus szöveg elhangzásának igényével, 

ehelyett hangsúlyt fektet bizonyos liturgikus dallamrészletek cantus firmusként való orgonás 

előadására. Ezek közül főként azokat a sorokat említi meg, melyeket a hasonló római 

kiadvány csak énekelni engedett – azaz egyes tételek első és esetleg utolsó sorát – valamint 

a Gloria könyörgő szakaszából az orgonára eső “Qui tollis […] suscipe” szövegrészt. Ez az 

eljárás nemcsak az egyes liturgikus tételek határozott megjelölésére, azonosítására szolgált, 

hanem a következő, énekelt rész intonálását is megkönnyítette. A Caeremoniale Parisiense 

a római rendelkezéssel ellentétben újra közvetlenül is megerősíti, hogy az orgona 

szereplésével előadott liturgikus tételeket – a Gloria és a Te Deum kivételével – mindig a 

hangszer intonálja. 

zene 2.1.3 Marchand Te Deum - részlet 

A római szertartásrend a liturgia egyetlen helyén, az elevatióval kapcsolatban, s ott is csak 

rövid megjegyzésként kívánja meg az orgonától egy affektus (érzelmes zene) 

megjelenítését. A párizsi Caeremoniale külön fejezetet szentel ennek, s célját a klérus és a 

nép áhítanának növelésében jelöli meg. A misében ide tartozik a Gloria két sora  egy 

könyörgést (Qui tollis peccata mundi…) és egy hódolatot kifejező (Tu solus altissimus Jesu 

Christe) szakasz –, valamint két cselekmény, az elevatio és az áldozás kísérése.  

zene 2.1.4 Couperin: Qui tollis peccata mundi, suscipe 

zene 2.1.5 Couperin: Tu solus altissimus 

zene 2.1.6 Couperin: Benedictus, Elevation 

Végül, az utolsó pont hangsúlyozza, hogy “isteni himnuszokon és lelki énekeken kívül” 

mást nem játszhat a hangszer. 

A legjelentősebb misekompozíciók tételei:  

 Nivers  

1667 

Lebégue 

1678 

Couperin  

1690 

de Grigny 

1699 

Kyrie 1 1. Kyrie  1. Kyrie  Plein chant Plein chant 



(Plein chant) (Plein chant) 

Kyrie 3 Fugue 2. Kyrie, Fugue Fugue Fugue 

Christe 2 Recit  

de Cromorne 

Duo  

pour le Christe 

Récit  

de Cromorne 

Cromorne  

en taille 

Kyrie 4 Duo 4. Kyrie,  

Récit au dessus 

Dialogue  

sur la 

Trompette et 

Cromorne 

Trio en 

dialogue 

Kyrie 6 A 2 Coeurs 

(Dialogue sur 

les grands jeux) 

Dernier Kyrie, 

Plein jeu 

Plein chant Dialogue sur  

les grands jeux 

Et in terra pax = (Plein chant) = (Plein chant) Plein chant Plein chant 

Benedicimus te Jeu doux Petit plein jeu Fugue Fugue 

Glorificamus te Fugue Jeu doux Duo Duo 

Domine Deus, Rex 

caelestis 

Recit de Voix 

humaine 

(Récit de) 

Cornet 

Dialogue sur  

le Trompette 

ou le Cromorne 

Récit de tierce  

en taille 

Domine Deus, 

Agnus Dei 

Duo (Récit de) Voix 

humaine 

Trio Basse de 

Trompette ou 

Cromorne 

Qui tollis peccata 

mundi, suscipe  

Fugue grave = (Plein chant) Tierce en taille Dialogue 

Quoniam tu solus Echo de cornet Duo Dialogue sur  

le Voix 

humaine 

Fugue a 5 

Tu solus altissimus Diminution  

de la Basse 

(Basse de 

tierce) 

Trio Dialogue en 

trio 

Trio 

Amen Plein jeu (Grand jeu?) Dialogue sur  

les grands jeux 

Dialogue sur  

les grands jeux 

Offertoire Fugue et 

Dialogue (sur  

les grands jeux) 

 Dialogue sur  

les grands jeux 

Dialogue sur  

les grands jeux 

Sanctus (Plein chant) 1. Sanctus  

(Plein chant) 

Plein chant Plein chant 



 Fugue (=Basse  

de Trompette) 

2. Sanctus, 

Fugue 

Récit  

de Cromorne 

Fugue 

Benedictus Recit  

de Cromhorne 

 + Élevation, 

(Cromorne en 

taille) 

Récit de tierce 

Élévation  Trio  [ld. 

Benedictus!] 

Dialogue des 

flutes 

Agnus Dei 1 Plein chant (Plein chant) Plein chant Plein chant 

Agnus Dei 3 A 2 Coeurs 

(Dialogue sur  

les grands jeux) 

Fugue Dialogue sur  

les grands jeux 

Dialogue 

Communion    Dialogue 

Deo gratias [Amen ou Deo 

gratias de tous 

les tons; 

Petit plein jeu] 

 Petit (?) Plein 

jeu 

Plein jeu 

 

A misék tételeiben az 1662-es előírásokat a komponisták általában nem követik pontosan. 

Bár az ordinárium tételei mindig a cantus firmust az orgona legerősebb regiszterén, a pedál 

trombitájával kiemelő darabbal (Plein chant) kezdődnek, a Kyriében csak Lebégue és 

Couperin szerkeszti így az utolsó tételt, a Gloria Amenjéből pedig mind a négy szerzőnél 

hiányzik az. Ugyancsak figyelmen kívül hagyja ezt az előírást a “Qui tollis […] suscipe” 

tételben Couperin, Nivers és de Grigny. A gregorián dallami utalásként több más 

ordinárium-tételben is jelen van. A Kyrie 2. tétele minden szerzőnél egy többnyire 

trombitával előadott fugue, témája a gregorián Kyrie-dallamból készült. Couperin miséjében 

a liturgikus dallamot más tételekben is idézi, átalakítva vagy egy Récit koloratúrájába rejtve.  

Az itáliaihoz hasonlóan a francia orgonamise központi tétele a katolikus áldozati 

cselekményt hangsúlyosan bevezető offertoire. E nagyobb lélegzetű darabok többnyire 

concertószerűek, melyekben gyakran nemcsak egyes tömbszerű szakaszok, hanem egy vagy 

több szóló is szemben áll egymással. Felépítésük ugyanakkor rokon a háromrészes francia 

nyitánnyal is. A súlyos, de fényes hangú trombitaregiszterek és kornettek alkotta csoportok 

(“grand jeu” a főművön, “petit jeu” a pozítivon) megfelelője megtalálható Lully “petit 

choeur”-re és “grand choeur”-re osztott operai zenekarában is. 

A következő zenei példa jól szemlélteti a világi hatalom és az istentisztelet kapcsolatát: 

zene 2.1.7: Raison- Offertorium  Le Vive la Roy de Parisiens 

A Deo gratias-tételek a Caeremoniale Parisiense előírásának megfelelően általában rövidek, 

s akárcsak a többi, külön nem említett liturgikus tételrészben, ezekben sem mutatható ki 

semmilyen kapcsolat a liturgikus szöveg és a zene között. A fent említettek szerint arra kell 

azonban gondolnunk, hogy ezek a gyakran táncos karakterű, díszítésekkel pazarlón ellátott 



darabok a liturgiában egy arisztokratikus művészet, világi udvartartás tükröződéseként 

jelentek meg, ahol pedig az élet alapvető megnyilvánulásait jelentette a pompa, a tánc 

valamint a mozdulatok, gesztusok szabályozott sokfélesége. 

A tételek áttekintéséből kitűnik, hogy az orgonazene régebbi műfajai mellett, főként a 

barokk újabb kamarazenei, szólisztikus és concertáló formái uralják a miséket. Az utóbbiak 

kialakulásában döntő fontosságú volt a XVII. század folyamán négymanuálos, pedálos 

hangszerré fejlődött párizsi orgonatípus, mely méretével, átható és súlyos hangjával 

nemcsak betölteni volt képes a többnyire hatalmas gótikus templomokat, hanem új, élénk 

hangszíneivel és egymással szembe is állítható plénóival segítette a barokk zenei 

jellegzetességek szinte korlátlan megvalósítását az orgonán. A párizsi orgonaépítés a francia 

orgonaépítésben ugyancsak központi, modell-szerepet játszott.  

A tételtípusokban nemcsak a zenei forma, struktúra és az affektus, hanem a regisztráció is 

szinte mindig ugyanaz: a zene szkémákba, előre megadott formákba, hangszínekbe 

kényszerült. Ez az erős típusképzés nem engedi az érzelmek parttalan áradását, a 

szubjektum előtérbe kerülését, hanem az egyházi használatra szánt zene minden 

összetevőjét többé-kevésbé stilizálva, “világi” sajátosságait megcsiszolva biztosítja annak 

tartózkodó, egyben közösségi jellegét. Így maradhat ez az operai, tánc- és egyéb újszerű 

világi zenei elemekkel át- meg átjárt, a földi monarchiát és a mennyei királyságot egyszerre 

reprezentáló zene a liturgia zenéje is.  

 

Önellenőrző kérdések: 

     1. Mikor nem használták az orgonát? 

 Húsvétkor 

 nyáron 

 böjti időben (nagyböjt, ádvent) 

 temetéskor 

1. Mikor kértek affektus ábrázolást az orgonazenében? 

 Elevatiora, áldozásra 

 Kyriehez 

 offertóriumra 

 Credo kíséretéhez 

 

2. Milyen tételtípus kezdte az ordinárium tételeket? 

 Dialogue 

 Fugue 

 Plein chant 

 Grand jeu 

 



3. Melyik az orgonamise leghosszabb tétele? 

 Grand jeu 

 Offertoire 

 Gloria 

 Plein jeu 



2.2. lecke: A francia barokk orgonatípus 

Cél: 

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

ismeretében stílusosan tudja a játszandó műveket regisztrálni. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes 

 megnevezni az orgona egyes manuáljain megtalálható regiszterek neveit, azok 

lábszámát 

 megnevezni az ún. kevert-játékok alkotóelemeit 

 a regiszterek nevei alapján megkülönböztetni a fuvola- és principáltípusú regisztereket 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 60 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak 

 Montre 

 Bourdon 

 Cornet 

 Trompette 

 Clairon 

 

A közismert és széles körben elterjedt francia barokk orgona története az 1580 és 1791 

között eltelt jó két évszázadra tehető. Ezen időszak négy periódusra osztható: 

1. 1580-1630 

A 16. század végén Franciaországban megjelent egy újfajta orgona, melyet a két 

legjelentősebb orgonaépítőről „Barbier-Carlier”-típusnak neveztek el. Mindkét orgonaépítő 

Németalföld déli, katolikus részéről érkezett.  Nicolas Barbier-t sikeres flandriai munkái 

után Titelouze hívta Rouenbe, ahol aztán végleg letelepedett. Nem tudjuk, kitől tanulhatta az 

orgonaépítő szakmát, melyik flamand orgonát tekintette példának, de az 1580-ban 

megépített gisors-i orgonáján minden, a továbbiakban karakterisztikusnak nevezhető 

regiszter már megtalálható.  

Gisors, St. Gervais et St. Protais, Nicolas Barbier/Rouen 1578/80 

Grand corps, hangterjedelem: CD-c''' / 48 billentyű 

Principál regiszterek: Montre 16', Octave 8', Prestant 4', Doublette 2' 

                                   Fourniture IV-VI, Cymbale  III 

Fuvola regiszterek: Bourdon 8', Flûte 4', Nasard II (2 2/3' + 2'), Quinteflute a biberon 1 1/3' 

                               Sifflett 1', Cornet 



Nyelvregiszterek: Trompette 8', Voix humaine 8', Clairon 4', 

Positif, CD-c''' /48 

Principál regiszterek: Prestant 4', Doublette  2', Petite quinte 1 1/3, Cymbale II 

Fuvola regiszter: Bourdon 4' 

Nyelvregiszter: Cromorne 8' 

 

Pédale, FF GG - a° /28 

Jeu de grosse taille C 8'-tól 

Saqueboute FF 12' (FF-től) 

Tremblant 

 

Az első párizsi orgonát nem ő, hanem a flandriai Ypres-ből Párizsba hívott, aztán ott 

letelepedett Jehan Langhedul készítette a St. Jacques-de-la-Boucherie-templomban1588-

ban. Fia, Mathias Langhedul építette a St. Gervais orgonáját 1602-ben, és francia 

tanítványai, pl. Pierre Pescheur és Paul Maillard több jelentős hangszert készítettek. 

A vallon Crespin Carlier Lille-ben dolgozott, a neves flamand mester Pieter Isoore 

tanítványa volt. Tanítványai közül több párizsi és vidéki orgonát építő vejét, Valéran 

Hémant, a francia Pierre Thierryt és Etienne Enocq-ot, valamint a skóciai Aberdeen-ben 

született, de Rouenba hazatelepült Guillaume Lesselier-t kell megemlíteni. 

Az ebben az időszakban épített orgonák tipikusan kétmanuálosak voltak, mindkét manuálon 

kiépített teljes principálkarral, fuvolákkal és aliquotokkal, a főművön 8' – helyenként még 4' 

– trombitával, a pozitívon Cromorne 8'-al. 

A pedál a Langhedul-családnál még a korábbi hagyományokat követve egyoktávos, 

kopulával és esetleg fuvolaregiszterrel.  Barbier orgonáján a németalföldi hagyomány 

szerint cantus firmus játékra alkalmas trombitát találunk. Carlier korai orgonáin már 

megtalálhatjuk a később elmaradhatatlan Trompette és Flûte 8' regisztereket, a 

pedálklaviatúra terjedelme még hangszerről hangszerre változik. Az átépítéseknél általában 

még megtartották az eredeti pedálterjedelmet. 

2. 1630-1660 

Jelentős újítás (Valéran Héman 1633, Bordeaux; 1635 Párizs, St. Jean), hogy a 

továbbiakban már állandósul a harmadik, csak a diszkant-játékra használható „Récit” 

manuál (25 billentyűvel, c¹-c³), a sokáig egyedüli Cornet séparé regiszterrel. A főművön 

bővítik a fuvolakart Tierce 1 3/5' és Quarte de nazard 2' regiszterekkel. Általánossá válik a 

két pedálregiszter: Trompette 8' és Flûte 8', a pedálklaviatúra terjedelme legalább 24 hang, 

C-c¹-ig, ahol általában hiányzik a Cisz, de többnyire 28-29 hangos: CD-f¹. Néhol a 8 lábas 

fuvola mellett megjelenik a 4 lábas változat is. 

  



3. 1660-1730 

A harmadik, Récit manuálon a Cornet séparé mellé megjelenik a „Trompette récitante”, az 

eredetileg 25 hangos klaviatúra harminckettőre (Thierry), vagy harmincnégyre (Enocq) 

bővül. A Récit-manuál echojaként megjelenik negyedik manuálként az Echo, ahol az 

ötsoros Cornet két vagy három regiszterre lesz osztható. Néhol az Echo-manuálon nyelv, 

Cromorne vagy Voix humaine is található. A pedálban a Trompette 8' négylábas párja, a 

Clairon elmaradhatatlan lesz. 1680 és 1730 között a diszpozíció gyakorlatilag változatlan 

marad. Az általában hiányzó Cisz pedálbillentyűn a kontra A (1A) szól, egyre több orgonán 

kerül kiépítésre az „à ravalement”, a kontraoktáv, melynek hangterjedelme változik az 

egyedüli A és az F-től kromatikusan kiépített sorig. A „ravalement”-on mindig csak a 

nyelvek szóltak, a fuvolák a C-től indultak. 

 

4.  1730-1791 

Az orgonaépítés fejlődése is követi az általános zenei ízlésváltozást: a karakteres 

szólószínek mellett egyre nagyobb követelmény lesz a hangzás erejének növelése.  

A főművön megjelenik a Bourdon 32', esetleg Principal 32’ is, a fuvolakarban a 16 lábas 

felhangja, a Double Nazard 5 1/3'.  A nyelvkar jelentősen megerősödik: néhol már az 1700 

körül megjelent Bombarde 16' állandó alkotórésze lesz a főműnek. Némely orgonán egy 

teljes, 16, 8 és 4 lábas trombitakar (Bombarde, Trompette, Clairon) külön, a főműre 

állandóan kopulázott III. manuálra kerül. Gyakori lesz a főművön a trombiták kettőzése: 

1ère Trompette, 2e Trompette, 1er Clairon, 2e Clairon. A Positif alapja a Bourdon 16', az 

eddigi Cromorne 8' mellé Trompette 8' és Clairon 4' társul nyelvregiszterként. A pedálon 

megjelenik a fuvola 16 lábas változata a Flûte 16', kettőződnek az eddigi egysoros fuvolák: 

1ère Flûte 8', 2e Flûte 8', 1ère Flûte 4', 2e Flûte 4'. Bővül a pedál nyelvkar: a manuálhoz 

hasonlóan Bombarde 16' lesz a nyelvkar legmélyebb eleme (a St. Sulpice-ben 32'!), 

duplázódnak a 8 és 4 lábas trombiták is.  

Normandiában még a pedálban soha nem épített aliquot regiszterek is megjelennek:  

Nazard 2 2/3', Quarte 2' és Tierce 1 3/5' (Caen, St. Etienne, 1742).  De van orgona, ahol a 16 

lábas felhangok is megtalálhatók: Double Nazard 5 1/3' és Double Tierce 3 1/5' (Tours, St. 

Martin, 1761). A pedálból teljesen eltűnik a kopula (tirasse). 

 

Az írott irodalom szempontjából legfontosabb időszakban, az 1700-as évek fordulóján 

Párizsban és vidéken az alábbi diszpozíciójú orgona tekinthető mintának: 

 

Positif (I. manuál)   CD-c3   48 hang 

  

      Montre 8' Bourdon 8' Cromorne 8' 

Préstant 4' Flûte  4' 

 

 



Doublette 2' Nasard 2 2/3' 

  Fourniture III Tierce 1 3/5' 

  Cymbale II Larigot 1 1/3' 

  

      Grand Orgue (II. manuál) CD-c3   48 hang 

   

     Montre 16' Bourdon 16' 

 

 

Montre 8' Bourdon 8' Trompette 8' 

Préstant 4' Flûte 4' Clairon 4' 

Doublette 2' Grosse Nasard 5 1/3' Voix humaine 8' 

Fourniture V Double Tierce 3 1/5' 

 

 

Cymbale IV Nasard 2 2/3' 

  

 

 Quarte de Nasard 2' 

  

 

 Tierce 1 3/5' 

  

 

 Cornet V (c'-c''') 

  

 

 

    Récit (III. manuál)   f-c3   32 hang  

    

     

  

Cornet V 

 

Trompette  8' 

   Echo (IV. manuál)  f-c3    32 hang 

  

      

  

Bourdon 8' Cromorne 8' 

Cymbale 3x Flûte 4' 

  

  

Nasard 2 2/3' 

  

  

Quarte 2' 

  

  

Tierce 1 3/5' 

  

      Pedal  A, CD-f    30 hang 

   

      



  

Flûte 8' Trompette  8' 

      Accouplement Pos./ G.O.  

  Tirasse G.O.    

  Tremblant doux   

  Tremblant fort   

   

Egy tipikus orgona képe ebből a korszakból (St. Gervais – Párizs, a Couperinek orgonája) 

 

A diszpozícióból az alábbi következtetések vonhatók le: 

1. A bal oldalon a principál regiszterek találhatók. A Montre (montrer = mutatni) és Prestant 

(praestare = előlállni) regiszterek, amint nevük is mutatja, a homlokzatban állnak. A 

Doublette 2' is principálregiszter. A francia mixtúrák mélyebbek voltak a mai értelemben 

vett mixtúráknál, a könnyebb építés és javíthatóság miatt a mixtúrákat két csoportba 

bontották, a mélyebb neve Fourniture, a magasabb neve Cymbale, de ezeket mindig együtt 

használták, tehát nincs olyan principál plénum, amelyben a kettő közül csak valamelyik 

szerepelne. 



2. A középső sorban a fuvolaregiszterek láthatók, a felhangregiszterek mind fuvolás 

jellegűek. A 2 lábas fuvolaregiszter neve: Quarte de Nasard, mely arra utal, hogy az oktávon 

túli kvinthez (Nasard) képest egy kvarttal magasabban szóló fuvolaregiszterről van szó. 

Minden művön megtalálható egy teljes Cornet - sor, a főművön duplázva: egy 

regiszterekből összeállítható (Cornet composé) és egy Cornet V (Cornet separé), amely a 

homlokzat mögött külön ládán kiemelten helyezkedett el. A Cornet a francia barokk orgona 

egyik legfontosabb hangszíne, számos regiszter összeállításban (későbbiekben, a 

tételtípusok tárgyalása során tapasztalható is) található meg. A Cornet klasszikus 

összeállítása: Bourdon 8', Flûte 4', Nazard 2 2/3', Quarte 2' és Tierce 1 3/5'. Ahol nincs 

Quarte 2' (pl. a Positifon), akkor helyette a Doublette 2' jöhet szóba. 

3. A nyelvregiszterek a tenor- és basszusfekvésben rendkívül erőteljesen szóltak, viszont a 

diszkantban csak a Cornet-tel együtt voltak hatásosak. 

4. Nincs 16' fekvés a pedálban és a nyelvregiszterek között. A pedálban mindössze két 

regiszter található: a Trompette 8' (az orgona legerősebb regisztere) a tenor cantus firmus 

játékra, a Flûte 8' a triókban a basszus szerepére szolgált. 

5. Több orgonán található a pedálban kontra H, B és A. Mivel mind a manuálon, mind a 

pedálklaviatúrában hiányzott a Cisz hang, az azon a billentyűn megszólaló pedálhang (csak 

a Trombita!) volt a kontra A. Ennek oka az volt, hogy a legfontosabb hangnem, a D alapú I. 

tónus domináns hangjaként zárlatban remekül érvényesülhetett a kontra A megszólalása, 

majd annak feloldása D-re – másrészt új billentyűt nem kellett kiépíteni lefelé, csak 

hangzóvá tenni a Cisz billentyűt. 

6. A Récit manuál csak diszkant játékra szolgált, ezért az alsó két (később másfél) oktávban 

"néma" billentyűi voltak. Az első időszakokban c1-c3-ig szólt a szóló manuál, ez később 

lefelé bővült f-ig. Ugyanúgy az Echo manuálon sincs kiépítve a basszusfekvés. 

7. A 18. század közepétől kezdték építeni a 16' regisztereket a pedálban, erősíteni a manuál 

nyelvkarát 16' és duplázott 8' regiszterekkel. 

 

Önellenőrző kérdések: 

1. Milyen regiszterekből áll a Cornet? 

 Montre, Prestant, Nasard 

 Bourdon, Flute, Nasard, Quarte, Tierce 

 Bourdon, Prestant, Double, Tierce, Fourniture 

 Bourdon, Nasard, Tierce, Larigot 

 

2. Melyik manuálon lehet Cornet regisztrációval játszani: 

 Grand orgue-on 

 valamennyi manuálon 

 a Grand orgue-on és a Récit-n 



 a Positifon és a Récit-n 

 

3. Melyik az orgona legerősebb regisztere? 

 Grand orgue Trompettje 

 A Pedal Trompettje 

 A Fourniture és Cymbel együtt 

 a Grand orgue Cornet-je 

 

4. Melyik principal típusú regiszter: 

 Larigot 

 Nasard 

 Doublette 

 Prestant 

 

5. Melyik manuálon volt a francia romantikából jól ismert, az emberi hangot utánzó 

regiszter, a Vox humaine? 

 a Récit manuálon 

 a Grand orgue-on 

 a Positif -on 

 Az Echo manuálon 

6. Sorolja fel a Positif manuál principál regisztereit! 

helyes válasz: Montre 8, Prestant 4, Doublette 2, Fourniture III és Cymbel II 

 

7. Melyik az orgona 4 lábas nyelvregisztere? 

helyes válasz: Clairon 



2.3. lecke: A francia inegal 

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a francia barokk zene előadásához 

nélkülözhetetlen egyenlőtlen játékmód (inegal) hagyományait. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha  

 képes felismerni az adott darab karaktere és az ahhoz társítható inegal viszonyát 

 a kottakép alapján képes eldönteni az inegal használatának lehetőségeit 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 60 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak 

 inegalite 

 Style luthé 

 Croches égales 

 

Az "egyenlőtlen" játékmódra vonatkozó elméleti írások több országban is megjelentek: 

Spanyolország: Tomas de Santa Maria 1565 (Arte de tañer Fantasia) 

Itália: Guilio Caccini 1602, Pietro Cerona 1613, G. Frescobaldi 1614 (lásd a korábbi 

fejezeteknél Frescobaldi toccatáihoz írt előszavát, megoldási javaslatát) 

Németország: Christoph Bernhard: Von der Singe-Kunst oder Manier, 1650 

vagy még később: Quanz: Versuch einer Anweisung ..., 1752 

                 vagy:  Leopold Mozart: Versuch einer gründlichen Violinschule,  1756 

és a Lully tanítvány Georg Muffat: Svavioris ... florilegium, 1695. 

Mindegyik tanulmány az egyenlőtlen játékmódra vonatkozó megállapításait abból a régi 

elméletből magyarázza, miszerint két egymás utáni hang nem egyenlő: az első "jó", a 

második "rossz". Ez tkp. a differenciált non-legato játék alapja is. 

Senki sem tudja pontosan, honnan származik a francia barokk zenében meghonosodott 

"inegál = egyenlőtlen" játékmód. A lényeg: az egyenlő értékben egymásután következő 

hangok közül az első meghosszabbodik, a második megrövidül. Ez pontosan fordítottja a  

Frescobaldi toccatás könyvéhez írt előszavában kért lombard ritmusnak. 

A fellelhető források nem írják pontosan körül, hogy kell az inegált játszani, annál 

pontosabban szólnak arról, mikor nem lehet használni: 

1. Ahol terc - és nagyobb ugrások találhatók 



Példa: Példa: Couperin – Plébánia mise, Gloria 4. Domine Deus, Agnus Dei…. 

figyeljük meg a balkéz mozgását: az inegal mozgás a második sorban a nagy 

hangközugrásoknál megszűnik 

 

2. Ha kettő vagy több hang felett ív van (ekkor lehet "egal" vagy lombard ritmus) 

              Példa: Clérambault 1. szvitjének Duo tétele 

 

3. "Style luthé" vagy "brisé" – akkordfelbontásnál 

Példa: Couperin – Plébánia mise, Gloria 4. Domine Deus… figyeljük meg a balkéz 

mozgását a 2. sor közepétől: az akkordfelbontásokat („Alberti – basszus”) nem 

lehet inegallal játszani 

 

 

 



         4.  Szinkópás ritmusképletnél 

         5.  Hangok, melyek fölött staccato pont van (= figyelmeztetés: másképp!)    

         6.  Hangismétléseknél 

         7. Olyan tételéknél, ahol a szerző az egyenlő játékmódot kéri: pl. "croches égales" 

             Példa: Balbastre – 1re Noel A la Venue de Noel 

 

8. Trioláknál, vagy a 3-as lüktetésnél (3/8, 6/8) a nyolcadok nem inegal játszandók 

               

 

ha a szerző a 3-as lüktetésben inegal típusú figurációt kér, ki kell írnia a nyújtott ritmust! 

9. Itáliai típusú (pl. Caprice), és nagyon gyors (pl. Gay, Vivace = Vif) daraboknál      

  

Az inegal tehát elsősorban szekundmozgás esetén jön szóba, "arany középút" a 2 +1 (triolás) 

megoldás. Az inegál játékban a két hang időbeli aránya függ a tétel karakterétől, 

regisztrációtól, a túlpontozott francia nyitánytól az alig érzékelhető, nagyon finom 



egyenlőtlenségig. Minél gyorsabb a tempó, annál kevésbé jön számításba az inegal 

alkalmazása, hisz az inegallal a zene kecsesebb, táncosabb karakterű lesz, a gyors tempónál 

játszott inegal viszont görcsössé és izgatottá tenné az előadást.  

Nem szabad az inegalt didaktikusan értelmezni, vagyis egyféle karakterhez egyféle inegalt 

automatikusan alkalmazni. A zenei anyag dönti el, hogy hol és milyen inegal a 

legmegfelelőbb lehetőség. Rengeteg tételben az inegallal játszandó folyamatos 

szekundmozgást meg-megtörik akkordfelbontások, „Alberti-basszus”-szerű figurációk – 

ahol értelemszerűen megszűnik az inegal. A különféle felvételeket, akár mesterkurzusokat 

hallgatva egyértelmű, hogy az inegal alkalmazása egyén-függő, ahogy az eredeti francia 

szerzők is írják: a jó ízlésre bízzák a művek előadását. Amikor tanulunk egy-egy tételt, 

célszerű kipróbálni inegallal és anélkül is. Szinte biztosra vehető, hogy – a gyors tételeken 

kívül – az inegallal hajlékonyabb, élőbb lesz az előadás, hisz – más jellegzetességeken kívül 

– ez adja a francia barokk zene sajátos karakterét. Az inegal alkalmazásának egyik 

leglátványosabb esete a Lully által meghonosított ún. francia nyitány. A ritmus és tempó 

feszességét éppen a túlpontozott inegal adja. 

Hallgassunk meg pár rövid zenekari nyitány részletet: 

Lully - Armide 

zene 2.3.1  

Lully: Ouverture 

zene 2.3.2  

Marais - Alcione 

zene 2.3.3  

Az inegal lüktetés szinte valamennyi, mind a hangszerekre, mind az énekre írt művekben 

tetten érhető: 

Marais – Chaconne 

zene 2.3.4:  

Marais – Rondeau 

zene 2.3.5:  

Charpentier - d'Actéon (opera) - részlet 

zene 2.3.6:  

Most hallgassuk meg Couperin Plébánia miséjéből a híres Offertoire kezdetét: 

zene 2.3.7:  

ugyanaz a részlet inegal nélkül 

zene 2.3.8:  

jól hallható, hogy az inegal nélküli játékmóddal elveszik a nyitány határozott, erőteljes 

karaktere. 



Egy következő példa pedig azt próbálja érzékeltetni, mennyire természetesnek tűnhet a fül 

számára az inegal helyes alkalmazása, mennyivel könnyedebben és érzelmesebben szól a 

mű a franciás játékmóddal: 

Couperin – Tierce en Taille … részlet a Gloriából – kotta szerint (stílustalanul) 

zene 2.3.9:  

ugyanaz inegallal  

zene 2.3.10:  

 

Az inegal lehetősége függ az ütemmutatótól: 

Alla breve esetén inegal játszandó a nyolcad érték 

4/4-es ütemmutatónál inegal a tizenhatod érték 

3/2-es ütemmutatónál a negyedek 

  

A feszes ritmusú, nyitányszerű zenékben az inegal egyértelműen nyújtott (esetenként 

túlpontozott) ritmusként jelenik meg: 

 

vagy: 

 

akár lassú, akár gyors tempónál gyakori az ilyen ritmusképlet: 

 

 

Önellenőrző kérdések: 

1. Az inegal játékmód előfordul: 

 csak a francia barokk zenében 



 szinte valamennyi európai barokk zenében 

 elsősorban a német és angol barokk zenében 

 szinte kizárólag az orgonazenében 

 

 2.  Az inegal játékmód elsősorban: 

 a karaktertől függ 

 a karaktertől és a regisztrációtól függ 

 az előadó döntésén múlik 

 a szekundmozgásokban alkalmazható 

 

3. A triolás (3/8, 6/8) lüktetésben 

 alapvetőn nincs inegal 

 a figuráció dönti el, hol alkalmazunk inegalt, hol nem 

 a szerzőnek ki kell írnia az egyenletes mozgástól eltérő ritmusértékeket 

 lassú tételben inegallal játszunk, a gyors tempónál inegal nélkül 

 

 

 



2.4. lecke: Régi, hagyományos műfajok: Plein jeu, Plein chant, Fond 

d’Orgue, Fugue, Quatuor 

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a régi orgonazenei formák továbbélésének 

típusait. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes 

 a különféle Plein jeu tételeket megfelelő karakterrel és autentikus regisztrációval 

játszani  

 improvizatív módon, stílusosan díszíteni a Plein jeu tételeket 

 különbséget tenni a Fugue grave és Petit fugue játékmódja között 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 70 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak 

 Plein jeu 

 Fugue 

 inegal 

 Durezza e ligature 

 

4.1. Plein jeu 

 

Egy liturgikus ciklus (mise, Magnificat, himnusz) rendszerint Plein jeu – vagy ritkábban 

Prelude – tétellel kezdődik, melyet principál - mixtúra plenummal kell játszani. Az 

egyértelmű diszpozíció az alábbi regiszterek használatát jelentik: 

Regisztrációja: GO:  Montre és Bourdon 16'      Pos: Montre és Bourdon 8' 

                                  Montre és Bourdon 8'                 Prestant 4'              

                                  Prestant 4'                                   Doublette 2' 

                                  Doublette 2'                                Fourniture és Cymbale 

                                  Fourniture és Cymbale 

                                  Manuálkopula 

A Plein jeu tételekből kimaradnak az aliquot játékok (a 2 2/3' Quint is!), hasonlóan 

Itáliához, ügyelnek a világosan csengő principál - mixtúra hangzások tisztaságára. Hogy a 

Plein jeu tételeket hogy játsszák, attól függ, hogy melyik manuálon folyik a játék: a 

főművön (Grand Plein jeu) a súlyos, 16'-as regiszterekkel, vagy a vékonyabb Positifon (Petit 

plein jeu). 



A főművön játszandó „Grand plein jeu continuo” lassú lüktetésű, félkottákban mozgó, 

fennköltséget, magasztosságot árasztó zene. Ellentéte a pozitívra írt polifón, mozgalmas, 

helyenként virtuóz „Petit plein jeu”. A Grand plein jeu tételekben díszítéseket aránylag 

ritkán találunk, de ez a tételtípus kiváló lehetőséget ad az előadónak, hogy a zárlatokban, 

avagy a írásmód alapján lelassult szakaszokban díszítésekkel tegye a tételt látványosabbá, 

lüktetőbbé.  

Hallgassuk meg Couperin Kolostori miséjének első Kyriejét, és figyeljük meg az előadó 

díszítéseit: 

Hallgassuk meg Couperin: Kolostori mise – Kyrie tételét 

zene 2.4.1  

 

1676-ban Lebégue szűkszavúan így foglalja össze a játékmódbeli eltéréseket: 



"A Grand Plein jeu-t súlyosan és ünnepélyesen kell játszani, a Positif Plein jeu-t pedig 

könnyedén, szaporán és fürgén." 

André Raison már részletesebben ír: 

"A Grand Plein jeu-t nagyon lassan játsszák. Az akkordokat össze kell kötni, semmi esetre 

sem szabad az ujjakat felemelni azelőtt, mielőtt a másik egyidejűleg lefelé tart, az utolsó 

taktusnak mindig nagyon lassúnak kell lennie. A Petit Plein jeu könnyed és nagyon 

folyékony." 

Jaques Boyvin is hasonlóképpen vélekedik (1700): 

"Elsősorban azt jegyezze meg, hogy a Grand Plein jeu-ben a kezeket lehetőleg kevésszer 

emelje fel, hogy mindig hallható legyen egy alapharmónia, ami betölti a fület. A Positif  

Plein jeu-jén gyorsabb futamokat játszhat az ember, trillákat, mordenteket és más egyéb 

díszítéseket, mint egy csembalón, csak az egyik kéznek a kettő közül mindig többet kell 

"nyugton" maradnia. A futamokra vonatkozólag jegyezze meg: minél gyorsabban játszik az 

ember, annál többet kell az ujjakat felemelni, hogy a harmóniát szellőssé tegye..." 

Az ellentétek még jobban ki vannak dolgozva Gaspard Corette-nél: 

"A Positif Plein jeu-t élénken kell játszani, a trillákat jól kijátszani és kiemelni. A gyors 

futamoknál muszáj az ujjakat felemelni és majdnem olyan könnyedén játszani, mint egy 

csembalón, az egyik kéz kivételével. Amit mindig a manuálon kell tartani, hogy túl nagy 

lyukak ne jöjjenek létre. A Grand Plein jeu-t viszont méltóságteljesen kell játszani, nagyon 

kitöltve, feltételezve, hogy a "kitöltést" az ember a generálbasszus szabályai szerint érti. A 

kezet alig kell felemelni, gyors futamokat tulajdonképpen nem is játszik az ember ... " 

Összegezve a szerzők kéréseit, az alábbi legfontosabb szempontok alapján játsszuk a Plein 

jeu tételeket: 

 figyelve a harmóniákra, illetve azok változásaira, alapvetően legató játékmóddal 

 a kiírt díszítéseken túl zárlatokban, nyilvánvaló késleltetéseknél, illetve amikor a 

korábbi folyamatos mozgás megáll, ízlésesen hozzárakhatunk további díszítő 

elemeket. Ne felejtsük el, hogy annak idején az orgonisták voltak a legképzettebb 

muzsikusok, és darabjaikat nem a műkedvelőknek, hanem orgonista társaiknak írták, 

akiknek nem kellett mindent beírniuk a kottába, hisz képzett, az improvizációban 

járatos kollégák voltak. 

 a helyes tempó általában megegyezik egy méltóságteljes, ünnepélyes vonulás 

tempóérzetével 

 jól megkülönböztetendő a kétféle Plein jeu: a Positifon játszandó Petit plein jeu 

gyors és szabad játékmódot, a Grand orgue-on játszandó Grand plein jeu pedig 

méltóságteljes előadásmódot követel egy darabon belül is. 

 

Hallgassuk meg Clérambault II. Szvitjének indító tételét, mely tipikus példa a két Plein jeu 

szembeállítására:  

zene 2.4.2.   



 

Dom Bedos értekezésében a Positif Plein jeu-t az olasz (főleg a velencei) toccatához, a 

Grand Plein jeu-t "Stile di durezze e ligature" tétel és játékmódbeli típusokhoz hasonlítja. 

Néhol a szerzők a karakterek szembeállítását tempójelzéseikkel is világossá teszik: 

Clérambault: Gay – Lentement 

M. Corette: Allegro – Gravement 

Raison: Viste – Adagio 

Nagyon ritkán találkozunk a Plein jeu tételekben a pedálhasználatra utaló előírással, de a 

kevés is valószínűsíti azt az előadói hagyományt, hogy a zárlatokban és a zárlatot néhol 

megelőző orgonapontokon a Trompette hangzása megerősíti a basszust. 

Clérambault I. szvitjének Plein jeu tételéhez a szerző a következő megjegyzést teszi: 

„On pourra joüer cette Basse sur la Pédale de Trompette si l’on veut” 

(A basszus tetszés szerint a pedál Trompette-jével is játszható.) 

A basszus szólam játszható a pedál Trompette-tel együtt a manuált duplázva, vagy az alsó 

szólamot csak a pedálon játszva.  



A Plein jeu-k további érdekes példái a „Grand plein jeu avec pédale de trompette mèlée” 

címmel ellátott művek, melyben a szerzők (Raison, Jullien, Marchand, Boyvin) a 

négyszólamú, szokásos kottaképet nyújtó Plein jeu-höz egy önálló (olykor „esetleg 

elhagyható”) tenor trombitaszólamot komponálnak. A recitáló karakterű pedál ugyanolyan 

értékekben mozog, mint a többi, manuálon játszandó szólam. 

Raison művében megjegyzi, hogy a pedál Trompette használata helyett a mű a pozitívon is 

játszható (Petit plein jeu), ebben az esetben egy harmadik kéz (lapozó…!) a főmű 

trombitáján játszaná a pedálszólamot. 

Hallgassuk meg Rasion Grand plein jeu-jét (Raison – Kyrie): 

zene 2.4.3  

 

4.2. Plein chant 

A Caeremoniale valamennyi ordinárium tétel kezdetéhez kéri a gregorián dallam recitálását. 



A Plein chant tételekben felhangzó gregorián dallam mindig a pedál Trompette 8' 

regiszterén szólalt meg, és a Plein jeu-tól megkülönböztetésként ezen tételeket Plain chant –

nak hívták. 

François Couperin 1690-ban kiadott Messe Solemnelle (A l’usage des Paroisses) miséjében 

a Caeremoniale Parisiense előírásaihoz nagyrészt ragaszkodva Plain chant-t találunk 

minden misetétel elején: 

Első és utolsó Kyrie 

Et in terra pax – a Glóriában nincs további Plain chant 

első Sanctus  

első Agnus Dei 

Couperinnél a Plein chant mindig négyszólamú, a c.f. pedáltrombita hol a tenor, hol a 

basszus szólamban szól.  

A Kyrie első és utolsó verzusában a háromszólamú ellenpont a manuálon és a gregorián 

téma a pedálon együtt indul, az ellenszólamban felfedezhetünk a gregorián dallamra utaló 

fordulatokat. 

A Caeremoniale Parisiense előírásai elsősorban a párizsi plébániatemplomokra voltak 

érvényesek, és ez az egyik lehetséges magyarázat Couperin másik, a kolostorok számára írt 

miséjében a Plain chant tételek hiányára. Másrészről a kolostorokban kisebb orgonák voltak, 

legtöbbször csak függesztett pedállal. Couperin a Messe pour les couvents miséjét is egy 

olyan orgonatípusra írta, melynél nem volt önálló pedálregiszter, így a gregorián cantus 

firmust játszó Trompette 8' sem. 

Nicolas de Grigny, a reimsi katedrális orgonistájának miséjében még kevesebb Plain chant 

tételt találunk: az első Kyrie, Et in terra pax, az első Sanctus és az első Agnus Dei. Ezen 

kívül Plain chant tétel vezeti be a himnuszok tételeit. Grigny miséjében a Plain chant 

ötszólamú, és szemben Couperin-nel, a c.f. mindig a tenorban szól.  

Hallgassuk meg de Grigny: Veni Creator Spiritus himnuszának Plein chant tételét 

zene 2.4.4  

A manuál négy szólama szabad ellenpontot képez a gregorián dallamhoz, melyek Couperin 

hasonló tételeihez képest mozgékonyabbak és jobban díszítettek. A Plein chant tétel 

karaktere megegyezik a Grand plein jeu karakterével, méltóságteljes előadást kíván. Mivel 

viszont az egyházi előírás szerint a gregorián dallamnak szöveggel együtt is el kellett 

hangoznia, vegyük figyelembe a pedállal játszandó gregorián téma énekelhetőségének 

tempóját, és ennek megfelelően válasszuk meg a tétel tempóját is. 

 

4.3. Fond d’Orgue 

Az alapregisztereket használó, írásmódjában és felrakásában, karakterében és 

játékmódjában is a Plein jeu-re emlékeztető tételt csak kevés szerzőnél találunk (Boyvin, 

Marchand, de Grigny).  



A regisztráció valamennyi szerzőnél megegyező: 

Grand Orgue: Montre 16', Bourdon 16', Montre 8', Bourdon 8', Prestant 4' 

Positif: Bourdon 8', Prestant 4' 

Manuálok összekopulázva. 

Hallgassuk meg Marchand: Fond d’Orgue tételét 

zene 2.4.5  

 

4.4. Fugue 

4.4.1.  4 szólamú fúgák 

4.4.1.1. Fugue grave vagy Fugue de mouvement vagy Fugue sur les jeux d’anches 

Az összekopulázott főművön játszandó fúgák súlyos karakterű, relatíve lassú lüktetésű, de 

általában alla breve tempójelzéssel ellátott darabok. 

Regisztrálása: kopulázott manuálok, Go: Trompette a hozzátartozó alapokkal 

                                                           Pos: Cromorne a hozzátartozó alapokkal 

A fúgák alapvetően manualiter darabok, de a pedál Trompette 8' használata szóba jöhet a 

Fugue grave tételek kadenciáiban, a Plein jeu tételek zárásához hasonlóan, de erre 

vonatkozó említés csak a 18. század végén, Dom Bédosnál található. Valószínűsíthető, hogy 

a francia barokk nagy korszakának tekinthető, 1680-1720 közötti időszakban ez a módszer 

nem volt használatban. 

Hallgassuk meg Couperin Plébánia miséjének 2. Kyrie tételének elejét először a kotta 

szerinti (a stílusjegyeket – inegal, hozzáadott szép díszítések nélküli) értelmezésben 

zene 2.4.6  

majd egy karakteres, szép és stílusos előadást: 

zene 2.4.7  

 

4.4.1.2. Petite fugue sur le Cromorne 

Ezen fúgák a Positifon játszandók, a Fugue grave-val ellentétben melodikusabb, lágyabb,    

éneklőbb  karakterrel. 

Regisztrálása: Cromorne a hozzátartozó alapokkal (Bourdon 8', Prestant 4') 

Hallgassuk meg a Glóriából a „Benedicimus te…” tétel elejét különféle megoldásokkal: 

Először a tétel eleje Fugue grave – módon 

zene 2.4.8  

A tétel eleje Petit fugue karakterrel és regisztrációval, de inegal nélkül 

zene 2.4.9   

Éneklőbb, líraibb karakterrel 



zene 2.4.10   

Lehet hallani a különbségeket a különféle fúga játékmód szemléletek között. 

 

4.4.1.3. Quatuor 

A négyszólamú fúgák azon csoportját, „… melyek szólamai mozgékonyabbak és 

éneklőbbek… (Boyvin)”, quatuornak hívjuk. A quatuorok regisztrálására és előadására 

szinte szerzőnként más és más útmutatásokat kapunk. 

A legtöbbször idézett Boyvin-előszóban is több lehetőséget találunk: 

Kétmanuálos, manualiter megoldásra: „… a bal kezet a grand orgue-ra tesszük, és azon 

bekapcsoljuk a Tierce játékot, amely bourdonból, prestant-ból, nazard-ból, quarte-ból és 

tierce-ből van összeállítva, a jobb kezet a positif-ra tesszük, és bekapcsoljuk a cromorne-t, 

alapjával együtt…” 

Dessus – szoprán: jobb kéz, Positif – Cromorne  Haute-contre – alt : u.a. 

Taille – tenor: bal kéz, Go. – Jeu de Tierce  Basse – basszus: u.a. 

Kétmanuálos, pedálos megoldásra: „Vagy pedig játszhatjuk a quatuort úgy is, hogy a basse-

t és a dessus-t vesszük a grand orgue tiercével, annak megszokott összeállításában, és a 

középső szólamokat, azaz a taille-t és az haute-contre-t a positif cromorne-jával és a 

hozzátartozó alapokkal. Ez a megoldás szebb is, de nehezebb is, hacsak nem vagyunk 

kisegítve egy tirasse-szal vagy marche-pied-del (pedálkopula).” 

Dessus: jobb kéz, GO. – Jeu de tierce  Haute-contre: bal kéz, Positif – Cromorne 

Taille: u.a.      Basse: pedál, tirasse GO. 

Hasonló megoldást kínál Jullien is, de a főművön a Nazard mellé csak a 2’-as Quarte-ot 

veszi.  

Hárommanuálos, pedálos megoldást ajánl Boyvin: „Ha tirasse-unk van, játszhatjuk a 

quatuort még úgy is, hogy a grand corps-on bekapcsoljuk a bourdont, a nyolc lábast, a 

prestant-t, és a nazard-t, a positifon a tierce en taille-t, tudniillik a bourdont, a prestant-t, és 

a nazard-t a doublett-et, a tierce-t és a larigot-t, és a többi szólamot jobb kézzel, a Récit 

Trompette-jével játsszuk, ehhez azonban négyklaviatúrás orgonára van szükségünk. Ez a 

megoldás nagyon szép, de fontos, hogy mind a négy szólam egyformán szépen énekeljen, 

különösen a taille, azaz a positif tierce-e, amely a legcsípősebben, a hallgató füléhez 

közelebb szól….” 

Dessus: jobb kéz, Récit – Trompette  Haute-contre: u.a. 

Taille: bal kéz, Positif – Tierce en taille  Basse: pedál, tirasse GO.– Jeu de nazard 

Még merészebb Dom Bedos ajánlása, aki a két kezet 3 manuálra osztja és a pedálban  

a Flûte 8 lábast kéri hozzá : 

Dessus: jobb kéz, Récit – Cornet vagy Trompette 

Haute-contre:  jobb – bal kéz, GO. – Jeu de tierce vagy Jeu de nazard 



Taille: bal kéz, Positif – Cromorne vagy Tierce en taille 

Basse: pedál – Flûte 

Nagyon nagy ügyesség kell, hogy a felső három szólamot úgy osszuk el a két kéz között, 

hogy nemcsak technikailag tudjuk lejátszani, hanem ahogy Boyvin írja: „…szépen 

énekeljen…” . Ennél messzebb megy Marchand, aki azt mondja: „Quatort csak az írjon, aki 

maga is el tudja játszani!” Valóban, a 3 manuálon és a pedálon játszott Quator nagy kihívás 

az előadó számára, hogy tudja a 3 manuálra írt szólamokat két kézzel szépen éneklően 

előadni! Ez a fajta quatuor a Trio à 3 claviers továbbfejlesztett változata, ahol nem 2, hanem 

3 felső szólam van a basso continuo felett. 

Hallgassunk meg egy szép, 4 klaviatúrás megoldást: Marchand Quatuor 

zene 2.4.11 

 

4.4.2.  Fugue à cinq (5 szólamú fúgát) két szerző, Jullien és de Grigny komponált, és 

kétféle regisztrációs ajánlást adott hozzá: 

Jullien 1690-es előszavában megosztja a tenor felső és alsó szólamát a manuál és a pedál 

között: 

Szoprán: jobb kéz, Récit – Cornet   Alt: ugyanaz 

Tenor 1.: bal kéz, Positif - Cromorne   Tenor 2.: pedál – Flûte 

Basszus: bal kéz, Positif – Cromorne 

A regisztráció nagy hátránya, hogy a pedál Flûte színben és hangerőben is távol van a másik 

tenor szólamtól. Segítség lehetett volna a szerző számára, ha tirasse-a van, és a GO-ról a Jeu 

de tierce regisztrációt le tudta volna kopulázni, de az 1700-as évek körül csak kevés orgonán 

volt pedálkopula.  

Sokkal praktikusabb és szebben szóló változat de Grigny 5 szólamú fúgáinak 

regiszterajánlása: 

Szoprán 1: jobb kéz, Récit – Cornet  Szoprán 2.: ugyanaz 

Alt: bal kéz, Positif – Cromorne   Tenor: ugyanaz 

Basszus: pedál – Flûte  

Ennek a regisztrációnak is ugyanaz a hátránya, mint Jullien ajánlásának: a pedál nehezen 

tart dinamikai egyensúlyt a manuál szólamokkal, a mai gyakorlatban – félretéve az eredeti 

előszók regisztrációs javaslatait – a Flûte helyett előszeretettel ajánlják a Jeu de tierce 

kopulázását a GO-ról. Az 5 szólamú fúgák előadására is (a Quatuorhoz hasonlóan) az 

éneklő karakter jellemző. 

Hallgassuk meg de Grigny Veni Creator himnuszának 5 szólamú fúgáját: 

zene 2.4.12 

 

 



Önellenőrző kérdések: 

1. Mi az alapvető különbség a Grand plein jeu és a Petit plein jeu játékmódja 

között? 

helyes válasz: a Grand plein jeu a főművön játszandó lassú, méltóságteljes 

előadást, a Petit plein jeu pedig a Positif manuálon gyors, improvizatív jellegű 

előadásmódt kíván. 

2. Melyik fúga – típus kíván határozott, markáns előadásmódot? 

 Petit fugue 

 Fugue grave 

 Quatuor 

 Fugue à cinq 

 

3. Melyik manuálon és milyen regisztrációval kell játszani a Fugue grave tételeket? 

Helyes válasz: a Grand orgue-on, kopulázva a Positif manuállal, az alábbi 

regiszterekkel: P: Bourdon 8', Prestant 4', Cromorne; Go: Bourdon 8', Prestant 

4', Trompette 8' 

 



2.5. lecke: Zenekari, kamarazenei hatások: Duo, Trio, Flûtes, Grand jeu 

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a francia barokk zenekari és kamarazenei 

karakterek, hangszercsoportok utánzását az orgonaművekben. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes 

 elképzelni a tétel címének ismeretében az általános karaktert 

 megfelelő karakterrel és autentikus regisztrációval játszani ezen tétel típusokat 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 60 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak 

 Duo 

 Trio 

 Grand jeu 

 Dialogue 

 

1. Duo  

A Duókban alapvetően a korszak legnépszerűbb hangszerének, a viola di gambának virtuóz 

hangszerkezelését, mozgásformáit halljuk vissza. Sok mű született két gambára, és ezt a 

népszerű műfajt ültették át orgonára. 

Hallgassuk meg Saint Colombe egyik, két gambára írt művének részletét: 

zene 2.5.1 

 

Az első ránk maradt világos regisztrálási utasítás (1665) Nivers-nél a Livre d'orgue-ban 

található és két alapvető regisztrálási módot különböztet meg: 

a./ két tercjáték, jobb kéz a Positivon, balkéz a Grand Orgue-on  

b./ jobb kéz tercjáték (cornet), balkéz a Grand Orgue-on trombita vagy Cromorne 8' 

A duó regisztrációk kezelésére vonatkozó utasítások áttekintésénél kevés kivétellel meglepő 

összhangot lehet tapasztalni: a duó élénk előadásmódját hangsúlyozzák. 

Lebègue 1676: „A duót szívvel és könnyedén kell játszani.” 

Raison 1688: „A duót gyorsan játsszák. A játék szabad, tiszta és érthető legyen, pontozva, 

ha nyolcadok vannak.” 

Gaspard Corrette 1703: „A duót vidáman kell játszani, előadásmódja és tempója szerint.” 



Michel Corrette 1787: „A duót könnyedén és gyorsan játsszák, a hangokat jól artikulálva. 

Különösen, ha a basszus szólamot trombitával vagy Cromorne-nal játsszuk.” 

Dom Bedos a basszus szólam mozgását a hangszínhez igazítja: 

”… ha a balkézben a Grand Orgue Jeu de Tierce-ével játsszunk, a 16' Bourdont is és az 

aliquotokat (5 1/3' és 3 1/5') is beleértve, akkor nem lehet igazán gyors futamokat játszani. 

Egy nyugodt tempó esetében a nyolcadokban történhet a „futkározás”, a karakter súlyos, 

jelentőségteljes legyen.” 

A ránk maradt duók közül csak kevés van olyan előadási utasítással ellátva, amely 

méltóságteljes előadásra utal. Egy ilyen Dandrieu 1. Magnificatjában: „gravement et 

soutenu”, vagy Michel Corrette-nél „gracioso”. A többi előadási utasítás élénk előadási 

módra utal, mint pl. „fort gay”, „gayment”, „gay” vagy Allegro, stb. Ezt az élénk karaktert 

fokozzák az átvett ritmikus tánctételek, mint pl. Clérambault II. szvitjében, ahol a Bourrée 

karaktert le sem lehet tagadni.  

Hallgassunk meg egy Bourrée-t 

zene 2.5.2 

majd Clérambault II. szvitjének Duóját többféle elképzelésben: 

először a Bourrée tempójával és karakterével 

zene 2.5.3 

ugyanebben a tempóban inegallal 

zene 2.5.4 

majd lassabban inegallal  

zene 2.5.5  

és lassabban, de inegal nélkül 

zene 2.5.6  

 

Hallható, hogy gyors tempó esetében az inegal nemhogy könnyebbé, áttetszőbbé és 

táncosabbá teszi a darabot, hanem pont ellenkezőleg: ideges, rángatózó karaktert kapunk. 

Lassabb tempó esetében elvileg jó karaktert kapunk az inegallal, de ez nem egyezik a 

szerzői szándékkal. Lassabb tempóval inegal nélkül pedig a darab egyszerűen unalmas.  

Duó ajakregiszterekkel 

  
Raison 
1688 

Boyvin 
1690 

G.Corrette 
1703 

M.Corrette 
1737 

Dom 
Bedos 
1766 

Positif           

Montre 8'         x 

Bourdon 8' x x x x x 



Prestant 4' x x x x x 

Nazard 2 2/3' x x x x x 

Tierce 1 3/5' x x x x x 

Quarte de nazard 2'         x 

Grand Orgue           

Bourdon 32'         x 

Montre 16'         x 

Bourdon 16' x x x x x 

Montre 8'         x 

Bourdon 8' x x x x x 

Nazard 5 1/3'         x 

Prestant 4'   x x x x 

Flûte 4' x         

Tierce 3 1/5' x   x x x 

Nazard 2 2/3' x x x x x 

Quarte de nazard 2'   x     x 

Doublette 2'   x       

Tierce 1 3/5' x x x x x 

Récit           

Cornet 5x         x 

 

Ha gyors tempók esetében a Grand orgue 16' alapú kiregisztrált Cornet-je nehezen szólal 

meg, célszerűbb a balkézben nem ajakjátékokat, hanem a basszus fekvésben különösen 

gyors és pregnáns Trompette regisztert használni (a hozzá tartozó alapokkal), erre utal az 

alábbi táblázat: 

 

Duó nyelvregiszterrel     

 Nivers Lebègue Raison M.Corrette Dom Bedos 



1665 1676 1688 1737 1766 

Positif      

Montre 8'      

Bourdon 8'   x   

Prestant 4'   x  x 

Nazard 2 2/3'   x x  

Tierce 1 3/5'   x   

Cromorne 8'    x x 

Grand Orgue     

Bourdon 8' x x x   

Prestant 4' x x x   

Trompette 8' x x x   

Récit      

Cornet 5x x x x x x 

Hallgassuk meg Clérambault előbb említett Duójának nyelvregiszteres változatát 

zene 2.5.7 

Észrevehető, hogy az előadó lassabb tempót választott a nyelves balkéz játékhoz, mint a 

korábbi felvételen a 16’ alapú kornettes megoldásnál. Ugyan elv szerint pont azért 

választunk Trombitás (esetleg Cromorne-nos) regisztrációt, mert azzal gyorsabban lehetne 

játszani, de látható, hogy ezt is az előadó ízlése (és a konkrét hangszer) dönti el. 

 

 

2. Trio 

 

A trióknak két csoportja van, aszerint, hogy hány klaviatúra szükséges a tételek 

eljátszáshoz: 

a./ két klaviatúrán játszhatók: trio a deux dessus 

b./ három klaviatúrán játszhatók: trio a trois claviers 

 

 

2.1. Trio a deux dessus 



Ebben a tételben a felső két szólamot a jobb, az alsót pedig bal kézzel játsszák. A tételtípus 

egyértelműen a francia hangszeres trióból, a Lully-féle két oboa, fagott összetételű 

fúvóstrióból eredeztethető. Az orgonán sem oboa, sem fagott regiszter nem volt, így 

mindkét színt a meglévő orgonaregiszterekkel helyettesítették: az oboát általában a Positif 

Cromorne-jával, a fagottot pedig valamelyik Cornet-tel. 

Hallgassuk meg Marais „Alcione” c. operájának egy trióját 

zene 2.5.8 

A duóval ellentétben a triót nyugodt mozgás jellemzi. Ezt igazolják a tételhez írt előadási 

utasítások, pl. Clérambault: Gratieusement, Michel Corrette: un poco vivace, Affetuoso, 

Dandrieu: Modérément sans lenteur, Trendrement. 

Gaspard Corrette megjegyzi (1703): „A trió esetében az ütemezést komolyan kell venni és 

könnyedséget igényel a tempónak megfelelően” 

Ha a felső szólamot a Cromorne-nal játsszuk, felhasználhatjuk azt, amit a diszkantban lévő 

Cromorne játékmódjánál ránk hagytak: 

Lebègue 1676: „A Cromorne-nal játszott diszkantszólót szelíden és kedvesen adjuk elő, 

mintha énekelnénk” 

Raison 1688: A diszkantban a Cromorne-nal vagy a Tierce-szel sok gyengédséggel 

játsszunk, a hangnem kadenciáit hosszan kitartva, különösen a záró hangokon.” 

A ránk hagyományozott regiszterpaletta viszonylag sokrétű: 

 

 Lebègue 1676 

I        II        III 

Raison1688 

I           II 

Boyvin 

1690 

Gaspard 

Corrette 

1703 

Michel 

Corrette 

1737 

Positif 

Bourdon 8' 

Prestant 4' 

Flûte 4' 

Nazard 2 2/3' 

Quarte de Nazard 2' 

Tierce 1 3/5' 

Cromorne 8 

 

+       + 

+       + 

+ 

         + 

 

         + 

+ 

          

        

             + 

 

              + 

              + 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

    + 

     

      + 

      + 

 

 

 

 

      + 

     

      + 

      + 

 

 

 

 

      + 

Grand Orgue 

Montre 8 

Bourdon 8 

Prestant 4 

 

 

+ 

+ 

 

 

+         + 

+ 

 

 

     + 

     + 

 

       + 

       + 

       + 

 

       + 

       +   

       + 



Flûte 4 

Tierce 3 1/5 

Nazard 2 2/3 

Quarte de Nazard 2 

Tierce 1 3/5' 

Trompette 8' 

Voix Humaine 8' 

Tremblant doux 

Tremblant fort 

 

 

+ 

+ 

 

            +           

+ 

 

+ 

+         + 

 

+ 

 

+ 

 

           + 

+         +  

 

 

     + 

     + 

     + 

 

 

     + 

 

       + 

       + 

       + 

       + 

 

 

       + 

 

       + 

       + 

       + 

       + 

       + 

       + 

       + 

       + 

 

Récit 

Cornet 5x 

 

                          

+ 

    

A lassabb tempó több lehetőséget ad az inegal alkalmazására. 

Hallgassuk meg Marchand Trióját 

zene 2.5.9 

2.2. Trio a trois claviers 

A három manuálra íródott trióban a felső szólamot Cromorne-nal, a középsőt Cornet-tel 

vagy Jeu de Tierce-szel, a basszust pedig a pedál nyitott Flûte 8'-al adjuk elő, amely nyugodt 

előadásmódot igényel. Michel Corrette-nél Adagio és Affetuoso előadási utasításokat 

találunk. 

Ha az orgonán nem volt önálló pedál regiszter, csak a főmű kopulája, a tirasse jöhetett 

szóba. 

A pedál Flûte-öt helyettesíthette a hasonló színű „Jeu doux du GO. en tirasse.”  

De Boyvin más megoldást is ajánl: 

„… vagy pedig a grand corps marche-pied-jét vagy tirasse-át véve, a bourdonnal, a 

prestant-nal és a nasard-ral.” (magyarul: a főműről kopulázva a Jeu de Nasard 

regisztráció). 

Hasonlót ajánl Lebègue, de ő még a Tierce-t is hozzáveszi. 

A pedálos triószerkezetek jelentős része a dialógus tételekben található, melyek több 

elnevezéssel is szerepelnek: 

Dialogues de récits 

Récit en dialogue 

Dialogue en Trio – Couperin 

Trio en Dialogue – Grigny 



Dialogue de récits meslé de trios – Boyvin 

Ezekhez a Récit tételekhez három manuál és a pedál kell, többnyire a GO-on (Jeu doux) van 

a kíséret, a két szóló szín (Recit-Cornet és Positiv-Cromorne) váltakozó szólója után a pedál 

kísérettel együtt is szerepelnek: 

 

Regisztrációs ajánlások: 

 

  jobb kéz bal kéz pedál 

Lebègue 1 R: Cornet P: Cromorne  Flûte 

Lebègue 2 P: Cromorne Go: Jeu de tierce + 

Tremblant doux 

Flûte 

Lebègue 3 Go: Trompette Pos: Petite tierce Flûte 

Lebègue 4 Pos: Petite tierce Go: Voix humaine + 

Tremblant doux 

Flûte 

Raison 1 R: Cornet P: Cromorne  Flûte 

Raison 2 R: Cornet Go: Trompette Flûte 

Raison 3 P: Jeu de nazard Go: Voix humaine + 

Tremblant doux 

Flûte 

Boyvin 1 P: Cromorne R: Cornet Flûte / Go. En tirasse Jeu de 

nazard 

Boyvin 2 P: Petite tierce R: Trompette Flûte / Go. en tirasse Jeu doux 

(Fond ordinaire) 

Grigny P: Cromorne R: Cornet Flûte / Go. En tirasse Jeu de 

nazard 

Couperin P: Petite tierce R: Cornet Flûte 

Dom Bedos R: Cornet P: Jeu de tierce Flûte 

Michel 

Corrette 

R: Cornet P: Jeu de tierce Flûte 

Hallgassuk meg Clérambault I. szvitjéből a Recit en dialogue tételt 

zene 2.5.10 

   3.  Concert de Flûtes 



A Boyvin (1690) és G. Corrette (1703) által említett Concert de Flûtes a következő 

regiszterekből áll: összekopulázott Grand Orgue-on a Bourdon 8' és Flûte (4') regiszterek a 

Tremblant doux-val együtt, Dom Bedos a harántfuvola utánzása céljából csak a 8' Bourdon 

és Flûte regisztereket kéri, és a következőt teszi hozzá: "Ezekkel a regiszterekkel mindig a 

lehető legmagasabban kell játszani, hogy a fuvola énekét a legjobban utánozhassuk." A 

fuvoladarabok előadási utasításai többnyire lassú tempót javasolnak. (M. Corrette: Largo, 

Adagio – 1737, 1750; Dandrieu: Tendrement, Gracieusement – 1739). A harántfuvola 

hangjához a 18. század első felében egyfajta melankolikus kifejezésmód kapcsolódott. 

Händel Cecília ódájában (1739) a fuvola a panasz és szomorúság affektusát képviseli. Ezt az 

affektust közelíti meg Guilain második szvitjéből a Trio de Flûtes tétel is. 

Hallgassuk meg Guilain II. szvitjének Flûtes tételét: 

zene 2.5.11 

4. Dialogue sur les Grands Jeux 

Az istentiszteleten használatos liturgikus ciklusokat (Kyrie, Gloria, Agnus Dei, himnuszok, 

Magnificat) hagyományosan egy Dialogue sur les Grands Jeux tétellel zárták le. A Grands 

Jeux hangzását alapvetően a következő regiszterek alkotják: Grand Orgue-on a 8 és 4 lábas 

trombiták, pozitívon a Cromorne, továbbá az összekopulázott művekről a Bourdon 8' a 

Prestant 4' és a Cornet regiszterek. Egyes szerzők ezek mellett a Nazard és a Tierce 

használatát is előírják: 

  Lebègue Raison Boyvin 
G.Corrette       

I. 

G.Corrette 

II. 

Michel 

Corrette 

II. Grand Orgue             

Montre 8'     x       

Bourdon 8' x x x x x x 

Prestant 4' x x x x x x 

Nasard 2 2/3'   x x   x x 

Quarte 2'         x x 

Tierce 1 3/5'   x x   x x 

Cornet V x x x x x x 

Trompete 8' x x x x x x 

Clairon 4' x x   x x x 

Accouplement x x x x x   

Tremblant á vent 

perdu x x x x x x 



I. Positif             

Bourdon 8' x x x x x x 

Prestant 4' x x x x x x 

Nasard 2 2/3'   x x   x x 

Doublette 2'     x       

Tierce 1 3/5'     x x x x 

Cromorne 8' x x x x x x 

III. Cornet separé             

Cornet V   x     x   

IV. Echo             

Echo-Cornet   x     x   

 

Dom Bedos, aki a későklasszicista orgonák gazdagabb diszpozíciójából indul ki, az 

előbbieket kiegészítve a pozitívon is előírja – a Cromorne mellett – a Trompette 8' és 

Trompette 4' használatát, ami által egy nagyméretű rézfúvós zenekarra emlékeztető hangzás 

keletkezik. A nyelvregiszterek pontos és világos megszólalása minden egyes 

hangbelépésekor magára vonja a hallgatóság figyelmét. Egy további sajátosságot 

figyelembe véve meg kell említeni, hogy a nyelvregiszterek természetüknél fogva a mély 

fekvésben sokkal erősebben szóltak, mint a diszkantban, ahol emiatt általában a Cornet-tel 

megerősítve használták őket. Ennek köszönhetően a fugato részekben a szerzők szívesen 

adták az utolsó témabelépést a főművön a basszus szólamnak, mivel ez itt érvényesült a 

legjobban. A Grand Jeu tételek kapcsán különböző tempóutasítások maradtak fenn. 

Raison 1688: "A két-három-négy manuálon játszott dialógust az előírt tempóban kell 

előadni.” 

 Gaspard Corrette 1703: "A dialógus erősen és bátran játszandó, jóllehet más karakterek is 

megszólalnak a vidámságtól egészen a fájdalmas sóhajokig." 

A Dialogue sur les Grands jeux tétel szerkezete lényegében a Lully-féle francia nyitányból 

származtatható: egy élénk középrészt egy ünnepélyes kezdő- és záró szakasz keretez 

(Clérambault 1710 Fort grave – Gay – Fort lentement; M. Corrette 1737 Largo – Allegro –

Adagio).  

Hallgassunk meg néhány zenekari nyitányt: 

Lully – Athys – nyitány 

zene 2.5.12 

Marais – Alcione – Ouverture 



zene 2.5.13  

Hallgassunk meg Charpentier Dávid és Jonatás c. operájának nyitányát orgona átiratban 

zene 2.5.14  

 

A Grand jeu tételeknek több típusa van: 

 az előbb említett, három részes Ouverture-típus 

Hallgassuk meg de Grigny Veni Creator himnuszának záró Grand jeu tételét 

zene 2.5.15 

 a manuál váltásokat tartalmazó, de egyforma lüktetésű Dialogue-ok 

Hallgassuk meg Couperin „Parókia” miséjének Glóriájából a záró Amen tételt 

zene 2.5.16 

 mindösszesen két tétel van, melyekben nincs is manuál váltás: Clérambault II. 

szvitjének Caprice tétele, valamint de Grigny: A solis ortus himnuszának „Point 

d'orgue” tétele 

Hallgassuk meg Clérambault Caprice-ét 

zene 2.5.17 

Ha emlékszünk még a 3. fejezetre, ahol az inegalról volt szó, ez a gyors, itáliai típusú tétel 

egyértelműen nem inegallal játszandó! 

 

A francia orgonamise központi tétele a katolikus áldozati cselekményt hangsúlyosan 

bevezető offertoire. E nagyobb lélegzetű, esetenként a 10 perc hosszúságot is elérő darabok 

többnyire concertószerűek, melyekben gyakran nemcsak egyes tömbszerű szakaszok, 

hanem egy vagy több szóló is szemben áll egymással.  

 

 

 

Önellenőrző kérdések: 

1. Milyen karaktert kértek szerzők a Duo tételek előadásához? 

 szelíd, éneklő 

 méltóságteljes, fogott 

 gyors, vidám 

túlpontozott 

2. A Trio a Duóhoz képest …………lassabban …. játszandó 

3. A Trio a deux dessus legáltalánosabb regisztrációja: 



 két Cornet mindkét kézre 

 Cromorne és Cornet 

 Jeu de Nasard és Trompette 

 Cromorne és Trompette 

4. Az Ouverture-típusú Grand jeu tételek 

 végig gyorsan játszandók 

 a kezdő és záró rész fogottan, a középső rész gyorsan játszandó 

 végig méltóságteljes karakterrel és tempóban játszandók  

 túlpontozott inegallal játszandók 



2.6.lecke: Az opera és a szólóhangszerek hatásai: Récit 

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a királyi udvarban népszerű opera és 

hangszeres zene hatásait, karakteres vonásait az orgonazenében. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes 

 az adott Récit tételtípus karakterét kotta nélkül is elképzelni 

 stílusos regisztrációval és játékmóddal eljátszani a különböző Récit - tételeket 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 80 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak 

 Récit 

 Tierce en Taille 

 Basse de Trompette /Cromorne 

1600-at követően a monodikus szólóének, az opera és a kontinuóval kísért hangszeres 

szólójáték elterjedése az orgonajátékban használatos szólóregiszterek összeállításában is 

érzékeltette hatását. A Récit, mint elnevezés eredetileg a motetták vezető énekszólamára 

utalt, majd általános értelemben a hangszerkíséretes szólóéneket, a 17. sz. végén pedig a 

hangszeren előadott szólójátékot is így nevezték. A hangszerek – fejlődésük során – hatnak 

egymásra, egyes hangszerek hangszínei, azokon való játékmód bekerül egy másik hangszer 

eszköztárába, ahogy ezt teszi pl. Samuel Scheidt a Tabulatura Nova című kötetében az 

"Imitatio violistica" elnevezéssel, ami a hegedűn való játékmód átvételét javasolja a 

billentyűs zenébe. 

 

6.1. Récit a diszkantban 

 

Nivers-nél valamennyi Récit elnevezésű diszkant szóló a cantabile típusba tartozott. Az 

élénk, erőteljes karakterű, és trombitával játszott diszkant szólót pedig Dessus de 

Trompette-nek nevezték. Az élénk tempójú Cornet szólónak szintén nem Récit a neve, 

hanem egyszerűen Cornet, vagy echo Cornettel játszott felelgetés esetén Echo. A 

kimondottan éneklő előadás ideálja úgy tűnik, a Récit fogalommal van kapcsolatban. A 

Livre d’Orgue előszavában Nivers emlékeztet a kora énekművészeti hagyományaiból eredő 

díszítési gyakorlatra: „Mindezen dolgoknak az éneklés módszerének kell megfelelnie, mivel 

ezeken a helyeken az orgona az emberi hangot hivatott utánozni.” 

Hallgassunk meg egy Lully opera ária részletet 

zene 2.6.1 



A relatíve hosszú zenekari bevezető után szólal meg a szólista, és ez lesz az orgona Récit 

tételek általános formája: a puha hangszínen (Jeu doux) megszólaló kíséret megadja a tétel 

tempóját és karakterét. 

Egy Louis Marchand-tól származó, regiszter megjelölés nélküli Récit - tétel 

félreérthetetlenül cantabile karaktert hordoz, és a 18. századi francia mesterek 

fuvolaszonátáinak egyes lassú tételeire emlékeztet. Gaspard Corrette 1703-ban egyetlen 

mondatba tömörítette a Récit éneklő jellegének fontosságát: „A Récit érzékenyen és 

szabatosan az énekhangot hivatott utánozni, amennyire csak lehetséges.” 

Hallgassuk meg Charpentier d'Actéon operájából az Air tételt 

zene 2.6.2 

Ha a Récit diszkant szólók előadási és regisztrációs utasításait egybevetjük, 

megállapíthatjuk, hogy egyes hagyományosan élénk, virtuóz karakterű regiszterek előadásai 

itt már egy nyugodt előadást kívánnak meg. A Basse et dessus de Trompette tételekben 

élénken, hősiesen kezelt trombita a Récit de Trompette-ben megszelídül, és egy lágyabb 

előadásban szólal meg. Michel Corrette (1737, 1750) Récit de Trompette tételei előtt az Un 

poco vivace és Affetuoso utasítások találhatók. Dandrieu-nél 1739-ben ugyancsak 

Trendrement olvasható. 

Az eredetileg élénken játszott Jeu de Tierce diszkant szólók (Jullien 1690: Gayment) Michel 

Corrette-nél már Affetuoso játszandók. Ezzel ellentétben az Echóval díszített Cornet 

diszkant szólókat a dallamszerkezeteknek és az előadási utasításoknak megfelelően nagyon 

élénken, gyors dallammozgással játszották. Ugyanakkor Clérambault I. szvitjéből ismert 

Récit de Cromorne et de Cornet separet en Dialogue tételben a Cornet és a Cromorne 

diszkant szólója doucement et gratieusement előadásmódot kíván meg. A Récit-tételek 

különböző előadásmódjáról Dom Bedos a következőt írja: „Az egyszerű Récit diszkant szóló 

játszásakor […] minden egyes Récit-vel a neki megfelelő ízléssel kell bánni. Van, amit 

gyorsan kell játszani, mint Tierce de Positif Cornet, van, amit mérsékelt tempóban, mint a 

fanfárokat utánzó Trompette, mindegyiket a neki megfelelő karakter szerint kell kezelni.” 

 

6.1.1. Diszkant szóló ajakregiszterekkel 

Récit de Nasard 

Szóló: a Positifon Bourdon 8', Prestant 4', Nasard 2 2/3' 

Kíséret: a Grand Orgue-on Bourdon 8', Prestant 4' vagy Montre 8' (esetleg Montre és 

Bourdon) 

A karakteres szólóhangzás relatíve gyorsabb tempót követel. 

Hallgassuk meg Clérambault II. szvitjéből a Récit de Nasard tételt 

zene 2.6.3 

 

 

Récit de Tierce / Cornet 



Szóló: a Positifon Bourdon 8', Prestant 4', Nasard 2 2/3', Tierce 1 3/5' 

(esetleg még Quarte 2) 

Kíséret: a Grand Orgue-on Bourdon 8', Prestant 4', vagy Montre 8' (esetleg Montre és 

Bourdon) 

Az éles és sok esetben futamokkal dúsított szólószín élénk karaktert követel. 

Hallgassuk meg Couperin Plébánia miséjének Gloria tételéből a Récit de Nasard tételt 

zene 2.6.4 

6.1.2. Diszkant szóló nyelvregiszterrel 

Mind a főmű-trombita, mind a Positif Cromorne-ja a diszkantban sokkal nehezebben 

megszólaló, erejét vesztő regiszter, mely melankolikusabb karaktert és lassabb tempót 

követel. 

 

Récit de Trompette 

Szóló: a Grand Orgue-on Bourdon 8', Prestant 4', Trompette 8' 

Kíséret: a Positifon: Bourdon 8', Prestant 4' 

 

Récit de Cromorne 

Szóló: a Positifon Bourdon 8', Prestant 4', Cromorne 8' 

Kíséret: a Grand Orgue-on Bourdon 8', Prestant 4' vagy Montre 8' (esetleg Montre és 

Bourdon) 

Hallgassuk meg Couperin „Plébánia miséjének” Kyrie tételéből a Récit de Cromorne-t 

zene 2.6.5 

 

Récit de Voix humaine 

Szóló : a Grand Orgue-on Bourdon 8', Prestant 4', Voix humaine 8', Tremblant 

Kíséret:  a Positifon: Bourdon 8', Prestant 4' (vagy csak Bourdon) 

A Voix humaine tétel a többi Récit tételhez képest különleges szerkezetű: az emberi hangot 

utánzó, a tremoló használatával még inkább bizonytalan megszólalású szólószín váltakozva 

mind a diszkant, mind a basszus regiszterben elhangzik, majd a tétel a kísérő manuál 

elhagyásával 4 szólamban a Voix humaine színnel záródik. 

Hallgassuk meg Couperin „Plébánia miséjének” Glóriájából a „Dialogue sur le Voix 

humaine” tételt 

zene 2.6.6 

 

6.2. Récit a tenorban 



 

Az első tenorszólók (La Tierce et Cromorne en Taille) Lebègue első orgonakönyvében 

(1676) jelentek meg, és ettől kezdve nem lehetett őket a francia orgonaművészettől 

elvonatkoztatni. Feltehetően az oratóriumok és operák tenoráriáinak átvételéből alakultak ki. 

A francia mesterek kamarazenéjében, mint Boismortiers (1691-1750) találhatunk olyan 

triókompozíciókat, melyekben a gambán, fagotton vagy csellón megszólaló középszólam 

fontos szerepet játszik. Az 1722-ben megjelent, szólóhangszerre és kontinuóra komponált 

Concerts Royaux-ban Francois Couperin gyakran helyezi a viola da gambát a középső 

fekvésbe, miáltal az a basszus szerepét elhagyva egy expresszív tenorhangot szólaltat meg. 

Hallgassuk meg Couperin – Királyi koncertek c. sorozatából a 2. koncert Prelude-jét 

zene 2.6.7 

A Cromorne és a Jeu de Tierce tenorszólók különösen is érzékeny és expresszív tételeihez 

tartoznak. A Récit de Cromorne en Taille tételek regisztrálásáról a következő táblázat ad 

útmutatást. 

Cromorne en taille 

 Lebègue I 
Lebègue 

II 
G. Corrette  M. Corrette  Dom Bedos  

Positif           

Bourdon 8' x x x x   

Prestant 4' x x x x x 

Nazard 2 2/3' x         

Cromorne 8' x x x x x 

Grand Orgue           

Montre 16' (x)         

Bourdon 16' (x)         

Montre 8'   x x   x 

Bourdon 8' x x x x x 

Prestant 4' x  x   x   

Pedal de Flûte x x x x   

Flûte 16'         x 

Flûte 8'         x 

Flûte 4'         x 

  



A Récit tenorszólók előadását illetően Michel Corette a következő tanulságos megjegyzést 

hagyta ránk: 

„Az összes ilyen darabot olyan metrumban kell játszani, amiben az orgonista a legjobban 

tud brillírozni, különös tekintettel a Tierce en Taille és Cromorne en Taille tételekre, mikor 

is a recitativót utánozva semmiképp sem szabad magát az egyenletes mérőütésnek 

alávetnie.” 

Improvizációs útmutatójában Dom Bedos a Récit fekvésével kapcsolatban ezt tanácsolja: 

„A Récit-t inkább mélyebben, mint magasabban játsszuk, vagyis úgy, hogy főleg a kis 

oktávban mozogjon, mivel itt mindig harmonikusabb a mozgás.” 

Hallgassuk meg Couperin „Plébánia miséjének” Benedictusából a Cromorne en Taille tételt 

zene 2.6.8 

A francia liturgiában a Benedictus az úrfelmutatás után hangzott el, és az ekkor felhangzó 

zene az itáliai orgonazenéből megszokott „elevációs toccata” expresszív szerepét volt 

hívatva betölteni. 

A Tierce en Taille tételekben a szóló futamokban gazdagabb, mint a Cromorne en Taille-

ban. Itt a szóló hangszíne a természetes felhangokból van összeállítva, amit a Grand Orgue 

alapregiszterei és a pedál fuvolája egyrészt kísérnek, másrészt be is burkolnak. A kísérő 

akkordok fekvését illetően Dom Bedos a következő hasznos tanácsot adja: 

„Sok orgonista a kíséretet a tenorfekvésben játssza, túl közel a szólóhoz: ezzel jóformán 

semmilyen hatást nem érnek el, mivel összekeveredik vele. A kíséretet mindig a lehető 

legmagasabban kell játszani, például a kétvonalas oktávban, így az hatásosabb, jobban 

díszíti a szólót, sokkal fényesebb, és jobban utánozza a harántfuvola hangját” 

 

Tierce en taille 

  

Raison 

1688 

G. Corrette 

1703 

M. Corrette 

1737 

Dom Bedos 

1766 

M. Corrette 

1787 

Positif           

Montre 8' x     x x 

Bourdon 8' x x x x x 

Prestant 4'   x x x x 

Flûte 4' x     x   

Nazard 2 2/3' x x x x x 

Doublette 2' x x x x x 



Quarte 2'           

Tierce 1 3/5' x x x x x 

Larigot 1 1/3' x x x x x 

Grand Orgue           

Montre 16' x       x 

Bourdon 16' x x x? x x 

Montre 8' x x x?     

Bourdon 8' x   x x x 

Prestant 4' x  x x x x 

Pedal de Flûte x x x   x 

Flûte 16'       x   

Flûte 8'       x   

Flûte 4'       x   

 

A legszebb Récit de Tierce en Taille tételek F. Couperintől, de Grigny-től és Guilaintől 

maradtak fenn. Az ilyen típusú tételek előadásmódja annak idején minden bizonnyal 

magától értetődő volt, mert csak kevés elé került előadói utasítás (pl. M. Corrette: Largo, 

Dandrieu: Fierement = büszkén, Daquin: Lentment et Trendement). 

Hallgassuk meg de Grigny miséjének Glóriájából a Tierce en Taille tételt 

zene 2.6.9 

 

A szerzők előadási tanácsai közelebb visznek a helyes játékmódhoz: 

Raison 1686: „A Tierce en Taille őszintén és áradóan játszandó.” 

Gaspard Corrette 1703: „A Tierce en Taille sóhajokat, futamokat és mozgalmasságot 

kíván.” 

Dom Bedos: „Az ily módon a tenorban játszott szólót szépen, éneklően és ízlésesen díszítve 

kell előadni. Vannak orgonisták, akik csak futkároznak a klaviatúra egyik végétől a másikig, 

a gyors futam és trilla aligha eredményez éneklő játékot. Ez valójában nem Récit.                

A Récitben a szólónak alapvetően énekelni kell.” 

 

6.3. Récit a basszusfekvésben: Basse et Dessus de Trompette 



A francia barokk  orgona  legintenzívebb regisztere a trombita, különösen a basszus 

fekvésben. Viszont ugyanez a regiszter a diszkantban rendkívül erőtlen, diszkant szóló 

esetén helyettesítője a Cornet. A Basse de Trompette tételek karakteréről egyértelműen 

nyilatkoznak a kortársak: 

Lebègue 1676: "A Trompette basszus szólója merész és bátor." 

Gaspard Corrette 1703: "A Basse de Trompette bátran és harsányan játszandó, mint a 

fanfár." 

Hallgassuk meg Clérambault I. szvitjéből a Basse et Dessus de Trompette tételt 

zene 2.6.10 

Mivel a francia barokk orgonában a Trombita regiszter a diszkantban – ahogy megyünk 

felfelé a klaviatúrán – egyre gyengül, ezért a diszkantban a Trombita helyett azt a Récit 

manuál Cornetjével helyettesíthetjük. Ezt a szerzők sokszor jelzik is: „Basse de Trompette 

ou de Cornet séparé, en Dialogue”. 

A  Basse de Trompete tétel mellett  Dandrieu-nél találunk  duókat két trombitára " Duo sur 

la Trompétte" címmel. A trombita hangzását a vadászkürtök imitációjaként jellemzik. 

Hallgassuk meg Dandrieu: „Duo sur la Trompétte" c. művét 

zene 2.6.11 

Az angol orgonazenében is sok hasonló tételt találunk abból az időből (pl. Boyce, Stanley, 

Purcell műveiben) Trumpet Voluntary címmel.  

Basse de Trompette 

 Lebègue 

1676 

Raison 1688 Boyvin 1690 G. Corrette 1703 M. Corrette 1787 

Positif      

Bourdon 8' x x x x x 

Prestant 4' x x  x x 

Larigot 1 1/3'   x  x 

Grand Orgue     

Bourdon 8' x x x x  

Prestant 4' x  x x x  

Cornet 5x      

Trompette 8' x x x x x 

Clairon 4'     x 



Tremblant              x  x 

 

Basse de Cromorne 

A Basse de Cromorne és Basse de Trompette tételek karakterében, játékmódjában eltérés 

nincs, egyszerűen a szóló trombita szín erőteljesebb, ebből fakadóan a kísérő regisztráció is 

egyes ajánlások szerint markánsabb (a Larigot-val kiegészítve). 

Gaspard Corrette (1703) egy új jellegzetességről ír: 

"A Basse de Cromorne tételben a basszusszóló a basszus viola da gamba játékmódját, 

mozgásformáit, trilláit, akkordfelbontásait és gyors futamait utánozza." 

Dom Bedos a fagott játékával hozza összefüggésbe: 

"A Cromorne-nal a basszus szólót úgy játsszuk, mintha fagotton vagy basszus viola da 

gambán játszanánk." 

Michel Corrette-nél (1787) a briliáns artikuláció van kiemelve: 

"A Cromorne basszus szólója esetén a hangokat markánsan el kell választani. Ha  Bourdon 

8' és Prestant 4' is hozzá van húzva, a fagott hatását kelti..." 

Hallgassuk meg Clérambault II., szvitjéből a „Basse de Cromorne” tételt 

zene 2.6.12 

Basse de Cromorne 

  

Lebègue 

1676 

Raison 

1688 

G. Corrette 

1703 

M. Corrette 

1787 

Dom Bedos 

1766 

Positif           

Montre 8'           

Bourdon 8'   x x x   

Prestant 4' x x x x x 

Nazard 2 2/3' x   x     

Doublette 2'     x     

Tierce 1 3/5' x   x     

Larigot 1 1/3'     x     

Cromorne 8' x x x x x 

Grand Orgue           

Montre 8'     x     



Bourdon 8' x x x x x 

Prestant 4' x  x   x x 

 

Önellenőrző kérdések: 

1. Mi a különbség a nyelvek diszkant illetve tenor-basszus fekvésben történő szóló 

alkalmazása között? 

 a diszkantban a nyelvek intenzívebben szólnak 

 nincs különbség, teljesen kiegyenlített a dinamikájuk 

 basszusban erőtlenek, a tenor fekvésben a legintenzívebb a hangzásuk 

 a tenor-basszus fekvésben a nyelvek sokkal intenzívebben szólnak 

 

2. A Récit tételek 

 mind cantabile karakterűek  

 a diszkantban éneklő előadásmódban játszandók 

 előadása attól függ, hogy milyen regisztert kérnek a szerzők 

 kevés és halk regisztrációval játszandók 

 

3. Folytassa a mondatot: A diszkant Récit tételek …..az emberi hangot, az éneklést 

utánozzák 

 

4. Folytassa a mondatot: A Cromorne en Taille és Tierce en Taille tételek abban 

különböznek, hogy: …a Tierce en Taille tételekben több a szóló futam. 

 

5. Milyen regisztert kell használni, amikor a Basse de Trompette tételben a 

trombita a diszkantban is szerepel? válasz: a Récit manuál Cornet-je 

 


