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Bevezetés 

 

A XVI. század második felében a művészetek különböző területeit – vagy akár a viselkedésformákat – 

egyre inkább vizsgálták elméleti szempontból, és megpróbáltak különböző szabályokat, 

törvényszerűségeket, arányokat meghatározni, amelyeket a tökéletesebb előadás, alkotás vagy 

viselkedés szempontjából szükségszerűnek tartottak. A vizsgálatok alapját – és ezzel együtt a mintát – 

többnyire az ókori görög kultúra adta. Zenei szempontból újabb cél került előtérbe: a szöveg 

jelentésének, a különböző érzelmek, szenvedélyek pontosabb, árnyaltabb kifejezése.  

 

„[…] léteznek bizonyos különálló lelkiállapotok, így a félelem, a szeretet, a gyűlölet, a harag, 

az öröm, hogy csak a néhány legáltalánosabban ismertet említsük. A 16. század utolsó évtizedeitől 

kezdve az affekciók felszítását tekintették a költészet és a zene alapvető céljának. Ettől az időtől 

kezdve igen sokat elmélkedtek a szenvedélyekről, s ez folytatódott a következő két évszázadban is.” 

(Palisca, 1976. 13. o.) 

 

E cél elérése érdekében a legfőbb változások a disszonanciakezelés terén jelentkeznek, valamint a 

többszólamú lineáris, kontrapunktikus szerkesztés helyett egyre inkább teret kap és meghatározó lesz az 

akkordikus gondolkodás, valamint kialakul és egyre népszerűbb lesz a monódia, az egyszólamú, 

akkordkíséretes ének.  

A XVI. századi Itáliában nem csak a zenehallgatás, hanem az aktív zenélés is a művelt emberek 

kedvelt kikapcsolódásához tartozott. A korabeli városokban az uralkodó családok határozták meg a 

politikai és kulturális életet: Mantovában a Gonzaga család, Ferrarában az Esték, Milánóban a 

Viscontiak és a Sforzák, Firenzében pedig a Mediciek. Isabella d’Este, Francesco Gonzaga felesége 

híres volt művészetpártolásáról és műveltségéről. Kapcsolatban volt korának legnagyobb művészeivel, 

Leonardo da Vincivel, Ariostóval, Castiglionéval és Tizianoval. Az uralkodók fényűző udvartartásaiban 
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a művészetek a gazdagságot jelképezték, a zenehallgatás, a hangszerjáték és az éneklés szinte 

mindennapos volt az előkelő családokban. „Az udvar magához vonzotta az értelmiségi réteget, így 

egyszersmind a kulturális élet egyik legfontosabb színterévé, életterévé vált, olyan térré, amely 

modellként volt képes működni, amely képes volt azt a világot reprodukálni, melyből, melyben 

megszületik.” (Puskás, 1999. 35–36. o.) Ezeknek a műkedvelő nemeseknek gyakran hangszerekből és 

kottákból álló gyűjteményeik is voltak. A hercegi és nemesi családok közül sokan a zene mellett más 

művészetekre is áldoztak – a paloták díszítésére rendszeresen rendeltek festményeket, az udvarnál 

szolgáló művészeiket is igényesen válogatták. Nem csak a falakat díszítették képekkel, de – sok egyéb 

mellett – a hangszereiket is festményekkel és faragott díszítésekkel látták el. Sokan támogatták a 

zeneszerzőket műveik nyomtatásban való megjelenésében is, ezért gyakran találkozhatunk olyan a 

nyomtatott kiadással, amelyben a herceg vagy más nemes neve is szerepelt mint támogató, mecénás. A 

ferrarai udvarban működő híres együttest, a concerto delle donnét („hölgyek együttese”) olyan nemes 

hölgyek alkották, akik magasan képzett, virtuóz énektechnikájú énekesnők voltak, s emellett különböző 

– többségében pengetős – hangszereken is játszottak, illetve kísérték magukat. Ezzel az udvar 

megbecsült tagjaivá váltak, s emellett Itália-szerte ismertségre – és elismertségre – tettek szert. Az 

együttes előadásai II. Alfonso d’Este herceg zártkörű magánkoncertjein voltak hallhatók, amelyeken 

csak a herceg személyes vendégei, kiválasztottai vehettek részt. Ezt a zenei kört és az eseményeket 

musica secretának („titkos zene”) nevezték. (Newcomb, 1980) A „hölgyek együttese” hatással volt a 

kor más számos művészére. Igen nagyszámú zenemű készült számukra – például Marenzio, Wert, 

Lassus, de Monte vagy Luzzaschi számos madrigálja –, valamint a hölgyek tehetségét és szépségét éltető 

és dicsőítő költemények is születtek – többek között Tasso tollából is. (Materassi, 1999) A hölgyeket 

hallotta Giulio Caccini is, amely talán hozzájárult ahhoz, hogy később saját együttest is működtessen. 

(Carter, Tim, Grove Music Online) 

A XVI-XVII. századi művészek, irodalmárok, tudósok, gondolkodók vagy csupán műkedvelők, 

nemesek gyakran akadémiákba szerveződtek. Összejöveteleiken megvitattak aktuális tudományos, 

filozófiai, irodalmi vagy zenei kérdéseket, illetve kurzusokat szerveztek – többek között – az irodalom 

és a zene iránt érdeklődőknek. Nem csupán szellemi, hanem anyagi hozzájárulással is segítették a 

művészek, írók, gondolkodók, tudósok munkáját, gyakran műveik kiadásával támogatták őket.  

Ebben az időszakban Itáliában a jelentősebb vokális műfajok a villanella, az aria, a madrigál, a 

motetta,  valamint a kialakulófélben lévő opera voltak. A következőkben ezek a műfajok, a monodikus 

stílus, valamint a korszakra jellemző díszítési technikák kerülnek részletesebb bemutatásra. Jelen 

tananyag összeállításához a szerző saját doktori disszertációjában szereplő kutatásait is felhasználta. 

(Duffek, 2018)  

A tananyaghoz kapcsolódó mellékletek rövidített jelölései zárójelben a melléklet sorszáma után a 

következőképpen láthatóak: kottapélda – k, szövegfordítás – sz., illetve egyéb melléklet – m., a 

fogalomtárban szereplő fogalmakat pedig az adott szó előtt csillag (*) jelzi. 
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1. A madrigál 

A zenetudomány a madrigál szót a latin matricale (anyanyelv) szóból eredezteti, utalva arra, hogy ezek 

a művek a szerző anyanyelvén szólaltak meg. A madrigálirodalom szövegeinek alapját többségében 

világi témájú költemények adják, elsősorban a szerelem, illetve gyakran pásztoridill jelenik meg a 

megzenésített versekben. Kisebb részben a madrigálok szövegei között is találunk vallásos témájú, olasz 

nyelvű költeményeket. Ezek a vallásos, vagy más néven *szakrális madrigálok, azaz „madrigali 

spirituali”. Sok zeneszerző – például Palestrina, Lassus, Gesualdo és Monteverdi is – alkotott ebben a 

műfajban a XVI. században, ide sorolható Lassus Lagrime di San Pietro (Szent Péter könnyei) című 

kötete is. A gyűjtemény a 20 madrigál mellett a sorozat utolsó műveként egy latin nyelvű motettát is 

tartalmaz. 

A madrigál Észak-Itáliában a XIV. század első felében eredetileg irodalmi versforma volt, amely 

általában két két- vagy háromsoros és egy visszatérő egy- vagy kétsoros versszakból állt, melyek hét 

vagy tizenegy szótagosak. Rímképlete legtöbbször: abb acc dd. Később ezt a versformát is gyakran 

megzenésítették, majd ez a kifejezés önálló zenei műfaj megnevezéséül is szolgált. A madrigálok 

előadása a kamarazenélés egyik legkifinomultabb formái közé tartozott. E művek előadásában az udvari 

zenészek és a szöveg költője mellett a nemesi, vagy uralkodócsalád tagjai is részt vehettek. 

A XVI. századi madrigál zenei előzménye a *frottola volt, amely az új műfaj létrejötte után is 

népszerű maradt. A Trecento idején a madrigál megnevezést a két- vagy háromszólamú, polifon 

szerkesztésű, visszatérő ritmusú zenei formára használták. A XVI. század elején a madrigál szó a 

frottolához hasonló műfajt jelölte, amely ekkor négyszólamú volt, és amelyben a felső szólam olyan 

jelentős szerepet kapott, hogy sokszor csak ezt énekelték, a többit hangszereken szólaltatták meg. Ezzel 

szemben a madrigálok három- vagy annál több szólamúak voltak, szövegeik a frottolához képest 

választékosabbak, igényesebbek, melyekben gyakran megjelennek mitológiai hasonlatok, metaforák is. 

Egy-egy szólamot egy-egy ember énekelt, amelyekhez hangszerek is társulhattak, vagy akár a felső 

szólamot énekhang, a többi szólamot pedig hangszerek szólaltatták meg. A korai madrigálok 

szerkesztése strófikus volt, ám ez később fokozatosan átalakult, és a korabeli motetták fűzérszerű 

szerkesztésmódjához hasonlóan végigkomponálttá, kötetlenné vált. Általában *polifon módon vezetett 

szólamok jellemzik, a *homofon szakaszaik pedig harmóniai szempontból változatosabbak a többi 

strófikus vokális műfajnál. A XVI. századi itáliai madrigálirodalom történetében három korszak 

különíthető el: 

1. Korai szakasz, 1530-tól. Főbb zeneszerzői: Philippe Verdelot, Constanzo Festa, Jacob 

Arcadelt valamint Adrian Willaert, Cipriano de Rore és Domenico Giovane da Nola korai művei. A 

darabok szerkesztését lineáris (tehát polifon) gondolkodásmód jellemezte, gazdagodott a szólamok 

hangterjedelme. 

2. Klasszikus időszak, 1550–1580 között. Megnőtt a szólamszám, a polifónia egyre 

bonyolultabbá vált, általános gyakorlat lett a szövegábrázolás, azaz a madrigalizmus. Ekkor kezdik a 
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műfajt a musica reservataként (csak „értők” számára komponált zene) jellemezni. Főbb zeneszerzők: 

Willaert és tanítványa Cipriano de Rore, Andrea Gabrieli, Philippe de Monte, Jaches de Wert, Giovanni 

Pierluigi da Palestrina és Orlandus Lassus.  

3. Késői szakasz, 1580-tól 1620-ig. Az eddig elterjedt ábrázolási technikák, mint a 

képszerűség („imitazione dalla natura”) és a szövegértelmezés („imitar le parole”) zenei eszközei mellé 

újabb, néhol egészen merész kísérletezések társulnak (például Gesualdo da Venosa és Luca Marenzio 

modern hatású disszonanciái). Főbb zeneszerzők: Gesualdo, Marenzio és Claudio Monteverdi. 

A felsorolt szerzők közül bár nem mind itáliai születésűek, mind itáliai udvarokban szolgáltak, és 

madrigáljaik komponálásakor is olasz nyelvű szövegeket használtak. Német nyelvterületeken is 

komponáltak olasz mintára madrigálokat, valamint a XVI. századi Angliában is kedvelt műfajjá vált – 

„itt ugyanis a század végén széles körben olaszos divat honosodik meg, és kiterjed szokásoktól, 

öltözködéstől és nyelvtől kezdve a művészet minden ágára és természetesen a zenére is.” (Orselli, 1986. 

39. o.) 

 

 

2. A madrigálok szövegei 

A madrigálokban a legtöbbször használt versformák a szonett, a canzone, az ottava és a fent említett 

madrigál – vagy ezek részletei – voltak. A XVI–XVII. századi korabeli költők gyakran eleve 

megzenésítésre szánták verseiket, kiváltképp a madrigál formájúakat. Ezt a költészeti stílust *poesia per 

musicának („vers a zene számára”) nevezték. A Quattrocento főként latin nyelvű irodalmát követően a 

Cinquecento idején Itáliában kezdett teret hódítani a nemzeti nyelvű, olasz nyelvű irodalom. Az olasz 

nyelvű líra előzményei a Trecentóban alkotó Francesco Petrarca (1304–1374) költészetében találhatók 

– innen ered a XVI. századi irányzat elnevezése is: *petrarkizmus. Pietro Bembo (1470–1547) bíboros 

– aki maga is írt, illetve költött verseket – nagy szerepet játszott eme irányzat kialakulásában. Petrarca 

Daloskönyve (Canzoniere vagy Le Rime) sok XVI. századi költő példájául és mintájául szolgált. 

Szonettjeiben gyakran megjelenik a hiábavaló vágyakozás, és az édes szerelmi gyötrődés paradoxona. 

Az a fajta nyelvi leleményesség, amivel Petrarca szíve hölgyét, Laurát dicsőíti – miszerint egy-egy szó 

alakja megegyezik a Laura szóéval, vagy hasonlít arra –, szintén több XVI. századi költőnek kedvelt 

szójátéka volt (például: l’aura – levegő/lég/szellő, l’aurora – hajnal és lauro – babér, átvitt értelemben 

dicséret/dicsőítés). 

Közkedvelt műfaj volt, tehát a szonett a petrarkisták körében is. Formáját tekintve két nagy 

részből, az ottavából (nyolc soros egységből) és a sestinából (hatsoros egységből) áll, amelyek ezeken 

belül is két quartinára (négysoros versszakra), majd két terzinára (háromsoros versszakra) oszthatók. 

Rímképlete leggyakrabban: abba abba cdc dcd. A megzenésítés általában – nem csupán a szonett 
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esetében – a vers szerkezetét követte, az egyes versszakok végét zenei zárlatok is jelölték. Ha szonettet 

zenésítettek meg, az ottava és a sestina közötti váltást gyakran úgy szemléltették, hogy két különálló, 

ám összetartozó darabot írtak („prima parte” – „seconda parte”). 

A XVII. század elején Petrarca és a petrarkista költők mellett a nápolyi születésű Giambattista 

Marino (vagy „cavalier Marino”, 1569–1625) költészete, stílusa is kedvelt, és sokak számára követendő 

volt. Ő az olasz barokk irodalom róla elnevezett irányzata, a marinizmus atyja. Szerelmi költészetére 

nem éppen szemérmesség jellemző, ha a testi örömök bemutatásáról van szó – gyakori a szépség és a 

szerelem hedonisztikus ábrázolása. Eposzában, a XIII. Lajos francia királynak ajánlott Adonisban 

(L’Adone, 1623) sem a hősköltészet jelenik meg, hanem a szerelemé a főszerep. Sok metaforát, 

allegóriát használ, de mivel egyes részek leírása igen hosszúra nyúlik, a kortársak egy része – többek 

között – ezt (is) kifogásolta. Ezzel a stílussal szemben állt „[…] a klasszicizáló Fulvio Testi (1593–1646) 

vagy az elegáns Gabriello Chiabrera (1552–1638), akik elsősorban a marinista dagályosságot utasították 

el, de a korabeli tragédiaírók is, akik magasztos erkölcsi példákat mutattak fel szomorújátékaikban a 

marinista hedonizmus ellenében”. (Madarász, 1994. 194. o.) A kor zeneszerzői körében Chiabrera 

canzonettái igen népszerűek voltak. A canzonetta kedvelt versforma volt a XVI–XVIII. században, 

amelynek jellemzője, hogy rövid strófákból áll, amelyek hangsúlya az utolsó vagy az utolsóelőtti 

szótagokon van, s ez a verseknek gyakran táncos karaktert ad. (DeFord, Grove Music Online) 

A madrigálok kapcsán elengedhetetlen szót ejteni Torquato Tassóról (1544–1595), valamint 

Giovanni Battista Guariniről (1538–1612). Tasso La Gerusalemme liberata (A megszabadított 

Jeruzsálem) című hőskölteményeinek egyes részeit, valamint emellett önálló verseit és más lírai munkáit 

is – mint például az Aminta című pásztorkölteményét – gyakran zenésítették meg. Guarini a műveit 

sokszor eleve „poesia per musica” szánta, és nem csak az Il pastor fido (A hűséges pásztor) című 

népszerű pásztorkölteményének lírai részleteit, de más költeményeit is előszeretettel használták a 

zeneszerzők többnyire madrigáljaik alapjául. Felesége, Taddea Bendidio híres énekesnő volt, valamint 

lánya, Anna is, aki 17 éves korától a ferrarai Este család „hölgyek együttesének” megbecsült énekesnője 

volt. (Wistreich, 2017) 

 

 

3. A madrigál és a monódia 

A Cinquecentóban alakult ki az a gyakorlat, miszerint a zenében – elsősorban a madrigálokban – egyes 

szavak, szövegi tartalmak minél képszerűbb ábrázolására törekedtek – *madrigalizmust, más szóval 

szövegábrázolást vagy szövegfestést előszeretettel alkalmaztak. Például az „ég”, „magas” vagy „nap” 

szavak jellemzően magas regiszterben szólalnak meg, míg a „völgy”, „éj”, „sötét”, vagy „halál” szavak 

mély regiszterben – utóbbiak legtöbbször nagyobb ritmusértékekkel szerepelnek, így a lassabb mozgás 

is a tartalom kifejezését segíti. A „fájdalom”, „sírás” szavakhoz gyakran kromatikus lépés tartozik, a 

„kegyetlen” szóhoz sokszor erős disszonancia társul. A „sóhaj” szó érzékeltetésére jellemző a 
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szünetekkel meg-megszakított motívumok használata. A „fut”, „táncol”, „kergetőzik”, „kacag”, 

„fuvallat”/„szellő” stb. szavak vagy a madárcsicsergés kifejezésére gyors futamokat írtak. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1gKXoeM6LGw 

3.1. zenei részlet - Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta (4th madrigal book, 1603) 

Concerto Italiano Dir – Rinaldo Alessandrini 

 

Az együtthangzásoknak – egy-egy moll–dúr hangzatváltásnak vagy disszonanciának – is jelentős 

szerepe van szövegábrázolás szempontjából. Mindezekkel egyrészt az egyes szavak konkrét jelentését 

„festették meg”, másrészt viszont nagyobb tartalmi egységek hangulatát is kifejezték a különböző 

regiszterek, ritmusértékek, disszonanciák, illetve a szólamok differenciált használatával. 

Az 1600-as évek elején Claudio Monteverdi és Giovanni Artusi között zajlott az a nyilvános vita, 

amely a modern és hagyományos zenei kifejezésmódok, kifejezőeszközök – elsősorban a 

disszonanciakezelés – mikéntje körül forgott. Artusi L’Artusi, overo Delle imperfettioni della moderna 

musica („Artusi, avagy a modern zene tökéletlenségeiről”, 1600) című írásában bírálta az új stílust, s 

Monteverdi madrigáljait. Monteverdi csak 1605-ben, ötödik madrigálkötetében röviden válaszolt 

nyilvánosan a támadásra, de ígéretet tett egy hosszabb írásbeli magyarázatra, amelyben megvédi a 

„modern gyakorlatot”, s amelynek ezt a címet adta: Seconda pratica, overo Perfettione della musica 

moderna, azaz „Második gyakorlat, avagy a modern zene tökéletessége”. (Palisca, Grove Music Online) 

Ennek kifejtésére végül fivére, Giulio Cesare vállalkozott, Claudio 1607-ben kiadott Scherzi musicali a 

tre voci című kötetének utószavában. Leírja, hogy „a zene a szöveg szolgálóleánya”, tehát a szöveg 

kifejezése az elsődleges cél, s ennek kell alárendelni minden kifejezőeszközt, így a ritmust, a dallamot, 

a harmóniákat – akár disszonanciák használatával, ha a szöveg úgy kívánja. A prima pratica (azaz a 

korábbi, „első gyakorlat”) szabályai szerint alkotók közé sorolja például Ockeghemet, Josquint és 

Willaertot. Az új, modern zeneszerzés – seconda pratica – képviselőiként pedig például Rorét, 

Gesualdót, Ingegnerit, Marenziót, Wertet, Luzzaschit, Perit és Caccinit említi. (Lax, 1998) 

A monódia kialakulásában fontos szerepe volt annak, hogy a polifon szerkesztésű művekben 

sokszor olyan szövevényes volt a zenei anyag, hogy a szöveg érthetetlenné és követhetetlenné vált. A 

különböző szólamokban gyakran egyszerre egymástól független, akár ellentétes értelmű vagy ellentétes 

kifejezést igénylő szövegrészek is megszólaltak, így ebben a gyakorlatban a tartalom egységes 

kifejezésére nem feltétlenül volt mód. Glenn Watkins így foglalja össze a monódia kialakulásával 

kapcsolatos gondolatát: „[…] a polifónia lényegileg összeegyeztethetetlen a madrigál első személyű 

emocionalizmusával. Az ennek az ellentmondásnak a feloldására irányuló erőfeszítésekből született meg 

a monódia.” (Watkins, 1980. 135. o.) Ezzel egy időben a basso continuo alkalmazása is kezdett 

fokozatosan elterjedni, és térhódításával az uralkodó polifon szerkesztés mellett egyre inkább a 

harmonikus gondolkodás került előtérbe. A monodikus stílus kialakulásában, fejlődésében a vokális aria 

műfajának is szerepe volt. Az aria megnevezés az 1600-as évek körül általában véve valamely 

https://www.youtube.com/watch?v=1gKXoeM6LGw
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szólóénekhangra komponált önálló művet jelölt, amely lehetett hangszerrel kísért, de előadható volt 

önállóan is, vagy lehetett valamely nagyobb lélegzetvételű zenemű része is.  Ezek nagyrészt *strófikus 

szerkezetűek, főként ebben különböznek a szólóhangra írott, monodikus stílusú madrigáloktól, amelyek 

jellemzően végigkomponáltak. (Westrup, Grove Music Online) 

 

4. A motetta 

A XVI. századi reneszánsz motettákra gondolva rögtön eszünkbe jutnak Palestrina, Byrd vagy Victoria 

négy-, öt-, hatszólamú, latin nyelvű, egyházi művei. Ezek a polifon, imitációs szerkesztésű művek 

uralták a Cinquecento egyházi zenéjét, s így a századforduló zenéjében is megtalálhatóak. A XVII–

XVIII. században azonban, vallási hovatartozástól függetlenül, motettának kezdtek nevezni minden 

egyházi – főleg bibliai – szöveget felhasználó művet, de gyakran egyéb, vallásos ihletésű költeményeken 

alapuló műveket is. Elmosódtak a határok a különböző műfaji megnevezések között, s a „concerti”, a 

„motetti” és a „concentus” mind hasonló műfajt jelölt, és így ezek a kifejezések egymás szinonimájaként 

alkalmazhatóak voltak. Az 1600-as évek első felében a seconda pratica, a kialakulófélben lévő opera és 

a monódia elemeit felhasználva születtek motetta néven új stílusú művek. Divatba jöttek a szólisztikus, 

egy-két énekhangra és *basso continuóra írott, az énekszólamokban hosszú díszítéseket (passaggiókat) 

alkalmazó motetták. (Wolff, Grove Music Online) Lodovico Viadana nevéhez kötődik az 1602-ben, 

egyik elsőként kiadott basso continuo kísérettel ellátott, egyházi témájú vokális műveket tartalmazó 

kötete, az op. 12-es Concerti ecclesiastici. (Mompellio, Grove Music Online) Ezzel a stile antico, azaz 

a palestrinai hagyományokon alapuló egyházi zene dominanciáját megtörte, ugyanakkor főként 

Rómában és Európa délebbre eső, katolikus vallást hívő területein a hagyományos stílusé maradt a 

vezető szerep. (Roche és Dixon,  Grove Music Online) A XVII. századi stile antico motettái azonban 

már nem voltak annyira kötött szerkesztésűek, mint Palestrina korában, hanem használtak bizonyos 

újításokat – mint például a kromatikát, vagy a *concertáló stílust. (Dyer, Grove Music Online) Ez utóbbi 

– a vokális művek tekintetében – egyszerűen fogalmazva tulajdonképpen a többkórusos technika, 

azonban nem csupán több kórus, hanem több hangszeres együttesre vonatkoztatva is használatos 

kifejezés. Ennek a stílusnak az első jelentős képviselői között érdemes megemlíteni a Velencében 

működő Andrea és Giovanni Gabrielit.  

Az új, monodikus irányzat népszerű lett Itáliában – Monteverdinél is szép számmal találhatunk 

erre példákat, akár a szóló-motettáit, akár a Vespro szólisztikus részeit tanulmányozzuk. (Utóbbi műből 

a későbbi fejezetekben több zenei melléklet is szerepel majd.) Említésre méltó a német Gregor Aichinger 

1607-ben kiadott Cantiones ecclesiasticae című kötete, amelyből kiderül, hogy az új, latin nyelvű 

monodikus stílus, már igen korán Itália határain túl is elterjedt és kedveltté vált. Aichinger 1584 és 1601 

között Itáliában tartózkodott, többek között Velencében és Rómában is, ahol tanulmányozhatta olasz 

zeneszerzők műveit. (Hettrick, Grove Music Online) 
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Ahogyan tehát a XVII. század eleji Itáliában a madrigál műfajában jelen vannak a többszólamú, 

polifon, imitációs szerkesztésű, valamint ezzel egy időben a monodikus stílusú megzenésítések, 

ugyancsak megfigyelhető ez a kettősség a motetta műfajában is – noha a többszólamú motettáknál 

kevésbé szélsőségesen jelennek meg a madrigalista eszközök.  

 

 

5. Az opera – 1. 

Az opera kialakulásának közvetlen előzményei – ahogyan erről a bevezető részben, illetve a madrigálok 

kapcsán már érintőlegesen szó esett – az antik drámák mint példakép, a szöveg minél pontosabb és 

képszerűbb kifejezésére való törekvés, és ezek következtében a zenei eszköztárban bekövetkezett 

változások, amelyek mind hozzájárultak a – természetesen nem a wagneri értelemben vett – 

„zenedráma” („dramma per musica”), vagy opera születéséhez. Claudio Monteverdi fivére azt írja, a 

„zene a szöveg szolgálóleánya”, Pierluigi Petrobelli Poesia e Musica című könyvében (1986) pedig így 

fogalmaz: a szöveg „a harmónia úrnője” („padrona dell’armonia”). Ez alapvetően befolyásolta és 

formálta a zenei gondolkodást, így alakulhatott ki az a gazdag zenei eszköztár, amely ennek a 

korszaknak a jellemzője, és amely által a madrigalizmus, a szövegábrázolás a Cinqecento 

madrigáljainak meghatározó elemévé válhatott, valamint az opera műfajának kialakulásában is alapvető 

szerepet játszott. 

Firenzében Giovanni Bardi gróf házában, körülbelül 1573 és 1587 között (Bardi Rómába 

költözésének idejéig), művészek és gondolkodók tartottak az akadémiákban szokásoshoz hasonló 

összejöveteleket, amelyeken a bevezető részben említett esztétikai kérdésekről értekeztek – eszerint 

igyekeztek meghatározni olyan szabályokat, törvényszerűségeket, arányokat, amelyeket a tökéletesebb 

előadás, alkotás vagy viselkedés szempontjából szükségszerűnek tartottak. Ez a kör a Bardi-féle 

Camerataként ismeretes. Ezt követően alakult a második Camerata társaság, amelynek Jacopo Corsi 

adott otthont. Mindkét társaságnak tagja volt – többek között – a két, egymással rivalizáló zeneszerző, 

Giulio Caccini és Jacopo Peri. A Camerata működéséhez köthetőek az első, az opera műfajához hasonló 

színpadi művek („dramma per musica”, „favola in musica”), illetve az opera műfajának születése is. A 

társaság tagjai az antik görög drámák előadásait vették alapul, amelyekben a verseket énekelve adták 

elő, s céljuk e hagyomány modern megvalósítása volt. (Orselli, Rescigno, Garavaglia, Tedeschi, Lise és 

Celletti, 1986)  

A színpadi zene, illetve az „eljátszott”, zenei szakaszokkal tarkított történetek több formában is 

jelen voltak az itáliai udvarokban. Egyik ezek közül a pásztorjátékból kialakult színielőadás volt, 

amelyet általában valamilyen udvari ünnepségen játszottak el. Ez nem csupán zenei előadás volt, egy-

egy ilyen darab bemutatása más társművészetekkel – irodalommal, tánccal – is párosult, ezekkel együtt 

alkotva produkciót. A festőknek, szobrászoknak szintén fontos szerepe volt ezeken az előadásokon, mert 

azon túl, hogy a színteret feldíszítették, valamint meghatározták és előkészítették a jelmezeket és 
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maszkokat, a bemutató során a szereplők öltöztetésében is segédkeztek. Guarini Il pastor fidóját és Tasso 

Amintáját is ilyen eseményeken mutatták be Ferrarában. (Orselli, 1986)   

Elterjedt volt a misztériumjáték is, amelyekben szentek történetét, legendáját mutatták be 

dramatizált előadásban, valamint a processzió műfaja is, amely tulajdonképpen valamely egyházi ünnep 

vagy alkalom kapcsán rendezett díszfelvonulás volt. A processziókból fejlődik a trionfo, ami kocsin ülő 

és gyalogló jelmezes emberek felvonulása volt. Ez eleinte főként egyházi jelentőségű volt – ilyenek 

például az úrnapi körmenetek –, később egyre inkább világivá vált – mint például a farsangi 

felvonulások. A misztériumjátékok Európa-szerte közérthetők voltak az emberek számára, hiszen 

mindenki ismerte a bibliai történeteket, legendákat. „Minden egyébre nézve azonban Itália volt 

előnyben. […] A városokban élő nézők legnagyobb része azonfelül tisztában volt a mitológiai alakok 

értelmével és legalábbis könnyebben kitalálta az allegóriai és történeti alakok értelmét, mert a 

műveltségnek mindenféle elterjedt köréből valók voltak.” (Burckhardt, 1978. 252–253. o.) Nem 

véletlen, hogy Burckhardt ezt említi, ugyanis a pásztorjátékok és korai operák többsége valamilyen 

mitológiai történetet vesz alapul.  

 

 

6. Az opera – 2. 

1600 októberében Maria de’ Medici és IV. Henrik francia király esküvőjét tartották, amelynek 

tiszteletére ünnepségsorozatot rendeztek. Ezen az eseménysorozaton adták elő Peri pásztormeséjét, az 

Ottavio Rinuccini (1562–1621) szövegére írott Euridicét, valamint ennek apropóján készült Chiabrera 

(aki szintén tagja volt a Corsi-féle firenzei Camerata társaságnak) Il rapimento di Cefalo („Kephalosz 

elrablása”) című műve is, amelynek szövegét Caccini, Stefano Venturi del Nibbio, Luca Bati és Pietro 

Strozzi zenésítette meg. (Orselli és mtsai, 1986) Orfeusz és Euridiké – olaszul Orfeo ed Euridice – 

mitológiai története igen kedvelt volt, Peri után Caccini (Euridice, 1602) és Monteverdi (L’Orfeo, 1607) 

is zenébe foglalta. Bár a történetek alapja ugyanaz, míg a két előbbi zeneszerző Rinuccini szövegére írt 

zenét, addig Monteverdi az ifjabb Alessandro Striggio (1573–1630) által készített szövegkönyvet 

használta. 

Ekkor még nincsenek külön elhatárolható recitativók és áriák, de e műfajok gyökerei 

felfedezhetőek. Monteverdi Orfeójában megtalálhatóak a korszak vívmányai, szinte minden, ami a 

korabeli zenei palettán szerepel: a monodikus stílus, a seconda pratica eszközei, solo és kórus 

váltakozása, duettek, imitációs szerkesztés, madrigalizmus, hangszeres közjátékok, *ritornellek, 

ritmikai játékok, gyakran strófikus szerkesztésű szakaszok, amelyek jellemzően kisebb-nagyobb 

megkomponált változtatással térnek vissza. 

Érdemes említést tenni Monteverdi Madrigali Guerreri et Amorosi („Harcos, vagy Harci és 

Szerelmes Madrigálok”) című kötetében megjelent Combattimento di Tancredi e Clorinda („Tankréd és 

Klorinda párviadala”) című drámai jelenetéről, amelynek szövege Tasso A megszabadított Jeruzsálem 
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című művének egy részlete. Ahogyan látható, a mű madrigálkötetben jelent meg, szám szerint a 

nyolcadikban, azonban zenei eszközeiben, kifejezésmódjában új – a klasszikus, sőt még a századforduló 

idején született madrigáloktól is igen távol áll. A két szólóénekes – Tankréd és Klorinda – mellett még 

egy énekes, a „narrátor” (Testo) szerepel, aki recitativószerűen gördíti tovább a történetet. Ezenkívül 

négy viola da bracciót, a continuo-játékhoz pedig kontrabasszus-gambát és csembalót  

alkalmaz (6.3.a k.). A mellékelt szövegkönyv előszavában pontos előadói utasításokat  

olvashatunk (6.3.b m.). A kötet 1638-ban jelent meg, a művet azonban már korábban, 1624-ben 

bemutatták. (Orselli, 1986)  

Másként alakult Rómában az opera műfaja, főként témáját tekintve. Ott a színpadi műfajok közül 

a jezsuita drámák (vagy színdarabok) voltak leginkább kedveltek, amelyek a XVI. század közepén 

elsősorban oktatási céllal jelentek meg a jezsuita kollégiumokban. A drámák előadása egyrészt bizonyos 

fokú retorikai gyakorlatot adott a diákoknak, valamint elősegítette a latin nyelv folyékony és helyes 

használatát, másrészt ezen keresztül a klasszikus drámák alapelveit is könnyebben elsajátíthatták. A 

történetekkel vagy példázatokkal (mint például a szentek, vagy mártírok cselekedeteivel, életüknek – 

vagy életük egy-egy jelentős mozzanatának – bemutatásával) ösztönözték a diákokat az erényes életre 

és keresztényi erkölcsre. Mindemellett a jezsuita dráma műfaja szerepet játszott a protestantizmus elleni 

küzdelemben is, valamint a színházi technikák fejlődésére is pozitív hatással volt. (Forbes, 1977) A 

drámák előadásának része volt a zene, arról azonban keveset lehet tudni, hogy mennyi és milyen stílusú 

zene hangzott el, csupán azoknak a színdarabon belüli helyét határozták meg. Nem véletlen, tehát, hogy 

a római operák témáját alapvetően ezek a történetek adták. Az 1610 és 1630 között Rómában született 

és bemutatott operák és színpadi művek többsége valamilyen különleges ünnepi alkalomra készült, 

éppen ezért megfelelő pénzügyi források is rendelkezésre álltak ahhoz, hogy a szerzők és előadók nagy 

apparátussal – zenészekkel és táncosokkal –, különféle jelmezekkel és díszletekkel dolgozhassanak. 

Rómában az egyház és az arisztokrata papság befolyása miatt az operák tárgya is gyakran allegorikus, 

moralizáló természetű volt. Jellemző stílusjegyeik közé tartoztak a természetfeletti történések – csodák, 

látomások, égi beavatkozások –, esetenként tréfás elemek beillesztése a cselekménybe. (Forbes, 1977)  

 

 

7. A kor zenei jellemzői, stílusjegyei, előadói gyakorlata – 

díszítések – 1. 

A XVII. század elejétől kezdve fokozatosan kialakul, elterjed és általánossá válik a basso continuo, a 

folyamatos basszuskíséret használata, amely a barokk zene meghatározó és alapvető eleme lesz. A 

század elején még szinte számozás nélkül, majd fokozatosan egyre több jelöléssel. Jellemző a concertáló 

stílus, akár több különálló együttes formájában, akár egy kórus, vagy együttes különböző hangfaj-, vagy 

hangszercsoport-összeállításainak egymás mellé helyezése – vagy egymással szembeállítása. Gyakran 

váltakoznak a solo és tutti szakaszok, illetve a homofon, gyakran *recitáló, valamint a polifon részek – 
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akkordikus és lineáris gondolkodás. Természetesen – ahogyan erről a korábbi fejezetekben szó esett –, 

mindezek a kifejezőbb szövegábrázolás érdekében. Monteverdi Vespro Della Beata Vergine című 

művének minden tételét érdemes tanulmányozni és hallgatni, de ha csupán Dixit Dominus című tételét 

nézzük, abban is szinte minden fent említett zenei jelenségre találunk példát. (7.1.c. sz.) 

A XVII. századi zene előadásmódjának szükségszerű eleme a díszítettség, amely többnyire – 

természetesen a stílust szem előtt tartva – az előadó érzése, döntése szerint megvalósítandó, sok esetben 

improvizatív. Manapság a klasszikus zenészek többsége előadói gyakorlata során kapcsolatba kerül 

minden – vagy több – stílussal, műfajjal, több korszak zenéjével. A kora-barokk korszakában az előadók 

túlnyomó részt „kortárs” zenével foglalkoztak, a stílusérzék erre a korszakra irányultan könnyen 

kialakulhatott, a zenei gesztusok és a díszítések használata egyértelmű – természetes – volt. A mai kor 

zenészeinek többsége azonban általában ahhoz szokott, hogy minden hang, amelyet megszólaltat, a 

kottaképben rögzített, emiatt talán nehezebben is rugaszkodik el attól. Mégis arra következtethetünk, 

hogy a XVI–XVII. század fordulóján sem volt mindenki járatos a díszítéskultúrában – az előadói 

gyakorlatban némi bizonytalanság tapasztalható, gyakran túlzott díszítettségről olvashatunk. Ezt az 

állítást alátámasztja az is, hogy születtek olyan kötetek, amelyekben éppen e díszítések – vagy a korabeli 

olasz terminológia szerint „passaggi” – szabályairól, gyakorlati megvalósításáról írnak. A passaggio szó 

elsődleges jelentése „átvonulás, áthaladás”, zenei értelemben két hang kitöltését célzó futamot jelent. A 

XVI. században mind a hangszeres, mind pedig a vokális művek előadási gyakorlatában jelen lévő 

virtuóz díszítést vagy inkább díszítéssorozatot érthetünk alatta, amely kezdetben improvizált, majd akár 

a szerző által meghatározott, lejegyzett gyors díszítést, futamot jelölt. Nem csak zárlati szakaszon, de 

szabadon alkalmazták, vokális műveknél jellemzően madrigalizmus céljából, egy-egy szó képszerűbb 

kifejezése végett, vagy kihangsúlyozásaképpen is. (7.2.a–c k., 7.2.d sz.). A fent említett kötetek például 

a következők: Giovanni Luca Conforti Breve et facile maniera d’essercitarsi… a far passaggi (1593), 

Giovanni Battista Bovicelli Regole, passaggi in musica (1594), Aurelio Virgiliano Il Dolcimelo (1600 

k.), Giulio Caccini Le Nuove Musiche (1601/2) vagy Francesco Rognoni Selva di varii passaggi (1620) 

című munkái. (Carter, Stewart A., Grove Music Online) Rognoni kétrészes kötetének első felében az 

énekhang, másodikban pedig a húros és fúvós hangszerek helyes technikájáról ír. (Lattes és Toffetti, 

Grove Music Online) Édesapja, Riccardo Rognoni (Rognono) szintén zenész volt, aki 1592-ben a 

virtuóz passaggiók éneklése, illetve hangszeres játéka tökéletesítése érdekében kétkötetnyi, technikai 

gyakorlatokat tartalmazó kottát adott ki Passaggi per potersi essercitare (Velence, 1592) és Il vero modo 

di diminuire (Velence, 1592) címmel. A következő fejezetben néhány részlet kerül bemutatásra ezek 

közül. 
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8. A kor zenei jellemzői, stílusjegyei, előadói gyakorlata – 

díszítések – 2. 

R. Rogniono: Passaggi per potersi essercitare című kötetében (8.1.és 8.4.a-b k.) például skálamenetet 

mutat be előbb egyszerűen hangonként játszva, aztán ritmusváltozatokkal, majd különböző 

dallamfordulatokkal díszítve, s azokat szenkvenciálisan ismételve javasolja. A gyűjtemény elejétől a 

vége felé haladva egyre virtuózabb gyakorlatokat találunk. E példák helyes gyakorlása segíthette a 

hangszerjátékosokat és az énekeseket, hogy hangszerüket, hangjukat kifinomultan, könnyedén és 

virtuózan tudják használni.  

Conforti Breve et facile maniera d’essercitarsi… (8.5. k.) című kötete azonban nem ének- vagy 

hangszertechnikai gyakorlatokat tartalmaz, hanem azt tanítja, hogy egy-egy egyszerű hangközlépést 

hogyan, milyen apróbb ritmusértékekkel és dallamfordulatokkal lehet kidíszíteni, változatosabbá tenni. 

A mellékelt részletből (8.2. k.) kiderül, hogy bármelyik kulcs szerint olvashatók és gyakorolhatók a 

példák – itt a felfelé történő szekundlépésre ajánl különféle lehetőségeket. 

Bovicelli Regole, passaggi in musica kötete (8.6. k.), ahogyan ez a címből is következik 

(„Szabályok, passaggiók a zenében”), kifejezetten a helyes díszítésmód szabályait foglalja össze. A 8.3.a 

kottapéldán az előző példához hasonlóan fölfelé irányuló szekundlépés látható, amelyet a további 

sorokban annak kitöltési, díszítési lehetőségei követnek, s amely az ábrán látható három sor után még 

hét soron keresztül folytatódik – Rognoni kötetéhez hasonlóan – egyre virtuózabb példákkal. A kötet az 

ajánlott helyes változatok mellett bemutat néhány helytelen megvalósítási lehetőséget is („Esempio 

cattiuo” – 8.3.b k.). Bovicelli gyűjteménye – Conforti kötetétől eltérően – nem csupán egy-egy hangköz 

díszített változatát mutatja be, hanem emellett több hangból álló motívumokat is, majd neves 

zeneszerzők – többek között Palestrina, Cipriano de Rore, Tomás Luis de Victoria, Claudio da Correggio 

– egész darabjainak felső szólamát közli eredeti és az általa javasolt díszített változatban. A 8.3.c 

kottapéldán az előző fejezetben bemutatott Victoria Vadam et circuibo című műve felső (cantus) 

szólamának részlete látható. A páratlan számú sorokban az eredeti kottakép, a páros sorokban pedig a 

Bovicelli által javasolt díszített változat szerepel. Nehéz elképzelni, hogy ezzel a sűrű díszítéssel a felső 

szólamban ez a hatszólamú, polifon szerkesztésű motetta az alatta megírt öt – illetve időnként csak két 

– szólammal együtt hangozna el, ebben a változatban inkább basso continuóval megszólaltatott 

szólóének előadásra lehet következtetni.  

Mindezek ellenére az előadói gyakorlatban bizonyára gyakran mégsem sikerült feltétlenül a 

stílusos megvalósítás. Caccini Le Nuove Musiche című kötete előszavában leírja, hogy helytelennek 

tartja azt a gyakorlatot, miszerint az előadók gyakran öncélúan használják a díszítéseket, passaggiókat, 

saját virtuóz énektechnikájuk bemutatása és elismertetése céljából, és nem tartják szem előtt a szöveg 

mondanivalóját. Ezzel azonban „nem nyújtanak más gyönyörűséget, mint amennyit a szép hangzás 

nyújthat egymagában csak a fülnek, mivel a szöveg megértése nélkül nem képesek megragadni az 
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értelmet”. (Lax, 2003) Az, hogy egy énekes miként használja a díszítéseket, ugyanolyan fontos volt, 

mint a megfelelően képzett énekhang, amelynek tekintetében Caccini szintén talált kifogásolnivalót a 

korabeli énekeseknél. A XVI. század második felében és a XVII. század első felében született leírások 

alapján a jó énekes legfontosabb ismérvei, hogy mind mélyen, mind középfekvésben, mind magasan 

egyforma hangszínnel, mindig érthető szövegmondással énekel, a díszítéseket a megfelelő mértékkel 

használja, s mindezt nagyon könnyedén teszi. (Donington, 1978) 

 

 

9. Díszítési technikák a gyakorlatban 

Egyes korabeli díszítési technikákat a fent említett kötetek mindegyikében tanulmányozhatunk, ám a 

leginkább átfogó és részletes leírás, kottaképekkel együtt Caccini Le Nuove Musiche című kötetének 

előszavában olvasható. Az előadásmóddal kapcsolatban Caccini nagyon fontosnak tartotta, hogy az 

énekesek bizonyos „előkelő hanyagsággal” („nobile sprezzatura”) énekeljenek. Ez egyrészt azt jelenti, 

hogy a legnehezebb futamokat, improvizált díszítéseket is könnyedséggel adják elő – tulajdonképpen 

arról van szó, hogy egy előadás akkor lesz lenyűgöző, ha az előadó úgy oldja meg a nehézségeket, hogy 

úgy tűnik, mintha az egész semmiség lenne –, másrészt ritmikai szabadságot, lazaságot enged meg, a 

szöveg értelméhez igazodva, azt deklamálva. (Lax, 2003) A gyűjtemény az előszó után szólóhangra írott 

madrigálokat és ariákat tartalmaz basso continuóval ellátva. 

Az előszóból kiderül, Caccini a kötet megjelentetése idején úgy tartotta, hogy a passaggiókat sok 

énekes öncélúan használja, és nem pedig annak elősegítése érdekében, hogy segítségével különböző 

érzelmeket, indulatokat érzékeltessen, vagy a szöveget értelmezve kifejezőbb előadást mutasson be. A 

díszítéseket – véleménye szerint – hangsúlyos, hosszú szótagon, valamint zárlatokban kell alkalmazni, 

hiszen a rosszul használt díszítések és futamok csupán az „emberek fülének az elzsongítására” 

alkalmasak (Lax, 2003. 475. o.), az értelmező-értő előadás azonban ennél sokkal több.  A Le Nuove 

Musiche előszavában (9.1. k.) a következő díszítő-, illetve előadói gyakorlatban használatos elemek 

fordulnak elő: 

Esclamazione („felkiáltás”- 9.2.a k.). Jelentése kevésbé egyértelműen meghatározható, mint a 

többi díszítésé – tulajdonképpen dinamikai megoldás. Erőteljes hangindítás után fokozatos elhalkulás, 

majd a következő kiemelendő szóra/hangra ismét felerősítés (ez lehet fokozatos vagy hirtelen váltás is). 

Az esclamazione lefelé hajló motívumoknál alkalmazható – akár skálaszerű szekundlépés, akár nagyobb 

hangközugrás követi. (Kutnyánszky, 1994. 14. o.) 

Trillo – máshol tremolo elnevezéssel jelenik meg ugyanez – és gruppo (9.2.b k.)– máshol groppo. 

(Carter, Stewart A., Grove Music Online) Előbbi a hang ismétlése, mely jellemzően egyre gyorsuló 

ritmusértékekkel társul, utóbbi pedig két, egymástól szekund távolságra lévő hang gyors váltakozása (ez 

ma a trillának nevezett díszítés), amely a végén még egy lelépő hanggal az alsó tercről érkezik meg a 

záróhangra. Mindkét díszítőelem jellemzően zárlati helyeken fordul elő, illetve a trillo fokozásként, 
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kiemelésként ritkábban más helyeken is. Monteverdinél – többek között – a Vespro egyik, három tenorra 

írott, Duo Seraphim című tételében hallhatunk erre példát, többek között a „Sanctus” szövegrész 

szakaszain. Ugyanezen a részen az alábbi díszítés is megfigyelhető. 

A ribattuta di gola („torokütés” – 9.2.c kottapélda) díszítést jellemzően egymást követő 

kisnyújtott-ritmusoknál alkalmazták úgy, hogy a pontozott értékeket torokütéssel (glottis-artikulációval) 

indították. Itt érdemes említést tenni az *inegál („egyenlőtlen”) játékmódról, amelyet a könnyedebb 

hangzás céljából gyakran alkalmaztak (Donington, 1978), s Caccini is javasolja az egyenletes nyolcad 

vagy tizenhatod értékek éles- vagy nyújtottritmussá alakítását (9.2.d k.). 

A cascata („esés/vízesés/zuhatag” – 9.2.e k.) lefelé irányuló, tercnél nagyobb hangközlépés 

skálaszerű kitöltése. Caccini ugyan nem ejt szót róla, de ennek ellentéte – azaz nagyobb, felfelé lépő 

hangköz futammal való kitöltése – a tirata („húzás/vonás”). (Kutnyánszky, 1994)  

A fent bemutatott példákat tanulságos összevetni a Conforti kötetében szereplőkkel is, ugyanis az 

egyes hangközugrásokon (a szekundtól a tiszta kvintig és a tiszta oktáv kitöltésén) kívül külön kitér a 

trillo és a gruppo – vagy ahogyan ő írja, „groppo” –, valamint a zárlatok („cadenza”) különböző 

megvalósítási lehetőségeire. A két kötetben szereplő példák hasonlósága, illetve egyezése jól látható 

(9.2.f k.).  

A bemutatott díszítések egy, Monteverdi Orfeójában szereplő részleten – Possente Spirto – is 

megfigyelhetőek. 

 

 

10. Reneszánsz a XX. századi és kortárs vokális zenében 

Fontos szót ejteni arról, hogy a reneszánsz korban keletkezett művek máig meghatározóak a 

kórusművészetben. Számos XX. századi és kortárs szerző írt és ír madrigálokat, amelyek témájukban 

és/vagy szövegükben kapcsolódnak a reneszánsz-kori madrigálokhoz. Gyakran találkozhatunk például 

Petrarca, Tasso, vagy – Itáliából kitekintve – Christopher Marlow és Shakespeare szövegek 

megzenésítéseivel. Sok mű esetében nem csak a szöveg tekintetében, hanem zenei eszközeiben, 

kifejezésmódjában, szövegábrázolási technikáiban, motívumaiban is felfedezhető a reneszánsz, illetve 

a kora-barokk vokális zene hatása. Ez nem korlátozódik csupán világi műfajokra, egyházi művek, 

motetták is születtek-születnek a reneszánsz vokális zene inspirációja nyomán.  

Néhány példa előbb magyar, majd külföldi szerzők világi témájú műveire, madrigáljaira – a 

teljesség igénye nélkül: Kodály Zoltán (1882–1967): Négy olasz madrigál női karra, Bárdos Lajos 

(1899–1986): Régi táncdal, Farkas Ferenc (1905–2000): Rózsa madrigál vegyes karra, Petrovics Emil 

(1930–2011): Hervadáskor madrigál női karra, Kocsár Miklós (1933–2019): Négy madrigál női karra, 

Eötvös Péter (1944–): Három madrigálkomédia Gesualdo szövegeire tizenkét énekhangra, Orbán 

György (1947–): Come Away Shakespeare szövegére vegyes karra, Selmeczi György (1952–): Két 

madrigál nőikarra, Tóth Péter (1965–): Magyar madrigálok című sorozat női karra. Más szerzők mellett 
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például Kodály kórusműveiben, akár népdalfeldolgozásaiban is – bár nyilvánvalóan műfajukat tekintve 

nem nevezhetjük ezeket madrigáloknak – gyakran találkozhatunk a madrigálokhoz hasonló 

szövegábrázolási elemekkel – gondoljunk például a Mátrai képek elején a „csörög-morog a Mátrába” 

szövegrész basszus szólamára.  

Külföldi komponisták közül jelentős csoportot képviselnek az amerikai zeneszerzők – ott a XX. 

század második felétől tulajdonképpen reneszánszát éli a reneszánsz vokális zene. Itt a vegyes karra írott 

művek jellemzőek. Például Jacob Druckman (1928–1996): Madrigals – 4 mű a XVI-XVII. század 

fordulóján élt költők (Francis Beaumont, Ben Jonson, John Donne és Edmund Spenser) szövegeire, 

Michael Hennagin (1936-1993): Under the Greenwood Tree Shakespeare szövegére, valamint a The 

House on the Hill című „madrigal cantata”, amely bariton szólóra és kórusra készült, valamint Jean 

Belmont (1939–) The Passionate Shepherd to His Love Marlow szövegére. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3T_GWE0yQ0c 
10.2. zenei részlet: Jean Belmont: The Passionate Shepherd to his Love;  

Hofstra Chorale – David Fryling 

 

Jelentős Morten Lauridsen (1943–) Les Chansons des Roses című öt műből álló sorozata, William 

Hawley (1950–) Io son la primavera című, Tasso szövegére műve és Eric Whitacre (1970–) kórusművei, 

például a Sleep. Európában az olasz Pietro Clausetti (1904–1963): Due canti a cique voci – L’ombra dei 

boschi d’Aser és Saltavan ninfe és a finn Jaakko Mäntyjärvi (1963–): Four Shakespeare Songs, vagy 

More Shakespeare Songs című kötetei mindenképpen figyelmet érdemelnek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kByRU9zSQ34 
10.3. zenei részlet: William Hawley: 6 Madrigals No. 6. – Io son la primavera;  

Chanticleer – Joseph H. Jennings 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jt2jdn5bexw 
10.4. zenei részlet: Pietro Clausetti: Saltavan ninfe; Coro Giovanile Italiano – Dario Tabbia 

 

A reneszánsz egyházi zene inspirálta például Hugo Distler (1908–1942) és Arvo Pärt (1935–) 

számos kórusra írott művét, Mäntyjärvi Tentatio című 40 szólamú motettáját, de Bárdos egyházi művei 

között is találhatunk olyanokat, amelyekben régi dallamokat vett alapul, vagy a XVI. századi motettákra 

jellemző imitációs szerkesztési technikát alkalmazott. Talán Magyarországon kevésbé ismertek az 

észak-európai népek zeneszerzői, közülük az izlandi Þorkell Sigurbjörnsson Heyr himna smiður című 

műve jó példa. Érdemes meghallgatni Jan Garbarek és a Hilliard Ensemble közös elődásait is. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wWA_XnGru6s 
10.5. zenei részlet: Þorkell Sigurbjörnsson: Heyr himna smiður (Icelandic hymn); Vocatief 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3T_GWE0yQ0c
https://www.youtube.com/watch?v=kByRU9zSQ34
https://www.youtube.com/watch?v=jt2jdn5bexw
https://www.youtube.com/watch?v=wWA_XnGru6s
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Nem csupán a vokális, de a hangszeres repertoárban is szép számmal található olyan, amely a 

reneszánsz korára tekint vissza – például Ottorino Respighi (1879–1936) Trittico botticelliano című 

zenekari műve, három kötetnyi szvitje Antiche arie e danze címmel, amelyek XVI-XVII. századi 

dallamokra készültek vagy Gli Ucelli című szvitje, valamint Farkas Ferenc Régi magyar táncok című 

műve.  

Érdemes megemlíteni, hogy a reneszánsz mellett még korábbi zenék által ihletett művek is 

születtek/születnek – ilyenek például Respighi Concerto Gregoriano című hegedűversenye, Steve Reich 

(1936–) Proverb és Vidovszky László (1944–) Machaut követése című művei.  
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Fogalomtár 

1. fejezet 

 

*frottola: a XVI. század elején négyszólamú, főként homofon szerkesztésű vokális mű, a XVI. századi 

madrigál zenei előzménye 

 

*homofon szerkesztés: olyan többszólamú zenei szerkesztésmód, amely egy szólamot helyez előtérbe, 

a többi szólam ennek kísérete, ezért a szólamok jellemzően azonos vagy hasonló ritmusban mozognak 

 

*polifon szerkesztés: olyan többszólamú zenei szerkesztésmód, amelyben az egyes szólamok 

egymással mellérendelt viszonyban állnak, dallami és ritmikai szempontból önállóak, függetlenek. 

 

*szakrális madrigálok – madrigali spirituali: olasz nyelvű, vallásos témájú költeményekre írott 

madrigálok 

 

2. fejezet 

 

*petrarkizmus: XVI. századi irodalmi irányzat, amelynek középpontjában az imádott, eszményi nő 

alakja áll. Mintáját Francesco Petrarca költészete, elsősorban a Canzoniere (Daloskönyv) adta. 

 

*poesia per musica – „vers a zene számára”: a XVI–XVII. századi költők eleve megzenésítésre szánt 

költeményei 

 

3. fejezet  

 

*madrigalizmus: szövegábrázolás, szövegfestés – szavak, szövegi tartalmak képszerű ábrázolása 

különböző zenei eszközökkel (pl. különböző regiszterek, ritmusértékek, disszonanciák stb. 

használatával) 

 

*strófikus szerkezet: a megzenésített vers minden versszakában ugyanaz a zenei anyag – vagy kisebb 

változtatásokkal ismétlődik 
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4. fejezet  

 

*basso continuo: folyamatos/folytonos basszuskíséret – XVI–XVII. század fordulóján alakult ki és 

terjedt el. A zenemű előadása során a basszus szólamhoz – a kottában arab számozással jelölt – 

billentyűs és/vagy pengetős hangszereken játszott akkordkíséret társul. 

 

*concertáló stílus: több különálló együttes, vagy egy kórus/hangszeres együttes különböző hangfaj-, 

vagy hangszercsoport-összeállításainak egymás mellé helyezése – vagy egymással szembeállítása 

 

6. fejezet  

 

*ritornell (olaszul ritornello): a XVII. században visszatérő rövid hangszeres szakaszt jelent. 

 

7. fejezet 

 

*recitáló éneklés: az énekelt szöveg a beszéd ritmusát és lejtését követi, jellemzője a hangismétlés. 

Például Monteverdinél nem csak egy-, hanem többszólamú énekelt szakaszokon is előfordul együttes 

recitálás. 

 

9. fejezet 

 

*inegál – „egyenlőtlen”– játékmód: egyenletes nyolcad vagy tizenhatod értékek éles- vagy 

nyújtottritmussá – vagy ahhoz közelítő ritmusértékké – alakítása 
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