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Musica scilicet ars 
Liszt Ferenc Zeneakadémiáján

A Ze ne aka dé mia tör té nel mi for du lat előtt áll. 2013. ok tó ber 22-ére, ala pí tó ja, Liszt Fe-
renc szü le tés nap já ra meg újul tör té nel mi pa lo tá ja, amely hez im már csak nem két éve 
tár sul egy kor sze rű, Li ge ti György ne vét vi se lő épü let. Az Euró pai Unió és a ma gyar 
ál lam je len tős tá mo ga tást nyúj tott Liszt Fe renc Ze ne a ka dé mi á já nak, a fel ső fo kú ze nei 
kép zés egyik je les, vi lág szer te tisz telt köz pont já nak a nagy múl tú in téz mény tar tal má-
hoz mél tó inf rast ruk tú ra ki ala kí tá sá hoz. A meg fog ha tó anyag mel lett azon ban a szel lem 
is meg újul, a Ze ne aka dé mia te vé keny sé ge gaz da go dik. Im már nem csak ze ne mű vé sze ti 
egye tem mű kö dik itt, ha nem ze ne mű vé sze ti és ze ne tu do má nyi egye tem, koncertköz-
pont. Mit je lent ez? Azt, hogy a ku ta tás je len tő sé ge mind a ze ne tu do mány, mind a mű-
vé szet te rén fel ér té ke lő dik. A koncertköz pont el ne ve zés pe dig ar ra utal, hogy a tu do-
mány ered mé nyei hang ver se nyek és egyéb ze nei pro jek tek for má já ban a nyil vá nos ság 
elé ke rül nek, meg mé rettetésre.
   A Ze ne aka dé mia dok to ri is ko lá ja az zal a cél lal jött lét re, hogy a ze nét hang sze ren, 
al ko tá sok ban, el mé le ti stú diu mok ban mű ve lő leg ki válóbb hall ga tók spe ciá lis poszt gra-
duális prog ra mok ban ré sze sül je nek, nem zet kö zi pro fesszo rok, vi lág hí rű mű vé szek, tu-
dó sok ré vén ki nyíl jon szá muk ra a vi lág, és ami a leg fon to sabb: a fia tal szak em be rek 
egymást ins pi rál ják ar ra, hogy ta nul má nyaik ra a ko ro nát a kö zép ko ri „ars” szel le mé ben 
egy szer re te gyék fel mes ter ség ként, mű vé szet ként és tu dományként.
   Az „Ak tív szak mai fej lesz tés az LFZE dok to ri is ko lá já ban” cí mű, a Nem ze ti Fej-
lesz té si Ügy nök ség Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram pá lyá za tán 2012-ben el-
nyert pro jekt ki emelt fel adat ként ke ze li a tu do má nyos és mű vé sze ti ku ta tás tá mo ga tá sát 
és az ér té kes mun kák köz re adá sát. A Ze ne a ka dé mi án egy sor ku ta tó mű hely mű kö dik, 
a for rás te hát adott. Me lyek ezek? A Liszt Mú ze um és Ku ta tó köz pont, a Kodály Mú ze-
um és Ar chí vum, a kecs ke mé ti Kodály Zol tán Ze ne pe da gó giai In té zet, az Egy ház ze nei 
Tan szék, amely egy ben az MTA ki he lye zett ku ta tó he lyé nek is ott hont ad a kö zép ko ri 
ze ne te rén, a Nép ze nei Tan szék, amely szo ros együtt mű kö dés ben az MTA Ze ne tu do-
má nyi In té ze té vel és a Ha gyo má nyok Há zá val im már a ku ta tást is fe la da tá nak te kin ti, s 
vé gül, de nem utol sósor ban, a Ze ne tu do má nyi Tan szak, ame lyet Kodály Zol tán és Sza-
bol csi Ben ce ala pí tott, ki vé te les mó don a nem zet kö zi gya kor lat tal szem ben ze ne a ka dé-
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8 Musica scilicet ars Liszt Ferenc Zeneakadémiáján 

mi án és nem tu do mány egye te men, azt üzen ve, hogy ze né vel – akár el mé le ti tu do mány, 
akár gya kor la ti stú dium – csak mu zsi kus ként sza bad és ér de mes foglalkozni.
   A kö tet ben meg je le nő mint egy tu cat nyi össze fog la lás – kós toló re mek be sza bott 
disszer tá ciók ból – a sok szí nű ség je gyeit hor doz za. Szer zői kö zött ze ne tu dóst, egy ház-
ze nészt, hang sze res és éne kes mű vészt, ze ne szer zőt egy aránt ta lá lunk. A ta nul má nyok-
ban kö zös a mi nő ség: a szer kesz tők az el múlt évek leg ne me sebb szel le mi ter mé sé ből 
vá lo gat tak. Át süt raj tuk az ere de ti ség: új a té ma, friss a szem lé let, el gon dol koz ta tó a 
meg vi lá gí tás. Iz gal mas sá te szi eze ket a mun ká kat a kí ván csi ság: valós kér dé sek re to-
vább len dí tő vá la szo kat kapunk.
   Büsz kén aján lom e kö te tet mind azok nak, akik ma gu kat írás tu dó mu zsi ku sok nak 
vallják. Aján lom to váb bá ta ná rok nak, bár hol te vé keny ked je nek is, „nem kö zép is ko lás 
fo kon”. A Ze ne aka dé mia új fe je ze té nek do ku men tu ma mind ez, mely – hi szem – épp-
úgy ki áll ja majd az idők pró bá ját, mint az in téz mény di cső múlt já nak meg annyi fon tos 
szel le mi emléke.

Budapest, 2013. június 11. Batta András
a Zeneakadémia rektora
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Gilányi Gabriella

Aquileia gregorián zsolozsmahagyománya  
a temporale tükrében

Az írás a 2007-ben megvédett, azonos című PhD doktori értekezés kivonata  
(témavezető: Dobszay László).

A kö zép ko ri Itá lia egy ház me gyés zso lozs mái a gre go rián ku ta tás fe lü le te sen tár gyalt 
té mái kö zé tar toz nak. A for rás anyag nagy ré sze máig fel dol go zat lan; a könyv tá rak ban, 
gyűj te mé nyek ben ta lál ha tó kó de xek ak ko ra mennyi sé ge áll a ku ta tás ren del ke zé sé re, 
hogy a tel jes szisz te ma ti kus rend sze re zés, a köny vek tar tal má nak fel mé ré se és elem-
zé se ré gó ta nem zet kö zi össze fo gást sür get. Az olasz or szá gi gre go rián ku ta tás emb le-
ma ti kus alak jai nak, Giulio Cattinnak és Giacomo Baroffiónak kö szön he tően az utób bi 
idő ben meg nőtt a ze ne- és li tur gia tör té né szek ér dek lő dé se az itá liai for rás anyag iránt, 
s e fo lya mat so rán az Al pok-men ti észa ki ha tár vi dék gre go rián for rá sai is a ku ta tás fó-
ku szá ba kerültek.
   A szak iro da lom Aquileiát, a mai Friuli tar to mány köz pont ját te kin ti a szó ban for-
gó észak-itá liai te rü let egyik leg je len tő sebb kö zép ko ri egy ház me gyé jé nek. Aquileia 
vál to za tos tar tal mú gre go rián for rás anya gá nak meg is me ré se és ké sőb bi té ma ve ze tőm, 
Dobszay László tá mo ga tá sa meg erő sí tett ab ban, hogy az anyag vizs gá la tá nak ered mé-
nyeit egy disszer tá ció mé re tű és tu do má nyos igényességű mun ká ban fog lal jam össze. 
Szak te rü le tem kom pe ten ciái alap ján a vizs gá lat kö zép pont já ba el ső sor ban a zso lozs ma 
ze nei ele meit ál lí tot tam, de von zott az in ter disz cip li ná ris meg kö ze lí tés is: a tör té ne ti 
hát tér, a li tur gia, a kodikológiai jel lem zők és a kot ta írás szisz te ma ti kus vizsgálata.
   A cím ál tal be ha tá rolt te ma ti ká val Aquileia kö zép ko ri, for rá sok kal do ku men tált 
kor sza ká nak egy ház me gyés offíciumára, azon be lül az egyes ün ne pek és idő sza kok 
zso lozs ma rend jé nek és ének re per toár já ra szű kí tet tem le a té mát,1 hogy azt a le he tő leg-
tel je sebb szem pont rend szer sze rint ér té kel hes sem.2 Az egy re dif fe ren ciál tabb ré te ge-
ket fel tá ró vizs gá la tok rá vi lá gí tot tak, hogy az egye dül álló, érin tet len ség ben fenn ma radt 
11–15. szá za di zso lozs ma kó de xek ze ne- és kul túr tör té ne ti szem pont ból fel be csül he-

1  A zsolozsmarítusok a nemzetközi szakirodalomban kevésbé kutatottak, jóllehet a mise mellett az 
offí cium a középkori liturgia fő pillére, a misénél változatosabb és változékonyabb szertartásrenddel, 
több dallammal, az évszázadok alatt folyamatosan gyarapodó repertoárral.

2  Az aquileiai zsolozsmarítus szentek énekanyagával foglalkozó sanctorale része nem tartozott a vizs-
gá lat körébe.
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tet len ér té kűek: a bennük meg őr zött kö zép ko ri zso lozs mali tur gia pá rat lan öt vö ze te a 
szom szé dos kö zép-euró pai és itá liai ha gyo má nyok li tur gi kus ele mei nek és az év szá za-
do kon át őr zött és for mált aquileiai li tur gi kus anyagnak.

1. Aquileia‑problematika

Az aquileiai zso lozs ma vizs gá la tá ban a kro noló giai és föld raj zi ré te gek szét bon tá sát, 
a vál to za tok meg ha tá ro zá sát nem csak a for rás anyag sok szí nű sé ge ne he zí ti meg: ma ga 
az Aquileia ter mi nus is több fé le képp de fi niál ha tó, hisz az egyes tör té ne ti kor sza kok ban 
más és más je len tés tar ta lom mal bírt. A disszer tá ció el ső fe je ze te (1–3. old.) a ter mi-
noló giai kér dé sek tisz tá zá sát tű zi ki cé lul. Kü lönb ség te he tő egy részt asze rint, hogy 
Aquileia mint föld raj zi fo ga lom mi kor és mi lyen te rü le ti egy sé get je löl, más részt, hogy 
ez a föld raj zi egy ség mi lyen tí pu sú és mek ko ra sú lyú (egy há zi vagy vi lá gi) ha talom mal 
ren del ke zett. A fen tiek alap ján Aquileia tör té ne te egy részt a Ró mai Bi ro da lom je len tős 
pro vin ciá jáé, más részt a ké sőb bi egy há zi köz pon té. A kö zép kor ra és az egy ház ra szű-
kít ve a kört, kü lön be szél he tünk a ki ter jedt aquileiai pat riar chá tus ról, vagy is a meg kü-
lön böz te tett ran gú egy ház me gyé ről, vala mint Aquileia vá ro sá ról, amely a pat riar chá tus 
köz pont ja és a min den ko ri aquileiai pát riár ka ál lan dó szék he lye volt.3
   Az aquileiai pat riar chá tus egy ház jo gi meg ha tá ro zá sát to vább komp li kál ja a tör té-
ne ti tény, hogy az egy ház me gye a 6. szá zad ban egy há zi lag ket té vált: Ó-Aquileia el ne-
ve zés sel il let ték az ez után Ró ma fenn ha tó sá ga alá ke rü lő ré gi aquileiai köz pon tot, míg 
Gradót (Új-Aquileia) Bi zánc kap ta meg: a dé li te rü let így a ke le ti ke resz tény egy ház 
ál tal meg ha tá ro zott irány ban fej lő dött tovább.4
   A nyu ga ti ke resz tény pat riar chá tus tár gya lá sá ban azon ban lé te zik egy, a szak iro da-
lom ból ere dő má sik Ó- és Új-Aquileia meg kü lön böz te tés is.5 Eb ben a dif fe ren ciá lás-
ban, visszaugorva ki in duló pon tunk hoz, a gre go rián ének 9. szá za di aquileiai be ve ze té se 
je len ti a víz vá lasz tót. A frank–ró mai re form utá ni gre go rián ének anya got hasz náló pat-
riar chá tust a ké sőb bi for rá sok ritus patriarchinusnak ne ve zik. A ritus patriarchinusban 
te hát az új köz pon ti rí tus vál to zat hasz ná la ta biz to sí tot ta az Euró pá val való egy sé get, 
és az egy sé gen túl, mint min den kö zép ko ri li tur gi kus ha gyo mány ban, ön álló li tur gi kus 
vo ná sok is megjelentek.
   A dol go zat kö zép ko ri aquileiai zso lozs má nak a 11–15. szá za di, Ró ma alá tar to zó 
aquileiai pat riar chá tus offíciumrítusát te kin ti, amely te hát nem más, mint a 8–9. szá-

3  NB: Aquileia az egyházmegyén belül nem volt folyamatos és kizárólagos központ. Természeti ka-
tasztró fák, földrengések, barbár betörések miatt történetének egyes pontjain más városokba, pl. Gra-
dó ba, Cormonsba, Udinébe helyezték át a patriarchátusi székhelyet.

4  Grado Bizáncnak alárendelt liturgiája a dolgozat vizsgálatkörén kívül esik.
5  Lásd Giulio Cattin, Musica e liturgia a San Marco: Testi e melodie per la liturgia della ore dal XII al 

XVII secolo, tomo I (Venezia: Fondazione Levi, 1992), 38.
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zad ban fel te he tően frank kör nye zet ben új já szer ve zett li tur gia és gre go rián ének szá-
za dok alatt egyé ni vé ér le lő dött alak ja. Konk ré tab ban, egy sa ját ar cu la tú észak-itá liai 
li tur gi kus consuetudo, amely a frank–ró mai rí tus alap jain me di ter rán örök sé gé ből táp-
lál koz va jött lét re, és a vizs gá la tok ta nú sá ga sze rint a szom szé dos dél né met és itá liai 
ha gyo má nyok zso lozs ma ele meit öt vöz ve ala kult in di vi du á lis li tur gi kus ha gyománnyá.

2. Az értekezés módszere

Az aquileiai zso lozs ma rí tus for rá sok ból ki raj zoló dó ré teg zett sé gé nek fel tá rá sa me to-
di kai kér dé sek át gon do lá sát és a meg fe le lő vizs gá la ti mód szer ki je lö lé sét kí ván ta meg 
(lásd I.2–3 Egyes kö zép ko ri li tur gi kus ha gyo má nyok vizs gá la tá nak je len tő sé ge – Az 
aquileiai zso lozs ma rí tus ku ta tá sá nak in dí té kai cí mű fe je ze tek, 3–11. old.). A vizs gá-
la ti mód szer meg ha tá ro zá sa kor szem be sül tem az zal, hogy a gre go rián ze ne ku ta tá sá-
nak szem pont jai je len tő sen meg vál toz tak az el múlt év ti ze d ek ben. A ko ráb ban meg ke-
rül he tet len, nagy hord ere jű kér dé sek (mint pl. az ere det prob le ma ti ká hoz, a gre go rián 
mű fa jok ki ala ku lá sá hoz kap csoló dó teó riák) fo ko za to san hát tér be szo rul tak; az utób bi 
idő szak ban a spe cia li záló dás, a rész let prob lé mák irá nyá ba való el moz du lás jel lem ző 
mind a nem zet kö zi, mind a ha zai ku ta tás ra.6 Az újabb vizs gáló dá sok a for rás ku ta tás 
elő  tér be he lye zé sé vel a kéz zel fog ha tó, ér tel mez he tő anyag ból in dul nak ki – ti. a száj-
ha gyo má nyos kö zeg ben szü le tett gre go rián dal lam stí lus ról csak szá za dok kal ké sőb bi 
írott em lé kek szol gál nak konk rét in for má ciók kal –, és bi zo nyí té kok kal alá tá masz tott, 
ob jek tív, szö veg köz pon tú szem lé let re tö rek sze nek az 1950–1970-es évek teó riá kat, el-
gon do lá so kat pusz tán tör té ne ti ala pon bi zo nyí tó gya kor la tá val szemben.7

6  A 20. század második felében a gregorián ének eredetének vizsgálata a fennmaradt, ún. órómai kó-
de xek tanulmányozásával párhuzamosan (és talán részben annak hatására) jelentősen felgyorsult. 
A gregorián és az órómai énekrepertoár gyökereinek és kapcsolatának problémája élénk vitát in dí tott, 
s a vita hatására világosan körvonalazódtak azok az iskolák, amelyek a kutatók (pl. Stäblein, Hucke, 
Lipphardt, Waesberghe) teóriái mellett vagy ellen a későbbiekben is folytatták az érvelést. A leg-
fontosabb eredetelméletek összefoglalásához lásd David Hiley, „Recent Research on the Ori gins of 
Western Chant”, Early Music 16/2 (May 1988), 203.

7  Az eredetkérdést érintő kutatások legújabban már a könyvek repertoár-, szöveg- és zenei elem zé sé-
nek eredményeivel érvelnek, mondván, hogy „túl sok a spekuláció, amely pusztán a pontatlanul ér tel-
me zett középkori írásos beszámolókból indul ki, ugyanakkor túl kevés a tényleges zenei vo nat ko zá sú 
forrásmunka, a fennmaradt emlékek dallamanyagának értékelő elemzése”. Ld. Paul F. Cutter, „The 
Old-Roman Chant Tradition: Oral or Written?”, Journal of the American Musicological Society 20 
(1967), 167. A kor sze rű vizsgálatok a források/tradíciók/repertoárok összehasonlításának módszerét 
használják, amely nek alapvető szempontrendszerét az 1970-es években az órómai és gregorián re-
pertoár összevetését célzó disszertációk szerzői dolgozták ki. Lásd pl. Paul F. Cutter, The Old-Roman 
Responsories of Mode 2 (Princeton University, 1969); Joseph Dyer, The Offertories of Old-Roman 
Chant: A Musico-li tur gi cal Investigation (Boston University, 1971); Edward Nowaczky, Study on the 
Office Antiphons of the Old-Roman Manuscripts (Brandeis University, 1980).
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12 Aquileia gregorián zsolozsmahagyománya a temporale tükrében 

   Mind ez csak rész ben te kint he tő a ko ráb bi me to di kai szem lé let mód kri ti ká já nak, 
hi szen a té mák szűk re sza bá sa ugyan ala po sabb el mé lyü lést tesz le he tő vé, és a spe cia-
li záló dás biz ton sá got is nyújt a ku ta tó nak, aki a vizs gáló dás kö rét né ha olyan szűk re 
szab ja, hogy egyet len kó dex né hány ki vá lasz tott té te lé nek elem zé sé ből von ja le kö-
vet kez te té seit.8 Az ilyen tí pu sú szem lé let ve szé lyek kel jár. A leg főbb gond az anyag 
komp lex át te kin té sé nek az el ha nya go lá sa. Egy-egy szak te rü le ten be lül a tel jes anyag 
vizs gá la ta el en ged he tet le nül fon tos, hi szen a kis ré szek kö rül já rá sa nem hoz za szük-
ség sze rűen ugyan azt az ered ményt, mint az egé szé, így több nyi re té ves vagy csak rész-
le tei ben helyt álló kö vet kez te té se ket en ged meg a ku ta tó nak. A gre go rián ku ta tás nak 
van nak olyan te rü le tei, pl. egy-egy zso lozs ma rí tus át te kin té se, ahol ki zá ró lag a tel jes 
re per toár vizs gá la ta nyújt hat meg bíz ha tó in for má ció kat.9 A fen tie ket mér le gel ve dol-
go za tom ban én is a vizs gá lat ha gyo má nyo sabb mód sze rét vá lasz tot tam: a tel jes anyag 
szi mul tán ana lí zi sét, hogy ál ta lá nos ké pet al kos sak a rí tus ról. Az egyes rí tus vál to za-
tok ré te gei nek re konst ru á lá sa vi szont egy pon ton túl a mun ka mód szer mó do sí tá sá ra 
kény sze rí tett: a me net köz ben fel me rü lő rész prob lé mák szondázssze rű meg kö ze lí tést 
igé nyel tek. Az utol só fe je zet mu tat ja en nek a me to di kai meg kö ze lí tés nek a vég pont ját, 
ahol eset ta nul má nyok ban tár gya lok egy-egy spe ciá lis problémát.
   A mi seem lé kek kel szem ben a zso lozs ma for rá sok ének vá lo ga tá sa, re per toár ja, dal-
lam alak jai a kö zép ko ri Euró pá ban ha gyo má nyon ként je len tős el té rést mu tat nak. A li-
tur gi á nak ez a ko rok és hely szí nek sze rint vál to zó ter mé sze te rög tön vizs gá la ti szem-
pon to kat ad a ku ta tó ke zé be. Ruth Steiner invitatóriumvizs gá la tai az 1980-as évek 
ele jén már a zso lozs ma ku ta tás re gi o ná lis és lo ká lis as pek tu sait ál lí tot ták a kö zép pont-
ba.10 Steiner szem lé let mód ja ak ko ri ban új táv la to kat jel zett, de ez zel nem volt egye dül, 
az úton – tő le füg get le nül – töb ben is jár tak már. Hesbert el ső és má so dik, 28 ko rai zso-
lozs ma for rás tar tal mát egy más mel lett köz lő CAO-kö te té nek11 in for má cióit a ma gyar 
gre go rián ku ta tó is ko la is új sze rűen hasz nál ta: fő ként azok ra az ele mek re fó ku szált, 
ame lyek a kö zép ko ri Euró pa he lyi rí tu sai nak sa játjai. Az 1988-ban Dobszay László 
kez de mé nye zé sé re lét re jött ma gyar CAO-ECE pro jekt lo ká lis szin ten az egyes rí tu sok, 
re gi o ná li san Kö zép-Euró pa zso lozs ma ha gyo má nyait és mű faj-re per tó riu mait tár ta fel 

8  Pl. amikor a kutatók az adott tradíció jellemzésekor megelégednek a helyi szentek zsolozsmáinak 
vizs gá la tá ból nyerhető tanulságokkal. Ez olykor csak néhány önálló énektételt jelent.

9  Lásd Dobszay László, „A Breviarium Strigoniense jellegzetes pontjai”, Ars Hungarica XVII/1, 
(1989), 37–40, uő., „Reading an Office Book”, in Ruth Steiner Festschrift (Oxford: Oxford University 
Press, 2000), 48–60.

10  Bizonyos antifónákat és zsoltártónusokat helyi fejleményként kezelt, így rítusokat tudott elkülöníte-
ni az invitatórium-zsoltártónusok alapján. Lásd Ruth Steiner, „Reconstructing the Repertory of In vi-
ta tory Tones and their Uses at Cluny in the Late 11th Century”, Musicologie médiévale: Notations-
Sé quences, Actes de la Table Ronde du CNRS à l’IRHT, Orléans-La Source, 6–7 Septembre 1982, 
Pa ris, 1987, in Ruth Steiner, Studies in Gregorian Chant (Variorum collected studies series) (Nor-
folk: Galliard, 1999), 175.

11  Lásd René-Jean Hesbert, Corpus antiphonalium officii [CAO], Rerum ecclesiasticarum documenta, 
Se  ries maior, Fontes 7–12 (Róma: Herder, 1963–1979).
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és tet te össze ha son lít ha tó vá.12 Ily mó don a Hesbert-mun ka nyom do kain járt, de az ős-
for ma ke re sé se he lyett a zso lozs ma ha gyo má nyok egye di össze te vőit ra gad ta meg, ez ál-
tal a ró mai zso lozs ma uni ver zá lis, „kö zös” ele meit is egy ér tel mű vé tette.13

   Itt két igény ta lál ko zik te hát: a ma gyar or szá gi gre go rián- és azon be lül a zso lozs-
ma ku ta tás a ha zai anyag fel dol go zá sa és ta nul má nyo zá sa mel lett az el múlt két év ti zed-
ben cé lul tűz het te ki a ma gyar anya gon kí vül eső, re le váns kö zép-euró pai rí tu sok vizs-
gá la tát, el ső sor ban az zal a pers pek tí vá val, hogy az össze ha son lí tó anyag gya ra pí tá sá val 
mi nél több in for má ciót nyer a ha zai zso lozs ma re pertoárról.
   Az aquileiai zso lozs ma li tur gia ta nul má nyo zá sá nak le he tő sé ge te hát a CAO-ECE 
pro jekt kap csán me rült fel elő ször. Ko ráb ban már a CAO-ECE prog ram el ső, be ve ze tő 
kö te te is re giszt rál ta né hány aquileiai for rás ad ven ti re per toár ját, s ab ból ide á lis, ér vé-
nyes aquileiai vál to za tot ál la pí tott meg, ame lyet a kö zép-euró pai zso lozs ma va rián sok 
kö zé sorolt.14

   Bi zo nyos, hogy Aquileia a kö zép-euró pai egy ház me gyés li tur gi ák kö zül leg kö ze-
leb bi kap cso lat ban a köz vet len kör nye ze tet je len tő salzburgi ér sek ség gel állt, kü lö nö-
sen a ko rai idők ben. A 11–13. szá zad ban Salzburg egy há zi ha tá sa nem csak tör té ne ti 
írá sok ban mu tat ha tó ki, ku ta tá saim sze rint ez a ha tás erő sen ér vé nye sült az aquileiai 
zso lozs ma li tur gia tar tal má ban is. Rá adá sul az aquileiai zso lozs ma for rá sok leg ko ráb ban 
épp eb ből a kor ból, a 11–12. szá zad ból ma rad tak fenn, és a dél né met neumanotációval 
el lá tott té te lek egyút tal az el ső do ku men tál ha tó aquileiai gre go rián énekek.15

3. A korai aquileiai liturgia emlékei és kutatástörténete

A disszer tá ció nak nem köz pon ti kér dé se, de a komp le xebb át te kin tés miatt egyik be-
ve ze tő I.2 al fe je ze té ben ki tér a frank–ró mai re form előt ti ko rai aquileiai li tur gi kus ha-
gyo mány ra is (3–6. old.). Az össze fog la lás be mu tat ja, mi lyen for rá sok, ada tok utal nak 
köz vet ve az ókor te kin té lyes egy ház me gyé jé nek ze ne kul tú rá já ra, amely a frank–ró mai 
re form uni for mi záló tö rek vé sei nek kö vet kez té ben Ravenna, Benevento vagy Ró ma ősi 
rí tu sá val együtt ki szo rult a hasz ná lat ból. A ku ta tás tör té ne ti előz mé nyek sze rint csak 
né hány fenn ma radt tö re dék szór vá nyos ada tai ból következtethetünk a ko rai idők re, pl. 
a 8. szá zad ban Paolinus pát riár ka szek ven cia-, tropus- és li tur gi kus drá maköl té sze te ad 
né mi támpontot.

12  Dobszay László and Prószéky Gábor, Corpus Antiphonalium Officii–Ecclesiarum Centralis Euro-
pae. A Preliminary Report (Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 1988).

13  Dobszay László, „Local Compositions in the Office Temporale”, in Max Lütolf zum 60. Geburtstag 
Fest schrift, hrsg. von Bernhard Hangartner und Urs Fischer (Basel: Wiese Verlag, 1994), 65.

14  Lásd Dobszay–Prószéky, A Preliminary Report, 27.
15  Az aquileiai zsolozsma első fennmaradt forrása a „San Daniele” breviárium a 11. század végéről 

(Civ-SD).
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14 Aquileia gregorián zsolozsmahagyománya a temporale tükrében 

   A 20. szá zad het ve nes évei ben a ret ros pek tív szem lé let erő sö dött fel Aquileia ze-
né jé nek ku ta tá sá ban,16 vagy is a meg lé vő ké sőb bi dal lam anyag ból kö vet kez tet tek az 
is me ret len ré gi re. E ku ta tá sok sem jár tak sok ered ménnyel, ta lán mert gre go rián anyag-
ból ko rai aquileiaira kö vet kez tet ni an nál is koc ká za to sabb nak bi zo nyult, mint a ké sői 
órómai anyag ból a ko rai ró mai éne ket el kép zel ni. Ke vés si ker rel járt az 1970-es évek-
ben Michel Huglo kí sér le te, aki a 11–13. szá za di aquileiai for rá sok ban olyan spe ciá lis 
ze nei ele mek re hív ta fel a figyel met, ame lye ket az ősi frank–ró mai re form egy sé ge sí té-
se előt ti aquileiai ze ne kul tú ra nyo mai nak vélt.17

   A szak iro da lom hiá nyos sá ga, hogy Aquileia kö zép ko ri gre go rián re per toár já ból ki-
zá ró lag a lo ká lis aquileiai kom po zí ciók kal fog lal ko zik. Aquileiai szen tek tisz te le té re 
írt ver ses offíciumokat ku ta tott Raffaela Camilot-Oswald, ami kor Ve len ce és Aquileia 
for rá sai nak össze ve té sé vel vizs gál ta Szent Hermagoras zso lozs mái nak re gi o ná lis kap-
cso la tait.18 Jurij Snoj Szent Hilarius és Tacianus, vala mint az aquileiai Can tia nus test-
vé rek zso lozs má ját dol goz ta fel.19 De Santi a spe ciá lis aquileiai szer tar tá sok re konst-
ru á lá sá ra és ér tel me zé sé re tett kí sér le tet,20 míg Planchart az anyag ze nei gya ra po dá sát, 
az aquileiai tropáriumot vizs gál ta.21 Aquileia ze ne kul tú rá já nak fon tos ré sze az a ko rai 
két szó la mú dal lam anyag, ame lyet a gre go rián re per toárt tar tal ma zó cividalei for rá sok 
őriz tek meg az utó kor nak. Ez az anyag el ső sor ban olasz ku ta tók figyel mét kel tet te fel, a 
for rá sok ban ta lál ha tó polifón ze né vel töb bek kö zött Giulio Cat tin fog lalkozott.22

   Paolinus szek ven ciái és drá mái, aquileiai szen tek ver ses offíciumai, tropusok, pri-
mi tív cividalei po li fó nia: a ku ta tás el ső sor ban azok ra a ku rió zu mok ra fó ku szált, ame-
lyek aquileiai ere de te vi tat ha tat lan. A prob lé ma ab ból fa kad, hogy a tu do má nyos te ma-
ti kában arány ta la nul nagy hang súly he lye ző dött a kü lön le ges, de vél he tően má sod la gos 
li tur gi kus ele mek re, a gre go riá non kí vü li dal la mok ra, il let ve a ké ső kö zép ko ri he lyi 
gre go rián gya ra pí tá sok ra. A frank–ró mai re form utá ni gre go rián stí lu sú dal lam re per-
toár aquileiai vo ná sai ról vi szont nem szól iro da lom. Ahogy Camilot-Oswaldnál lát tuk, 
ab ban sincs iga zi egyet ér tés, hogy a frank–ró mai gya kor lat be ve ze té se utá ni idő szak li-

16  Ugyanúgy, mint a 11–13. századi órómai források vizsgálatában.
17  Michel Huglo, „Liturgia e musica sacra aquileiese”, in Storia della cultura veneta dalle origini al 

Trecento, 1, ed. Gian fran co Folena (Vicenza: Neri Pozza, 1976), 312–325.
18  Raffaela Camilot-Oswald, „L’ufficio di s. Ermagora nella tradizione manoscritta di Aquileia/Civi-

dale e a San Marco: esame comparativo delle fonti”, in Da Bisanzio a San Marco, musica e liturgia. 
Qua der ni di Musica e Storia 2, ed. Giulio Cattin (Venezia: Fondazione Ugo e Olga Levi, 1997), 209.

19  Jurij Snoj, Two Aquileian Poetic Offices, in Historiae, Musicological studies 65/8 (Ottawa: The In-
sti  tute of Mediaeval Music, 2003).

20  Angel de Santi, „Rito e melodia aquileiese pel canto del Liber generationis”, Rassegna Gregoriana 
VI (1907), 517–520.

21  Alejandro Enrique Planchart, „Notes on the Tropes in Manuscripts of the Rite of Aquileia”, in Da vid 
Hughes Festschrift (Cambridge MA: Harvard University Press, 1995), 333–369.

22  Giulio Cattin, „La tradizione liturgica aquileiese e le polifonie primitive di Cividale”, in Le polifonie 
pri mi ti ve in Friuli e in Europa. Atti del congresso internazionale Cividale del Friuli, 22–24 Agosto 
1980, Miscellanea musicologica 4, ed. Cesare Corsi, Pierluigi Petrobelli (Roma: Edizioni Torre 
d’Orfeo, 1989), 117.
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 4. Az aquileiai forrásanyag 15

tur gi á ja sa ját ar cu la tú, ön álló aquileiai rí tus nak te kint he tő-e, vagy egy olyan zso lozs ma-
ha gyo mány nak, amely csak né hány ele mé ben tér el Euró pa dél né met egy há zi cent ru-
mai nak rí tus vál to za tai tól.23 Ez utób bi ne ga tív fel té te le zés re ma guk a gre go rián for rá sok 
ad ják meg ha tá ro zott vá la szu kat, hi szen a fó lió kon a ritus patriarchinus ki feje zés mel-
lett olyan rub ri kák ta lál ha tók, mint a secundum consuetudinem Aquileiensis ecc lesiae,24 
vagy konk rét, egye di meg ol dá sok ra utaló meg jegy zé sek: sed aquileien sis ecc lesia hoc 
non utitur.25 E kó dex be jegy zé sek az aquileiai li tur gia több pont ján hang sú lyoz zák a rí-
tus ön állósá gát, már az előtt, hogy fény de rül ne az egye di tar tal mi vonásokra.
   A fen tiek alap ján szá mos fon tos kér dés re ke res tem a vá laszt. Vég ső so ron mi lyen 
a for rá sok ból ki raj zoló dó kö zép ko ri aquileiai zso lozs ma más rí tu sok hoz vi szo nyít va, 
me lyek az aquileiai rí tus ré te gei, altradíciói, ezek ho gyan vi szo nyul nak egymáshoz, ho-
gyan vi szo nyul nak más kö zép ko ri rí tu sok hoz? Me lyek a szig ni fi káns azo nos sá gok, el-
té ré sek, és me lyek a fe lü le ti kü lönb sé gek? A tör té ne ti hát tér vá zo lá sa után26 a for rá sok 
pa leo grá fiai-kodikológiai vizs gá la tá nak ta pasz ta la tai kö vet kez nek, majd a re per toár- és 
li tur gia ana lí zis, il let ve a ze nei elem zés re épü lő fe je ze tek, ame lyek ből lé pés ről lé pés re 
tá rul nak fel az aquileiai li tur gia kro noló giai és föld raj zi variánsai.

4. Az aquileiai forrásanyag

Aquileia zso lozs má já nak fel tá rá sá hoz jól meg fog ha tó, ka rak te res for rás anyag állt a 
vizs gá lat ren del ke zé sé re: nyolc tel jes és hét hiá nyos zso lozs mát tar tal ma zó kó dex (lásd 
az ér te ke zés II. ré szét, 23–57. old.). Be lő lük két vi lá go san el váló offíciumvariáns bon-
ta ko zik ki: az aquileiai ka ted rá lis sa ját rí tu sa, és a cividalei társ káp ta lan li tur gi kus gya-
kor la ta, amely a fő vo nal he lyi va rián sa. Olyan hang je gye ket tar tal ma zó könyv/tö re dék, 
amely az aquileiai zso lozs ma ko rai ál la po tá ról szol gál hat na in for má ciók kal, saj nos 
nem ma radt fenn. A frank–ró mai re for mot kö ve tő 9. szá za di ál la po to kat sem is mer jük, 
mert for rá sok csak a 11. szá zad után áll nak ren del ke zés re. A leg ko ráb bi neu más ci vi-
da lei bre viá rium 11. szá za di; a vizs gá la tok ba be vont leg ké sőb bi for rá sok a 15. szá zad 
vé gé ről származnak.
   A kö zép ko ri Aquileiából az offícium éne keit tar tal ma zó köny vek kö zül antifonálék 
és bre viá riu mok áll nak a ku ta tás ren del ke zé sé re a 11–15. szá zad kö zöt ti idő szak ból 
(lásd a disszer tá ció for rás jegy zé két, III. old.). Jegy zé künk alap ja Emilio Goi 1960-as 

23  Lásd Raffaela Camilot-Oswald, Die liturgischen Musikhandschriften aus dem mittelalterlichen Pat-
riar chat Aquileia, Subsidia II, Teilband 1–2. Einleitung, [Abbildungen,] Hand schrif ten be schrei bun-
gen (Kassel: Bärenreiter, 1997), XXVIII.

24  Az aquileiai egyház szokásrendje szerint.
25  Az aquileiai egyház azonban nem használja [a tételt].
26  Lásd I.4 Az aquileiai egyházmegye története, 1.4.1 Római kori előzmények, 1.4.2 A kora  ke resz tény 

Aquileia és a poszt-Karoling idők, 1.4.3 Az aquileiai bazilika és katedrális, 12–22.
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évek ben ké szí tett ka taló gu sa, amely az aquileiai mi se- és zso lozs ma anya got tar tal ma zó 
for rá so kat lis táz za27 – ez Cesare Scalon udinei ka taló gu sá ból egé szít he tő ki.28 A for rá-
sok ki vá lasz tá sá nál a fen ti ka taló gu so kon/jegy zé ke ken kí vül Raffaela Camilot-Oswald 
mun ká ját hasz nál tam: a Monumenta Monodica Medii Aevi so ro zat ban meg je lent Aqui-
leia-kö tet tö mör, pon tos le írást ad a pat riar chá tus mi sé hez, il let ve zso lozs má hoz tar-
to zó em lé kei ről.29 E mun kák tar tal mát meg is mer ve to vább bő ví tet tem a lis tát egy 11. 
szá zad vé gé ről és há rom 15. szá zad ból szár ma zó kódexszel, és ez zel vég le ge sen meg-
ha tá roz tam a vizs gá lat ban hasz nált for rá sok kö rét. Az új ta lá la tok, a Ljubljanában őr-
zött 15. szá za di kranji antifonálék (két egymást ki egé szí tő, össze tar to zó kö tet)30 a Ruth 
Stei ner ne vé vel fém jel zett internetes adat bá zis, a CANTUS-in dex31 forráslistájában is 
meg ta lál ha tók; a két kó dex és a Goriziában őr zött aquileai rítusú köny vek tar tal má-
nak egye zé sé re né hány év vel ez előtt Dobszay László hív ta fel a figyel me met. A „San 
Daniele” bre viá riu mot – amely nek provenienciája szin tén az aquileiai pat riar chá tus – 
Cividaléban vagy a Cividale mel let ti San Daniele del Friuliban hasz nál hat ták a 11. szá-
zad vé gé től. A szé pen dí szí tett neumás zso lozs ma könyv tar tal mát ko ráb ban Giacomo 
Baroffio ele mez te.32 Az 1496-ban Ve len cé ben nyom ta tott aquileiai bre viá rium33 a leg-
ké sőb bi for rás, a kéz ira to kat össze gyűj tő mun kák ban nem szerepel.
   A fenn ma radt em lé kek el ső ként őr ző hely alap ján cso por to sít ha tók. Zso lozs mát tar-
tal ma zó aquileiai for rá sok ke rül tek elő a goriziai Biblioteca del Seminario Teologico 
Centraléből. Itt há rom antifonálét őriz nek -A, -B és -D jel zés sel (Aqu-A, -B, -D).34 
A két aquileiai rí tu sú 15. szá za di kranji dísz kó dex je len leg a ljubljanai ér se ki könyv-
tár ban ta lál ha tó (Kr-18, -19). Cividale a vizs gá lat leg gaz da gabb őr ző he lye: a Museo 
Archeologico Nazionale tu laj do na több bre viá rium és antifonálé a 11. és 15. szá zad 
kö zöt ti idő szak ból (Civ-30, -41, -44, -47, -48, -49, -57). A ko rai né met neumás bre viá-
rium ma is San Daniele del Friuliban lel he tő fel (Civ-SD). Az 1496-ban Ve len cé ben 

27  Emilio Goi, „Catalogo dei codici liturgici aquileiesi ancora esistenti”, in Quaderni della cultura. 
Scuola Cattolica di cultura di Udine, Teil I, IV/19 (1966–1967), 4–22, IV/20 (1966–1967), 4–24.

28  Cesare Scalon, „La biblioteca arcivescovile di Udine”, in Medievo e umanesimo 37 (Padova, 1979), 
153–154, 309–311.

29  Lásd 23. jegyzet.
30  Forráskiadás: Antiphonarium ecclesiae parochialis urbis Kranj [1491], 2 vols., ed. Jurij Snoj and 

Gab riel la Gilányi (Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 2007).
31  A Database for Latin Ecclesiastical Chant. Indeces of chants in selected manuscripts and early print-

ed sources of the liturgical office. Project Founder: Ruth Steiner, Catholic University of America. 
Pro ject director: Terence Bailey, University of Western Ontario. <http://publish.uwo.ca/~cantus/> 
(2007. január 4.).

32  Giacomo Baroffio, „Un importanto libro liturgico: il breviario di San Daniele”, in Antiqua habita 
con sue tu dine. Contributi per una storia della musica liturgica del patriarcato di Aquileia (Trieste: 
Edi zioni Universitá di Trieste, 2004), 43.

33  GW 5258 (online adatbázis: <www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de>).
34  A források nevének rövidítése az egyszerűség kedvéért a CAO-ECE kötet szisztémáját követi. Lásd 

Gilányi Gabriella és Kovács Andrea, Corpus Antiphonalium Officii–Ecclesiarum Centralis Europae. 
IV/A Aquileia (Temporale) (Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 2003), 35–37.
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 5. A kodikológiai vizsgálat eredményei 17

nyom ta tott aquileiai bre viá rium (Aqu-1496) több euró pai könyv tár ban is meg ta lál ha-
tó, vizs gá la taink so rán a Bayerische Staatsbibliothek és a Bri tish Library pél dá nyait 
használtuk.35

   Aquileia a 11. és a 15. század kö zöt ti pe rió dus ból kö zép ko ri vi szony lat ban is bő sé-
ges, dif fe ren ciált for rás ál lo mánnyal ren del ke zik. Az őr ző hely sze rin ti cso por to sí tás azt 
mu tat ta, hogy az aquileiai pat riar chá tus offíciumtemporáléját alap ve tően há rom for-
rás cso port ból is mer het jük meg: a 11–12. szá za di cividalei bre viá riu mok ból, a 13–14. 
szá za di goriziai antifonálékból, vala mint a cividalei antifonálékat tar tal ma zó 14–15. 
szá za di kó dex csoportból.

5. A kodikológiai vizsgálat eredményei

A for rá sok tar tal má nak meg is me ré se bi zo nyos pon to kon meg erő sí tet te, más hol töb-
bé-ke vés bé mó do sí tot ta az elő ze tes, őr ző hely alap ján tör té nő el kü lö ní tést. A rub ri kák 
ana lí zi se so rán a Goriziában őr zött köny vek ről ki de rült, hogy azo kat nagy való szí nű-
ség gel Aquileia vá ro sá ban, an nak ka ted rá li sá ban hasz nál ták.36 A goriziai cso port da rab-
jai te kint he tők az aquileiai li tur gia leg meg bíz ha tóbb for rá sai nak. A Goriziában őr zött 
antifonálék ke let ke zé si idő pont juk miatt is mérv adóak. Az antifonálék a gre go rián ének- 
és kó dex mű vé szet vi rág ko rá ból, a 13–14. szá zad ból szár maz nak, amely Aquileiában 
egy be esik a dél né met egy há zi és vi lá gi fenn ha tó ság meg szű né sé vel.37 A köny vek ben a 
né met neumákat – mint egy szim bo li ku san – már fel vált ja az itá liai kvad rát notáció egy 
át me ne ti, raj zos formája.
   A pa leo grá fiai-kodikológiai vizs gá lat so rán át te kin tet tem a for rá sok/for rás cso por-
tok köny vé sze ti jel leg ze tes sé geit, fel mér tem a notátori szo ká so kat, kö vet ke ze tes sé ge-
ket, a rub ri ká zás, a szö veg ér de kes sé geit. A for rá sok kodikológiai vizs gá la ta so rán fő 
cél a köny vek hi e rar chiá ba ál lí tá sa, egymáshoz való vi szo nyuk meg ha tá ro zása volt.
   A li tur gi kus ze nei for rás tu do má nyos ér té két ter je del me, ál la po ta is meg ha tá roz-
za. Aquileiában mind há rom fenn ma radt for rás cso port tar tal maz ép, tel jes köny ve ket. 
A kéz ira tok kö zött azon ban van nak hiá nyos köny vek is, ame lyek csak meg ha tá ro zott 
li tur gi kus idő szak(ok) offíciumait tar tal maz zák. Az egyes for rá sok a kö vet ke ző egy há zi 
ün ne pe ken és idő sza kok ban kö zöl nek zsolozsmaliturgiát:

35  Jelzet: Inc. c. a. 243, I. A. 21739.
36  A könyvek beosztásának és a rubrikák szövegének vizsgálata szorosan hozzákapcsolta ehhez az 

alap ré teg hez a két kranji és a nyomtatott velencei zsolozsmakönyvet is.
37  A német ajkú pátriárkák után 1251-től ismét itáliai főpapok foglalhatták el a patriarchátusi széket.
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Advent × × × × × × × × × × × ×
Nativitas × × × × × × × × × × ×
Epiph. × × × × × × × × × × ×
Post Ep. × × × × × × × × × × ×
D. Sept. × × × × × × × × × × × ×
Quadr. × × × × × × × × × × × ×
Pascha × × × × × × × × × × ×
D. Trinit. × × × × × × × × × ×
Corp. Xti × × × × × ×
Psalter. × × × × × × × × × × × × ×
Post Trin. × × × × × × × × ×
Dedicatio × × × × × × × × ×
Mort. × × × × × × × × × ×

   A kodikológiai vizs gá lat konk lú ziói a kö vet ke zők sze rint fog lal ha tók össze:
1. Aquileiában két hely szí nen, Cividaléban és az aquileiai ka ted rá lis hoz kap csoló dóan 

mű köd he tett má solói mű hely, amely kül ső meg ren de lés re való szí nű leg nem dol go-
zott, fel ada ta a he lyi igé nyek ki szol gá lása volt.

2. A for rá sok ban a ze nei té te lek el ren de zé se a scriptóriumra, és a hasz ná lat szű kebb 
föld raj zi he lyé re jel lem ző. Pl. a Goriziában őr zött há rom antifonálé li tur gi kus tar-
tal ma, valamint e tar ta lom el ren de zé se, meg je le ní té se fel tű nően egy be vág. Össze-
tar to zó köny vek ről van te hát szó, ame lyek mö gött köz vet len le szár ma zá si kap cso lat 
fel té te lez he tő. A köny vek meg erő sí tik, legitimizálják egymást és a bennük meg őr-
zött rí tust. Ugyan ez ér vé nyes a két cividalei for rás cso port ban az egyes kö te tek kap-
csolatára.

3. Adott li tur gi kus hely szí nen a ki ál lí tás el vei ből tar tal mi el vek szü let het tek meg, és 
for dít va, vagy is ha a rí tus for rá sai gon do san ki vi te le zet tek, az alap ve tően tük rö zi 
a szer tar tás hely szí né nek igé nyes sé gét és rang ját. Eb ben a te kin tet ben az aquileiai 
ka ted rá lis for rás cso port já nak tag jai kü lö nös gond dal ki vi te le zett, igé nyes köny vek, 
a cividalei al köz pont for rá sai sze ré nyeb ben dí szí tet tek, le jegy zé sük is el na gyol tabb, 
dur vább: ez alá ren delt stá tu sú szer tar tá sokra utal.

4. A 11–12. szá za di bre viá riu mok né met ha tást mu tat nak, mely nek egy ér tel mű bi zo nyí-
té ka, hogy a Min den szen tek li tá niá já ban aquileiai és né met szen tek ne vei is meg ta-
lál ha tók. A köny vek Cividaléban ké szül het tek. A cividalei ere det mel lett szól, hogy 
az anyag ban sze re pel Szent Do nát cividalei pat ró nus ün ne pe (augusz tus 21.), vala-
mint a Civ-91 5r fó lió ján ta lál ha tó fize té si lis ta a Cividale kör nyé ki fal vak káp lán jai-
nak já ran dó sá gát rög zí ti. A Civ-SD köz li egy ké sőb bi pá pai bul la szö ve gét, mely nek 
egyes rész le tei a cividalei böj ti idő szak ün nep lé sé re utalnak.
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5. A kro noló gi á ban má so dik he lyen áll nak az aquileiai ka ted rá lis Goriziában őr zött for-
rá sai: az Aqu-A és -B ugyan ab ban a mű hely ben ké szül he tett; a ki vi te le zés dí szes sé-
ge, a rub ri kák és a mind két könyv re jel lem ző „át me ne ti” kot tá zás, az ál ta lá no san el-
ter jedt nél raj zo sabb, plasz ti ku sabb kvad rát notáció ezt való szí nű sí ti. A ka ted rá lis sal 
való köz vet len kap cso la tát mind há rom kó dex nyil ván való vá te szi a kolofónban,38 de 
a lo ká lis szen tek kel (Hellarius és Tatianus, Cantius, Cantianus, Cantianilla és Pro-
thus, Her ma cho ras és Fortunatus stb.) és a rub ri kák ban rend re fel buk ka nó aqui le-
gien sis ecc le siae, met ro po li ta nus ki fe je zé sek kel39 (amely püs pö ki/pát riár kai li tur gi á-
ra utal) is ezt erő sí tik meg. A -D antifonálé ké sőb bi, uni for mi zált kvad rát notációval 
ké szült, fel te he tően szin tén Aquileiában: a tar tal mi át fe dé sek alap ján az Aqu-B-t 
gya ní tom min ta pél dány nak. A ki vi te le zés be li kü lönb sé gek (Aqu-A, -B vs. Aqu-D) a 
for rá sok ko rá val ma gya ráz ha tók: a 15. szá zad ban egy kor sze rűbb dí szí tőtech ni kát és 
egy sze rű sí tett kvad rát notációt al kal maz tak az aquileiai műhelyben.

6. A 14–15. szá za di kézirategyüttes da rab szám ra a leg je len tő sebb, ám a hét an ti fo ná le 
kö zül csak a Civ-57 tel jes. Cividáléban is meg figyel he tő a kot ta írás két fé le tí pu sa: 
a 14. szá zad ban ar chai ku sabb, haj lé ko nyabb át me ne ti notációval ké szült a Civ-41, 
-44 és a Civ-57 antifonálé. A dóm töb bi for rá sa a kvad rát notációt már gya kor lot-
tab ban hasz náló 15. szá za di cividalei mű hely ter mé ke. Az Aqu-D-ben lát tuk ezt a 
notációtípust és ki ál lí tást: mind nagy, dí szes kar kó de xek, a kvad rát notáció ké sőb bi 
(uni for mi zált) for májával.

7. Be jegy zés utal ar ra, hogy a kranji antifonálék meg ren de lés re ké szül tek a pat riar chá-
tu son kí vül, Augsburgban (az Udalricus- és Augustinus-zso lozs ma Aquileia-ide gen, 
Augsburgban vi szont jel leg ze tes).40 A 15. szá zad vé gi né met gót notációs for rá sok 
min ta pél dá nya aquileiai ka ted rá lis be li könyv, egy kvad rát notációs kó dex le he tett. 
Er re utal, hogy a kranji for rá sok a ka ted rá lis zso lozs má já nak ver zió ját mu tat ják, te-
hát eb be a for rás cso port ba so roltam őket.

8. Az aquileiai bre viá rium az aquileiai szék hely szá má ra ké szült ve len cei nyom tat vány. 
A bre viá rium meg erő sí ti a 13–14. szá za di antifonálék tar tal mát, könyv mű fa já nál 
fog va az aquileiai li tur gi kus consuetudo több év szá za dos foly to nos sá gát rep re zen-
tál ja. Az aquileiai ének re per toár ta nul má nyo zá sá nak ez a könyv a leg meg bíz ha-
tóbb for rá sa, s mi vel min den rész le tet kö zöl, hiány pótló bi zo nyos li tur gi kus pon tok 
rekonstruálásánál (pl. tar tal maz za az év kö zi him nu szo kat és a böj ti kompletórium 
spe ciá lis antifónáit és responzóriumait).

38  Pl. Aqu-B 12r: „Incipit ordo officii secundum morem et consuetudinem aquilegensis ecclesiae per 
circulum anni”.

39  Amely püspöki liturgiára, vagyis katedrálisbeli használatra utal.
40  A bejegyzés a Kr-18 végén, a 245v-n található. Lásd még Antiphonarium ecclesiae parochialis urbis 

Kranj [1491], ed. by Jurij Snoj and Gabriella Gilányi, 9–10.
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6. Az aquileiai zsolozsma liturgiai analízise

A dol go zat kö zép pont já ban az aquileiai re per toár li tur giai elem zé se áll (III. rész, 58–
136. old.), új sze rű, az anyag vizs gá la ta szá má ra ki ala kí tott, a CAO-ECE mun ka cso-
port ban szer zett ta pasz ta la to kat is fel hasz náló rend szer sze rint. A fejezetben a for rás-
anyag ré teg zett sé ge alap ján – ame lyet az elő zőek ben már a kodikológiai-pa leo grá fiai 
vizs gá lat is ki mu ta tott – elő ször az egész rí tus ra jel lem ző összaquileiai jel leg ze tes-
sé ge ket eme lem ki, szisz te ma ti ku san, ün ne pek sze rint vé gigha lad va a tel jes aquileiai 
temporale-zso lozs mán. A komp le xi tás szem előtt tar tá sá val igye kez tem min den olyan 
ele met rög zí te ni, amely Aquileia zso lozs má ját egye di vé te szi, és meg kü lön böz te ti más 
rítusoktól.
   Az óriá si mennyi sé gű adat ér té ke lé se és mér le ge lé se so rán a leg na gyobb ki hí vást az 
je len tet te, va jon a fenn ma radt for rá sok ból meg ha tá roz ha tó-e egy olyan ének re per toár 
és zso lozs ma szer ke zet, amely a leg jel lem zőb ben aquileiai. Mi vel a kö zép ko ri aquileiai 
offíciumliturgia kü lön bö ző idők ben be ke rült és el té rő in ten zi tás sal rögzült ré szek ből 
kris tá lyo so dott ki, nem volt egy sze rű össze fé sül ni a rí tus va rián so kat. A for rá sok kal do-
ku men tál ha tó cividalei hely szín más zso lozs mát hasz nált a 11. szá zad ban, és mást a 
15.-ben, de kü lön bö ző zso lozs ma vál to za tok lé tez tek idő ben egymással pár hu za mo san 
is, er re pél da a cividalei dóm és az aquileiai ka ted rá lis azo nos ko rú li tur gi á ja. Kö vet-
ke zés képp az aquileiai rí tus csak egy met sze té ben, ki me re ví tett ál la pot ban is mer he tő 
meg egyet len for rás vagy for rás cso port alap ján. A rí tust euró pai di vat hul lá mok ér ték, 
ez ál tal li tur gi kus be osz tá sok vál toz tak meg, té te lek je len tek meg, vagy tűn tek el be lő le, 
ezenkí vül az adott for rás ban kö zölt li tur gi át akár vé let len sze rű dön té sek is ala kíthatták.
   Ilyen kö rül mé nyek kö zött kü lö nö sen fon tos nak tar tot tam az egy ség ke re sé sét, 
vagy is olyan szer ke ze ti, re per toár be li el vek meg ha tá ro zá sát, ame lyek min den for rás-
cso port ban je len van nak, és más rí tust így együtt nem jellemeznek.
   Az aquileiai zso lozs ma for rá sok re per toár já nak fel dol go zá sá ban fel be csül he tet len 
se gít sé get nyúj tott az MTA Ze ne tu do má nyi In té zet Ré gi Ze ne Osz tá lyá nak CAO-ECE 
adat bá zi sa, amely az össze ha son lí tó anyag vizs gá la tot je löl te ki a vizs gá lat mód sze re-
ként.41 A li tur gi kus szo kás rend Aquileiára jel lem ző lo ká lis ta golt sá ga az adat bá zis új ra-
gon do lá sát és át ala kí tá sát igé nyel te. A há rom altradíció té te leit li tur gi kus sor rend jük ben 
egy más mel lett ve tet tem össze, így azon nal nyil ván való vá vál tak a for rás cso por tok kü-
lönb sé gei – és az egyes for rások el té ré sei, ame lye ket a jegy zet ben lis táz tam korábban.

41  2003-ban a CAO-ECE programban Kovács Andreával rögzítettük az aquileiai források összes zenei 
té te lét az egyházi év szerinti liturgikus rendben. Lásd Gilányi Gabriella és Kovács Andrea, Corpus 
Anti phonalium Officii–Ecclesiarum Centralis Europae. IV/A Aquileia (Temporale) (Budapest: MTA 
Ze netudományi Intézet, 2003).
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Az összaquileiai zsolozsmaliturgia szerkezetének  
karakterisztikus pontjai

A disszer tá ció el ső ide tar to zó fe je ze te (III.1, 58–73. old.) a jel leg ze tes sé ge ket en cik lo-
pé di kus ala pos ság gal fej te ge ti, itt csak az össz-aquileiai zso lozs ma leg fon to sabb szer-
ke ze ti és re per toár be li ele meit fog la lom össze:
   Az egy há zi év kez de tét jel ző ad ven ti zso lozs ma li tur gia egyi ke a he lyi spe ci fi ku-
mok nak leg in kább helyt adó temporale-ré szek nek. Az ad ven ti zso lozs má ban el ső sor-
ban az év kö zi de psalterio és az adott funk ció szá má ra egye di leg ki je lölt proprium 
té te lek ará nya tesz kü lönb sé get a rí tu sok kö zött, ezek alap ján az egyik ka rak te re sebb, 
a má sik ke vés bé. Aquileia ad ven ti zso lozs ma rí tu sa euró pai össze ve tés ben rend kí vül 
dif fe ren ciáltnak tűnt.
1. For rás cso port jai ban kö zös, hogy a va sár na pi el ső vesperás öt zsol tá ra egyet len an ti-

fó ná val szó lalt meg (antiphona sola). Ez egy sze rűbb elő írás, mint pl. a ma gyar for rá-
sok ban sze rep lő hí res öt té te les A diebus antiquis-so ro zat, ám a de psalterio éne ke ket 
hasz náló salzburgi gya kor lat hoz vi szo nyít va vál to za tos ság, properizáció.

2. Az ad ven ti idő ben az aquileiai him nuszstruk tú ra vi lá gos, át te kint he tő: az el ső ad-
ven ti hét anya ga tel jes ér vé nyű az idő szak ban. Az el ső és má so dik vesperásban a 
Veni Redemptor sze re pel, és a tel jes ad ven ti idő ben, négy hé ten ke resz tül éne kel ték 
a kompletórium Conditor alme him nu szát is. A laudesben az egész idő szak ban a Vox 
clara té tel szólalt meg.

3. Az ad ven ti va sár na pok 3 + 3 + 3-as matutinumbeli antifónaciklusai fel té te lez he tően 
itá liai szer ke ze ti min ták ra ve zet he tők vissza.42 Ugyan ak kor Aquileia ének vá lo ga tá sa 
nem kö ve ti egyik itá liai rí tu sét sem: ki lenc té te lé ből egyet lenegy sem fe dez he tő fel 
az itá liai matutinumokban. Aquileia te hát sa já tos szin té zist te remt, csak a ki lenc té-
te les szer ke ze tet vet te át dé li szom szé dai tól, vi szont a so ro zat egyes da rab jait Kö-
zép-Euró pá ból kölcsönözte.

4. Az ad ven ti kis hó raté te lek az egész ad ven ti idő szak ban egy sé ge sek. A hó rák hoz ren-
delt egyes té te lek – a Veni et libera nos, Paratus esto Israel, Tuam Do mi ne excita, In 
tuo adventu – antifónák Euró pá ban nem rögzültek konk rét li tur gi kus he lyen, min den-
hol más funk ció ban for dul nak elő. A nagy kö zép ko ri vál to za tos ság miatt a spe ciá lis 
aquileiai antifóna-té tel sor is rí tusmeg ha tá ro zó nak te kint he tő. Ha sonlóan ki dol go zott, 
sta bi lan rög zí tett rend szer is mét csak kö zép-euró pai rí tu sok ból do ku mentálható.

   A ka rá cso nyi ok tá vá ban, Szent Ist ván vér ta nú és Szent Já nos ün ne pén kü lön le ges 
aquileiai vo nás a matutinum ket tős antifónaszériája: egy az ün nep na pon, egy az ok tá-
ván (Hesterna die/Beatus Stephanus, Qui vicerit faciam/Johannes apostolus).
   Nagy böjt hat he té ben szá mos spe ci fi kus szer ke ze tet hasz nál tak a pat riar chá tus forrásai:

42  Már a I-Rvat SP B 79-es órómai antifonáléban is kimutatható a kilenctételes rend, de ugyanezt nyo-
mon kö vet het jük későbbi itáliai antifonálék (Ivrea, Verona, Benevento) adventi matutinumaiban is.
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1. Fő ként a vesperás té te lei nek ki je lö lé se rí tusspe ci fi kus. Az antiphona sola az el ső 
négy hét ben az Advenerunt nobis, az ötö dik hé ten váltanak át a kó de xek az Animae 
impiorum antifónára. A va sár na pok el ső vesperásainak responzóriumai kü lön le ges 
szé riát alkotnak.43

2. Aquileiában a böj ti matutinumot nokturnusonként új antiphona solával éne kel ték, az 
el ső két hét ben ugyan azok kal a té te lek kel, utá na he ten te vál to zó darabokkal.

3. A nagy böj ti him nusz rend sa ját sá ga, hogy más-más propriumszisz té mát ta lá lunk a 
kü lön bö ző hó rák ban. A vesperásban az el ső négy hé ten min dig új té te le ket ír nak elő 
a for rá sok, és csak az ötödik va sár na pon váltanak: az tán két hé ten ke resz tül a Vexilla 
regis him nusz sze re pel. A 4 × 4 + 2 × 1-es szer ke zet az aquileiai vesperás him nu szai ra 
ér vé nyes. A laudesben vi szont az el ső négy hét azo nos té te lek kel sze re pel a for rás-
cso por tok ban (Clarum decus), majd az 5. hé ten új té tel kö vet ke zik (Rex Christe).44 
A kompletóriumok a 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1-es ren det követik.45

4. Aquileiában a leg tel je sebb euró pai for má ban van je len a kompletóriumokba beil-
lesz tett, a kon ti nen sen szór vá nyo san el ter jedt responzóriumsorozat (Convertimini ad 
me, Illumina oculos, Custodi nos Do mi ne, In pace in idipsum, In manus tuas, Dixi 
conscendam), azon ban az al ka lom sze rin ti vá lo ga tás eb ből a re per toár ból rí tu son be-
lül is variábilis.

5. A vi rág va sár na pi zso lozs ma aquileiai jel leg ze tes sé ge a kishórákhoz asszignáció nél-
kül be jegy zett há rom kör me ne ti antifóna.46

6. A nagyheti el ső há rom ferián Aquileiában a for rás cso por tok egy sé ge sen választanak 
invitatóriumot.47

   A hús vé ti idő szak anya ga ki vé te les pont ja az aquileiai zso lozs má nak, hi szen más 
idő sza kok kal el len tét ben rész le tes rub ri ka szö veg tu dó sít a szer tar tás egyes rész le tei ről, 
pl. a hús vé ti nagyvesperásról.
1. Aquileiában a hús vé ti idő szak va sár nap jain a hús vét va sár na pi offíciumot is mé tel ték, 

a va sár nap sa ját anya gát Aquileiában hét főn mond ták el. A ró mai szo kás rend től való 
el té rés re rub ri ká ban hív ják fel a figyel met a for rá sok: In Aquilegiensis itaque ecc le-
sia sic cantamus ad matutinum ut in die sancto Pasche, et in hoc non ob ser va mus 
Ro ma num ordinem.

2. A per annum zso lozs má ban egy-egy kü lön le ges ség ér de mel figyel met, pl. a hét fői 
pri ma antifónája, a Do mi ne exaudi preces lo ká lis té telritkaság.

43  Aquileia vesperás-responzóriumai: 1D Angelis suis mandavit, 2D Vidi Dominum facie, 4D Audi Is-
rael praecepta, 5D Circumdederunt me, 6D Ingressus Pilatus.

44  4 × 1 + 2 × 1. Kivéve a korai cividalei breviáriumokban, ahol nincs tételváltás (6 × 1).
45  A hat böjti hét három himnuszt használ a kompletóriumban: Christe qui lux, Audi benigne, Jesu re-

demp tor seculi.
46  a1 Occurrunt turbae, a2 Pueri Hebraeorum… tollentes, a3 Pueri Hebraeorum… vestimenta.
47  Feria 2: Ubi tentaverunt me, feria 3: Quadraginta annis, feria 4: Quibus juravi.
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   A rész le tes re per toár elem zés egy részt azt mu tat ta, hogy a for rás cso por tok egy más 
erős vál to za tai: Aquileiában a va riáló dás nak tág ke re te ket szab tak. Ugyan ak kor az is-
mer te tő je gyek összes sé ge még is ha tá ro zot tan meg kü lön böz te ti a pat riar chá tus zso lozs-
má ját, amely vál to za tos öt vö zet: kö zép-euró pai re per toár da ra bok és itá liai szer ke ze tek 
jellemzik.

A liturgikus consuetudo alakulása – Zsolozsmaváltozatok rítuson belül. 
Fővonal és altradíció:  

Az aquileiai katedrális és a cividalei dóm liturgiájának eltérései

A disszer tá ció kö vet ke ző elem ző fe je ze te (III.2, 73–85. old.) rá mu tat a ha gyo má nyon 
be lü li va riá ció te rü le ti és kro noló giai le he tő sé gei re, a li tur gi át ért szű kebb di vat ha tá sok-
ra, he lyi dön té sek re. A fe je zet az altradíciók egyé ni vo ná sait a for rás cso por tok össze ve-
té sé nek min den le het sé ges kom bi ná ció já ban tár gyal ja: egy más mel lé ál lít ja az aquileiai 
ka ted rá lis és a cividalei dóm azo nos ko rú li tur gi á ját, a ko rai és a ké sői cividalei for-
rás anya got, a 11–12. szá za di és a 13–15. szá za di rí tus va rián so kat. A disszer tá ció ban 
ol vas ha tó rész le tes ana lí zis főbb ered mé nyei a következők:
   Az aquileiai ka ted rá lis és a cividalei társ káp ta lan for rá sai nak össze ve té se a cividalei 
dóm li tur gi á ját tá vo li va riáns nak mu tat ta. Ér de ke sek pl. azok az el té ré sek, ahol fon tos 
li tur gi kus pon to kat lát nak el más-más tételekkel:
1. Ad vent ben pl. az aquileiai ka ted rá lis min den hé ten új antiphona solát ír elő a ves pe-

rás hoz, míg Cividale ugyan azt az egyet ismétli.
2. A Surgite vigilemus invitatórium ad vent harmadik va sár nap ján a ka ted rá lis ban ka-

rak te re sebb vá lasz tás, mint a da rab he lyén álló cividalei Dominum qui venturus est 
in vi ta tó rium, egy gyak ran hasz nált kö zép kori tétel.

3. Kü lön le ge sebb az aquileiai ka rá cso nyi zso lozs ma kompletóriumának Corde na tus es 
him nu sza, mint Cividale Veni Redemptora.

4. Az aquileiai ka ted rá lis zso lozs má já nak egyik leg ki emel ke dőbb vo ná sa, hogy a ka rá-
cso nyi offícium má so dik vesperásában him nusz he lyett (Cividaléban ez a meg szo-
kott A solis ortus) a Letabundus exsultet szek ven cia sze re pel. Er re az al kal ma zás ra 
Euró pá ban csak a ve len cei San Marco li tur gi á já ban ta lál tam példát.

5. Szent Já nos evan gé lis ta zso lozs má já ban a ka ted rá lis li tur gi á ja egy kö zép-euró pai 
rit ka ság gal, a Crucifixum re gem invitatóriummal in dít ja a matutinumot. Cividale 
ehe lyett mind két for rás cso port já ban a szo ká sos Adoremus re gem apostolorum té-
telt hozza.

6. Az őszi év kö zi időt egyé ni emb lé mák kal in dít ják a for rás cso por tok, a Historia Regum 
fel irat után kö vet ke ző el ső antifóna Aquileiában a Cognoverunt omnes, Cividaléban 
a Loquere Domine.

   Egy-egy té tel ki vá lasz tá sá nál na gyobb sú lyúak a hó rák szer ke ze té nek el té ré sei a 
ka ted rá lis és a dóm zso lozsmájában:
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1. Szent Ist ván vér ta nú offíciumában az ün nep re és az ok tá vá ra elő írt két antifóna-so-
ro zat fel cse ré lő dik. Cividaléban az is me ret le nebb Hesterna die-szé ria sze re pel fő he-
lyen, és csak az ok tá ván ke rült sor a Beatus Stephanus antifónacsoport éneklésére.48

2. Víz ke reszt má so dik vesperásának antifóna-sorozata a ka ted rá lis és a dóm for rá sai-
ban nem új anyag, ha nem is mét lés, de ez el té rő szé riá kat, el té rő te ma ti kát je lent. 
A ka ted rá lis for rá sai a víz ke resz ti laudes antifónáit ír ják elő a vesperásban is (Ante 
luciferum stb.), míg Cividale szo kat lan mó don ka rá csony má so dik vesperásának 
Tecum principium kez de tű té tel so rát asszignálja, ez zel kap cso la tot te remt a ka rá cso-
nyi idő szak és a víz ke reszt utá ni hét köz na pi he tek zso lozs má ja kö zött. A ka ted rá lis 
for rá sai ban éles a ce zú ra: a ka rá cso nyi gon do lat kör ja nu ár el ső nap jai ban lezárul.

3. Kü lön le ges pont a lo ká lis vál to za tok szem pont já ból a hetvenedva sár napi ves pe-
rás. A nagy böjt ben nem éne kel tek al le lu ját a li tur gi á ban, ezért a böjt nyi tá nyán, a 
hetvenedva sár napi vesperásban el bú csúz tak a té tel től. A vesperás al le lu jameg em lé-
ke zé sé nek több szint je figyel he tő meg a kö zép ko ri rí tu sok ban, egye sek re tel jes te ma-
ti kai meg ha tá ro zott ság, míg má sok ra csak egy meg em lé ke ző té tel beil lesz té se volt 
jel lem ző. Aquileiában a ka ted rá lis vesperása na gyobb hang súlyt fek tet az al le lu já-
tól való bú csú ra, mint Cividale zso lozs má ja: a zsol tá rok fö lött éne kelt antifóna az 
Alleluia alleluia, de Aquileia sa ját responzórium prolixumot (Alleluia audivimus) is 
elő ír ezen a he lyen. Cividaléban a li tur gia szer kesz tői már a vesperásban el kezd ték a 
Ge ne zis tör té ne tét (R. Formavit igitur), míg Aquileiában az al le lu já tól való el kö szö-
nés ma radt a hó ra köz pon ti gondolata.

4. A böjtelő matutinumának responzórium-al kal ma zá sa is vál to zé kony ké pet mu tat a 
két for rás cso port ban. A hetvenedva sár nap egy sé ges: ilyen kor az Ádám ról szóló éne-
ke ket ír ják fel a kó de xek, Cividaléban hatvanadva sár nap is ezt a so ro za tot is mé tel ték. 
A ka ted rá lis for rá sai a Noéról szóló responzóriumokkal azon ban to vábblép tek a bib-
liai his tó riák ban. Ötvenedva sár nap ugyan itt egy részt a Noé-responzóriumokat is mé-
tel tek, más részt új, Áb ra hám-szö ve gű té te le ket vé te lez tek. Cividaléban ötvenedva-
sár nap össze von ni kény sze rül tek a Noéról és Áb ra hám ról szóló his tó riá kat. Az 
aquileiai ka ted rá lis gya kor la ta új so ro zat tal áll mind há rom hé ten. Kö zép-euró pai 
for rá sok ra jel lem ző ez az el já rás, pl. az esz ter go mi ak ra, míg a nyu ga ti rí tu sok ban és 
né met te rü le te ken in kább a cividalei egy sze rű sí tett va riáns je lenik meg.

5. Bár Nagy böjt kö zép ko ri kompletóriumaiban ál ta lá nos eset ben responzórium brevét 
éne kel tek, né hány kö zép-euró pai rí tus ban – az aquileiai for rá sok zö mé ben is – a 
kompletóriumhoz he ten te/két he ten te vál to zó responzórium prolixumot ír tak elő a 

48  A karácsonyi kettős szent-offíciumokról lásd Czagány Zsuzsanna, Corpus Antiphonalium Officii–
Ecclesiarum Centralis Europae. Praha (Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 1996), 42. További 
új eredményekkel szolgált uő., „Frühe Historien der handschriftlichen Überlieferung aus Aquileia 
und ihre mitteleuropäischen Beziehungen” című előadása, amely az Il canto liturgico di Aquileia, 
del Pat riar cato e delle regioni vicine europee címmel megrendezett, 2002-es velencei zenetudomá-
nyi konferencián hangzott el.
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köny vek le jegy zői. Kö zép-euró pai sa ját ság a kompletórium jel leg ze tes új stí lu sú 
nagyantifóna-so ro za ta is. Mind két eset ben ta lál tunk egy-egy spe ciá lis ka ted rá lis be li 
és cividalei verziót.

6. Hús vét kor az aquileiai ka ted rá lis for rá sai az antifonálé könyv mű faj tól szo kat lan mó-
don rész le te zők, míg a ko rai cividalei bre viá riu mok sze rény li tur giai rend del áll nak, 
amely sze ré nyebb dóm be li vesperásra és hús vé ti szer tar tás so ro zatra utal.

Aquileia zsolozsmaliturgiájának változásai  
a 11–12. és a 13–15. század között

Kü lön al fe je zet (III.2.2, 85–93. old.) te kin ti át Aquileia zso lozs ma rí tu sá nak kro noló giai 
vál to za tait. A vizs gá lat ki in duló pont ja, hogy a cividalei bre viá riu mok ál tal köz ve tí tett 
zso lozs ma a li tur gi kus consuetudo 11–12. szá za di ál la po tát rög zí ti, et től az aquileiai 
ka ted rá lis és a cividalei dóm 13–15. szá za di kéz ira tai nak tar tal ma az éves cik lus bi zo-
nyos pont jain el tér. A leg főbb meg figyelések:
1. A ko rai bre viá riu mok ke ve sebb proprium té telt kö zöl nek, he lyet tük de psalterio al kal-

ma zá sok kal el éged nek meg a ko ra be li kon zer va tív dél né met gya kor lat hoz ha sonlóan 
(lásd pl. ad ven ti, nagy böj ti vesperások antifónája). Ar chaiz mus a Szent há rom ság 
zso lozs ma szi kár szer ke ze te,49 de ta ka ré kos ság ra figyel he tünk fel a Temp lom szen te-
lés zso lozs má já ban, vagy a Ha lot ti offíciumban is.

2. Fon tos a kö vet ke ző kü lönb ségtí pus: ad ven ti, nagy böj ti, hús vét utá ni és a Szent há-
rom ság ün ne pe utá ni va sár na po kon a ko rai for rás cso port számfölötti Benedictus- és 
Magnificat antifónákat sorol; a későbbi aquileiai for rá sok vagy mel lő zik e funk ció 
nél kü li, fe les le ges sé vált té te le ket, vagy új hely re oszt ják be őket, az az pon tos funk-
ció val látják el.

3. Dél né met ha tás ról ta nús ko dik a ko rai cividalei for rá sok szá mos té tel vá lasz tá sa 
(Adv D4 Vigilate animo invitatórium, a ka rá cso nyi kishórák antifónái, a pün kös di 
kishórák responzórium brevéi, Pün kösd zso lozs má já ban a Nocte surgentes him nusz 
a matutinum szá má ra (!), gaz dag him nusz al kal ma zás az év kö zi anyagban is).

4. A 13–15. szá za di aquileiai és cividalei for rá sok több he lyi jel leg ze tes ség gel szol-
gál nak, eze ket a ko rai cividalei for rás cso port nem is me ri (pl. az ad ven ti Dominum 
qui prope est invitatóriumot, a nagy böjt kompletóriumának új stílusú kom po zí cióit, 
a har ma dik hét számfölötti Lamentabatur Jacob, Occurrerunt Maria et Martha 
responzórium prolixumait).

5. A ké sői for rá sok ra a több propriumot al kal ma zó té tel szer ke ze tek jel lem zőek, lásd pl. 
a nagy böj ti kompletórium him nusz rend jét, a gaz da gabb énekpropriumot húsvétkor.

49  Pl. a vesperás csak egy antiphona solát ír ki (O beata et benedicta) szemben a késői források öt 
O-antifónájával.
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   Nemcsak a kö zép ko ri zso lozs ma-di vat hul lá mok fel buk ka ná sá val ma gya ráz ha tó a 
kü lönb sé gek fent át te kin tett kro noló giai cso port ja, ha nem az egy ház tör té ne ti vi szo-
nyok meg vál to zá sá val, a he lyi igé nyek át ala ku lá sá val is. Ter mé sze tes tö rek vé se le he-
tett Aquileiának, hogy a dél né met fenn ha tó ság meg szűn té vel a li tur gi á ban is el tá vo-
lod jon az észa ki szom szé dok tól ta nult li tur gi á tól. A 13–15. szá za di zso lozs ma köny vek 
már itá liai szí ne ze tű kö zép ko ri zso lozs mát tar talmaznak.

Cividale zsolozsmájának 14–15. századi elemei

Kü lön le ges ered mé nyek kel ke cseg te tett a har ma dik for rás cso port, a ké sői cividalei 
antifonálék li tur gi á já nak ta nul má nyo zá sa a má sik két for rás cso port hoz ké pest (lásd 
III.2.3, 93–102. old.). Cividale dóm já nak ké sői zso lozs ma gya kor la ta sa já tos, két ar cú 
öt vö zet. Sok pon ton őr zi a lo ká lis cividalei ha gyo mányt, vagy is tar tal mát te kint ve kö-
zel áll a ko rai bre viá riu mok hoz, vi szont a li tur gia mo der nebb, kép lé ke nyebb ré szei ben 
az aquileiai ka ted rá lis offíciumával korrespondeál. A for rás cso port leg ér de ke sebb ön-
álló szer ke ze ti al kalmazásai:
1. A kö zép kor ban ál ta lá nos, hogy ad vent ben már a Lu ca-na pon (dec. 13.) el kez dő dött 

a vesperás O-antifónáinak ének lé se. Eb ben az eset ben de cem ber 23-ig el hang zott 
mind a 12 antifóna. A ké sői cividalei köny vek hasz nálói az O-antifóna cik lust ugyan 
el kezd ték de cem ber 13-án, ám az utol só hé ten már nem O-antifónákat im po nál tak, 
ha nem más ad ven ti antifónákat rög zí tet tek Magnificat-antifónaként a hét köz na pi 
ves pe rá sok ban.50 A ké ső cividalei for rás cso port egyik leg ér de ke sebb ön álló al kal ma-
zá sa ez az antifónasorozat, nem lát tunk rá más hol példát.

2. Ten den ció zus a vesperás responzóriumának el té ré se Cividale ké ső kö zép ko ri of fí-
cium köny vei ben. Szent Ist ván vér ta nú ün ne pén pl. nem az utol só matutinumbeli pro-
li xu mot je lö lik ki (Patefactae sunt), ha nem egy proprium té telt ír nak elő (Sancte Dei 
pretiose).51

3. Me di ter rán rit ka ság a ham va zó szer dát kö ve tő csü tör tök res pon zó rium-asszig ná ció ja. 
Az ott sze rep lő Do mi ne puer meus responzórium csak itá liai, aquitán, fe ren ces és an-
gol for rá sok ból is mert, nincs nyo ma más hol Aquileiában vagy Kö zép-Európában.

4. A második böj ti va sár nap invitatóriuma nem a né met meg ol dás (Quoniam Deus 
mag nus), ha nem a rit kább hasz ná la tú (nyu ga ti?) Adoremus Deum quia té tel. Ha sonló 
kü lönb ség lát ha tó a har ma dik böj ti va sár nap.

5. Nagy szom bat matutinumában a me di ter rán kör ből do ku men tál ha tó52 Do mi ne post 
pas sio nem responzóriumot ír ják elő Civ-II for rá sai a matutinum zá ró tételeként.

50  Civ-II: f2 Jerusalem respice, f3 Maria autem conservabat, f4 Ecce ancilla Domini, f5 Intuemini 
quantus, f6 Tu Betlehem terra Juda.

51  Lásd pl. negyedik adventi va sár nap, vízkereszt.
52  E-Tc 44.1, I-MZ 15/79, I-Rv C.5, I-Rvat SP B 79.
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6. Az év kö zi anyag egyik leg jel lem zőbb cividalei újí tá sa – s egy ben az egyik leg ka rak-
te re sebb lo ká lis jel lem ző a hét köz na pok egyé ni Magnificat-antifónaszériája, amely 
ma gá ból a zsol tár ként hasz nált canticumból ve szi szö ve gét. Sem az aquileiai ka ted-
rá lis per annum zso lozs má já ban, sem Cividale ko ráb bi for rá sai ban nem ta lál tuk meg 
ezt az ar chai kus anyagot.53

Három forráscsoport – háromféle alkalmazás

Aquileia zso lozs ma rí tu sá nak van nak olyan kép lé keny szer ke ze ti pont jai, ahol a há-
rom for rás cso port há rom fé le al ter na tí vát kí nál az össze ve tés szá má ra, vagy is há rom 
ön  álló vál to zat tal áll a rí tu son be lül (lásd III.2.4, 102–111. old.). Ezek az el té ré sek a 
zso lozs ma rí tus leg vál to zé ko nyabb he lyeit je lö lik ki, ide tar toz nak a négy ad ven ti hét 
vesperásának antifóna-asszignációi, a ka rá cso nyi hó rák antifóna-vá lasz tá sa, víz ke reszt 
ok tá vá já nak nagyantifóna-el osz tá sa, a nagy böjt kis hó ra-antifónái, a nagy böj ti ma tu ti-
num responzórium-so ro za tai, a Menny be me ne tel második vesperásának plusz antifónái, 
a pün kösd utá ni hét anya ga, a nyá ri-őszi his tó riák responzórium- és antifónalistái.

Zsolozsmaváltozatok a forráscsoportokon belül

A li tur giai vizs gá lat leg szű kebb met sze te az egyes for rás és a for rás cso port vi szo nyá-
nak elem zé se, a for rás cso por to kon be lü li vál toza tok rög zí té se. Az ana lí zis itt már az 
egyes for rá sig jut el, és for rás-for rás vi szo nya vá lik meg ha tá ro zó vá. Na gyon ér de kes 
volt re konst ru ál ni azo kat a pil la nat nyi szer kesz tői dön té se ket és a zso lozs mát ért kül ső 
di vat ha tá so kat, ame lyek nek mind össze egy-egy for rás ban ma radt nyoma.
   Az aquileiai ka ted rá lis for rás cso port já ban (111–121. old.) is a kro noló gi á ból fa ka-
dó kü lönb sé gek a leg szem be tű nőb bek. A 15. szá za di kranji antifonálék és a nyom ta tott 
bre viá rium szá mos új szer ke ze tet, meg ol dást kö zöl a Goriziában őr zött köny vek hez ké-
pest. Pl. versiculus sacerdotalis csak itt ta lál ha tó,54 a té tel ki osz tás pon to sabb,55 a sa ját 
té tel kész let gaz da gabb (vö. a nagy böj ti kompletóriumok propriumait),56 a fe les le ges té-
te lek ra ci o na li zá lás miatt sok szor el tűn nek,57 il let ve bi zo nyos pon to kon vál to za to sabb 

53  Lásd a doktori értekezés VI.6 Feriális Magnificat-antifónák Cividale 14–15. századi forrásaiban és 
a mediterráneumban c. fejezetét.

54  Lásd a nyomtatott breviárium adventi vagy karácsonyi matutinumát.
55  Pl. a goriziai források adventben egy csoportban hozzák a kilenc matutinum-antifónát, míg a Kr-18 

és az Aqu-1496 a szokásos módon osztja szét a tételeket a nokturnusok között.
56  A nagyböjti időszak fontos momentuma, hogy az Aqu-A, -B és -D források általában nem írnak föl 

responzórium prolixumokat a va sár napi kompletóriumokba. Úgy tűnik, a Közép-Európából ismert 
új stílusú Convertimini ad me, Illumina oculos meos, Custodi nos Domine, In pace in idipsum, In 
manus tuas Domine, Dixi conscendam tételekből álló sorozat csak a 15. században rögzült vég le ge-
sen Aquileiában: a nyomtatott breviáriumban már benn van a teljes széria.

57  Pl. a böjti laudest követő super populum-antifónákat a Goriziában őrzött korai aquileiai források ki-
kot táz zák (Quis scit si, Cognoscimus Domine), a két 15. századi kódex nem.
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té tel kész let szí ne sí ti a li tur gi át.58 A bre viá rium sok eset ben hiány pótló in for má ciók kal 
szol gál az aquileiai zso lozs ma fel tér ké pe zé sé hez, pl. ki zá ró lag be lő le tud hat juk meg, 
mi lyen him nu szo kat éne kel tek az év kö zi kishórákban.59

   A kranji antifonále a pat riar chá tus ke le ti pe re mén több pon ton egyé ni utat vá laszt: 
van, hogy el ter jed tebb kö zép ko ri vál to zat sze re pel az aquileiai ku rió zum he lyén,60 de 
elő for dul, hogy ér de ke sebb a ki dol go zás, mint a pat riar chá tus töb bi for rá sá ban.61 A Ha-
lot ti offícium kranji va rián sa pl. nemcsak Aquileiában, de idáig Euró pá ban is tel je sen 
egyedülálló.62

   A Goriziában őr zött há rom antifonálé kap cso la tát már a pa leo grá fiai vizs gá lat is 
tisz táz ta, de meg győ zően a li tur gia ana lí zi se bi zo nyí tot ta be, hogy az Aqu-B az Aqu-D 
antifonálé min ta pél dá nya le he tett. A 13. szá za di Aqu-A vi szont egyes ele mei ben el tér, 
zso lozs má ja ar chai zálóbb a két má sik hoz ké pest. Egy le csu pa szí tott ver zió lát ha tó: a 
nagy böj ti kompletóriumok még nin cse nek propriumokkal gaz da gít va, és a for rás nem 
ír ja ki a ka rá cso nyi responzóriumok tropusait, ahogy a vesperáshim nusz ként hasz nált 
Laetabundus-szek ven ciát sem. Aqu-A-ban szű kebb a böjtelő számfölötti nagy an ti fó-
nái nak kész le te, több ször fel cse ré li a té te lek sor rend jét az Aqu-B-hez ké pest, és je len-
tős vál to zat ban köz li a canticum-antifónasorozatot ka rá csony oktáváján.
   A 11–12. szá za di cividalei for rás cso port ban (122–131. old.) a re per toár, té tel vá lasz-
tás igen egy sé ges, ezért a vál to za tok nagy részt je len ték te le nek: nem el té rő szer ke ze tek-
ben vagy asszignációkban ér he tők tet ten, ha nem egyes té te lek meg lé té ben/hiá nyá ban, 
li tur gi kus el he lye zé sé ben. A cividalei bre viá riu mok kö zött is a for rá sok ko ra te remt kü-
lönb sé get, eb ből a szem pont ból ér de kes a 11. szá za di „San Daniele” bre viá rium, il let ve 
a leg ké sőb bi Civ-93 kü lön ál lá sa a li tur gia bi zo nyos pontjain.
   A „San Daniele” kó de xet al ter na tív al kal ma zá sai a dél né met rí tu sok hoz, konk ré tab-
ban Salzburghoz kö tik. Gaz da gabb a him nusz rend je,63 ugyan ak kor egy sze rűbb, kon-
zer va tí vabb a fel tün te tett re per toár és an nak el ren de zé se – ez el ső sor ban me di ter rán 

58  Pl. a Szentháromság ünnepe utáni per annum időszakban a nyári invitatórium-proprium (Regem 
mag num adoremus) nincs még meg a korai forrásokban, helyette csak egyetlen évközi invitatórium, 
a Praeoc cu pe mus faciem szerepel.

59  I Jam lucis orto, III Nunc sancte nobis, VI Rector potens, IX Rerum Deus tenax.
60  Advent negyedik va sár napjának invitatóriuma az európai használatban is többségben lévő Dominum 

qui ven tu rus est, és nem az aquileiai katedrális forrásainak egyéni Dominum qui prope est tétele.
61  A Szentháromság zsolozsmájának O beata et benedicta antifóna-sorozatát az aquileiai megoldással 

ellentétben verzusokkal közli.
62  Az offícium mindkét kranji antifonáléban megtalálható, de a dupla alkalmazás nem jár együtt tel jes 

tartalmi átfedéssel: Kr-18 a tételek kiválasztásában és sorrendjében Aquileiával tart, Kr-19 vi szont 
egyedi tételeket is hoz. A matutinum első antifónája Kr-19-ben a Ne derelinquas me, a fő vo nal for-
rásaiban a Dirige Domine. Szűk, délnémet és itáliai körben fordulnak elő a Manus tuae Do mine, Ne 
tradas Domine tételek, a Deus aeternae in cuiust viszont nem tudtam dokumentálni a kö zépkorból.

63  A salzburgi rítus himnuszválasztása látható pl. karácsonykor a laudesben: Christe Redemptor, az el-
ső és második kompletóriumban (Veni Redemptor, Corde natus), Szent István vértanú vesperásában 
(Stephanus primo), Szent János apostol vesperásában (Solemnis dies), vízkereszt oktáváján (Gra tu-
letur omnis).
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vo ná sok mel lő zé sé ben mu tat ko zik meg (lásd pl. a sze gé nyes ad vent va sár na pi64 vagy 
év kö zi matutinumbeli antifóna-be osztást).65

   A bre viá riu mok leg fia ta labb tag já nak, a Civ-93-nak az el té ré sei leg in kább azo kon 
a pon to kon ra gad ha tók meg, ahol a ké sőb bi aquileiai köny vek meg ol dá sát lát juk.66 
A Civ-93 összes sé gé ben közelebb áll az aquileiai ka ted rá lis zso lozs ma vál to za tá hoz, 
mint a Civ-SD vagy a -91.
   A leg tisz táb ban a Civ-91 kép vi se li a 11–12. szá za di cividalei zso lozs mát. Meg bíz-
ha tó, gon do san rub ri ká zott for rás, egyet len iga zi ku rió zum mal, a nyá ri-őszi év kö zi idő 
Apprehendite disciplinam antifóna-sorozatával, amely nek ez idáig a -91 az egye dü li 
kö zép ko ri do kumentuma.
   A ké sői cividalei for rás cso port ban (131–136. old.) a Civ-57-es antifonálé őr zi a 
leg tisz táb ban a 14–15. szá za di cividalei rí tust. Tel jes temporale, mely nek tar tal mát a 
hiá nyos Civ-30, -47, -48, -49 antifonálék is meg erő sí tik. A 14–15. szá za di cividalei for-
rás cso por ton be lül a Civ-41-es és a -44-es antifonálék al kot nak al cso por tot, a két for rás 
ko ráb bi, vé le mé nyünk sze rint ugyan an nak a notátornak a mű ve. Egymást ki egé szí tő 
kö te tek, bár a hús vé ti idő sza kot mind a kettő közli.
   Az el té ré sek elem zé se kor a Civ-41 és -57 kü lön ál lá sa lesz a ki in duló pon tunk. Az a 
be nyo má sunk tá madt a ku ta tás fo lya mán, hogy a Civ-57 in kább a cividalei dóm lo ká lis 
ön állósá gát rep re zen tál ja, míg a Civ-41, -44 tar tal mi lag sok szor az aquileiai ka ted rá lis 
for rá sai hoz kö ze lít. Ezt bi zo nyít ják a kö vet ke ző jel leg ze tes pél dák (Civ-41, -44):
1. Szent Ist ván vér ta nú matutinumában a responzóriumok sor rend je Aqu-val egyezik.
2. Szent Já nos invitatóriuma ugyan vá laszt ha tó, de a Civ-41 a ka ted rá lis be li ku rió zu-

mot, a Crucifixum re gemet is feltünteti.
3. Nagy böjt ben a Civ-41 köz li az aquileiai Cognoscimus Do mi ne super populum an ti-

fó nát, amely Cividaléban egyéb ként nem használatos.
4. Szent há rom ság ün ne pén a cividalei zso lozs ma per annum antifónákkal éne kel te ti a 

laudest, a Civ-44 az Aqu fő vo nal O beata et benedicta so ro za tát közli.

64  A Civ-SD lejegyzője a délnémet hagyományok alkalmazásának megfelelően csak egy-egy tételt 
asszignál az adventi matutinum nokturnusaiba, szemben a jellegzetes aquileiai 3 × 3-as sorozattal, 
továbbá a kiválasztott három tétel (Scientes quia hora–Nox praecessit–Hora est iam) pontosan 
ugyanaz, mint amit a salzburgi rítus is használ.

65  A Civ-SD évközi zsolozsmájában még nincs jelen a speciális cividalei Beati qui in lege és App re-
hen dite disciplinam sorozat, csak a jól ismert Servite kezdetű széria.

66  Pl. a karácsonyi zsolozsmában találtunk ilyen pontokat. A laudesben a stabil, öttételes antifóna- 
sorozat egységét a Civ-93 a 4–5. helyen bontja meg: a Gaude et laetare és a Betlehem non est 
minima helyett a Rex pacificus és Magnificatus est rex antifónák állnak a forrásban, de a Civ-93 a 
későbbi aquileiai antifonálékkal megegyezően nem ad himnuszt a karácsonyi matutinumban és a 
laudesben. Modernebb a -93 redukált sorozata a karácsony oktávájába eső nagyantifónák esetében 
(9 tételt sorol a másik két könyvben szereplő 14-gyel szemben), de takarékosabb a tételek felírása a 
böjtelő hétköznapjain is.
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5 Az év kö zi his tó riák emblematikus nyi tó antifónája az aquileiai ka ted rá lis és Cividale 
zso lozs má já ban ka rak te re sen el tér. Civ-44 a ka ted rá lis be li vál to za tot használja.67

6. Aquileia kü lön le ges sé ge a Pró fé ták his tó riá já nak Laudabilem virum in vi ta tó riu ma. 
Civ-44-ben is ol vas ha tó, vi szont a Civ-57 nem ismeri.

7. Temp lom szen te lés ün ne pé nek zso lozs má ja a Civ-44-ben a ka ted rá lis be li ver zió (azo-
nos kis hó raté te lek, laudes-antifónák).

8. A pün kösd utá ni 25. va sár na pon Cividale for rá sai nagyantifónákat ír nak ki (Cum 
sub le vas set oculos, Il li er go homines), ki vé ve a -44-et, amely a ka ted rá lis for rá sai hoz 
ha sonlóan nem ad tételeket.

   A Civ-41 és -44 szá mos ön álló vo nást is fel mu tat. Nem cividalei és nem is aquileiai 
zso lozs ma ele mek ről van szó, ha nem for rás spe ci fi kus meg oldásokról:
1. Az ad ven ti va sár na pok matutinumának vé gén ta lál ha tó egy kü lön ki írt res pon zó-

riumso ro zat a hét köz na pok szá má ra. A for rás te hát nem a szo ká sos el já rást mu tat ja, 
az az nem a va sár na pi anyag ból sze lek tál, ha nem sa ját té te le ket ajánl a hét köz na pok ra. 
Ezek kö zül né hány (Dicit Maria putas, Ecce Dominus cum splendore, Montes Sion) 
csak me di ter rán te rü le tek ről do ku men tál ha tó rit ka ság, a Salutis nostrae Redemptor 
ed dig csak a Civ-41-ből ismerhető.

2. Ál ta lá nos ság ban ér vé nyes a meg ál la pí tás, hogy a Civ-41 és -44 sok fe les le ges, a zso-
lozs má ból las san ki szo ruló té telt (el ső sor ban ré gi me di ter rán da ra bo kat) meg őr zött. Ide 
tar to zik pl. az év kö zi his tó riák bő sé ges antifónakészlete, pl. a Jóbról szóló énekek.68

3. A Ha lot ti offíciumban ta lál ha tó az utol só je len tős el té rés. A Civ-44 a töb bi cividalei 
for rás sal szem ben a matutinum sza bá lyos responzóriumso ro za tát né hány pluszté tel-
lel egé szí ti ki.69 E so ro zat nincs meg más hol a pat riar chá tus ban, meg je le né se csak 
er re az egy antifonáléra kor látozódik.

7. A dallamok összehasonlító vizsgálata

A kö vet ke ző nagy fe je zet (IV., 137–183. old.) a dal lam vizs gá lat ered mé nyeit összegzi. 
A dal lam vizs gá lat cél ja az egyes for rás cso por tok ze nei va riá ciói nak át te kin té se. Egy-
részt an nak meg ál la pí tá sa, hogy mi lyen jel le gűek, je len tő sé gűek azok az el té ré sek, 
ame lyek az azo nos rí tus hoz tar to zó, de kor ban és te rü le ti leg kü lön bö ző for rás cso por tok, 

67  Historia Regum Aqu-Civ-44: Cognoverunt omnes, Civ-57: Loquere Domine. Historia Sapientiae 
Aqu-Civ-44: Sapientia clamitat, Civ: Sapientia Aedificavit.

68  A Ne reminiscaris Domine tétel már Tóbiás históriájából veszi szövegét, tehát logikusan a követ-
kező históriához kellene csatolni. A Tóbiás-história az európai és az általános aquileiai gyakorlattal 
szemben nem ezzel indít.

69  RR Credo quod redemptor, Qui Lazarum resuscitasti, Rogamus te Domine, Absolve Domine.
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altradíciók kö zött elő for dul nak. Más részt, mi kép pen ren dez he tők a va rián sok egy hi e-
rar chi kus sor rend be, az az me lyek a szig ni fi káns és me lyek a fel színt érin tő változatok.70

   A dal la mi össze ve tés a hang ma gas sá got je lö lő vo nal rend sze res antifonálékból in-
dult ki. El ső lé pés ben lát nom kel lett, ho gyan je gyez ték le ugyan azo kat a dal la mo kat az 
aquileai és cividalei kó de xek. Mi vel a tel jes dal lam anyag át írá sá ra nem volt mód, úgy 
vá lo gat tam a re per toár ból, hogy a min ta vé tel rep re zen ta tív le gyen. Két elv mű kö dött az 
össze ha son lí tan dó té te lek ki vá lasz tá sá nál: vé let len sze rű és kon cent rált sze lek ció. Száz 
té telt vá lasz tot tam ki a kó de xek temporale-zso lozs mái ból, úgy, hogy azo nos szá mú 
ének kel sze re pel je nek az egyes idő sza kok. Az után ki ír tam egyet len mű faj tel jes ze nei 
anya gát: itt az invitatóriumra esett a vá lasz tás, amely jól kö rül ha tá rol ha tó, de sti lisz ti-
kai lag vál to za tos re per toár, te hát össze ha son lí tó vizs gá la tok ra igen alkalmas.
   Na gyok vol tak a dif fe ren ciák a va riá ció mér té ké ben, jel le gé ben, je len tő sé gé ben: 
va rián sok szá zait, sőt, ez reit vet tem szám ba az egy-két hang ra ki ter je dő vál to za tok ból, 
a kom po zí ció mé lyebb ré te geit érin tő va rián sok azon ban csak tö re dé két al kot ták az 
összes el térésnek.
   A rí tu son be lü li va riá ció tí pu so kat a kö vet ke ző hi e rar chi kus rend sze rint cso por to sí-
tot tam, a súly ta lan va riáns tól a szig ni fi káns fe lé haladva:
1. pa leo grá fiai el té ré sek – a likveszkáló han gok átvételei-el ha gyá sai, a li ga tú ra cso por-

tok va riálódása;
2. fel szí ni dal lam vál to za tok – né hány han gos dal la mi bő vü lés, il let ve rö vi dü lés, át me-

nő han gok, haj lí tá sok kü lönbségei;
3. több han gos ter je del mi kü lönbségek;
4. for mu la vál to zat ter je del mi át ala ku lás (rö vi dü lés/bő vü lés) nélkül;
5. a pen ta ton-diatón változatok;
6. zár la ti for mu lák eltérései;
7. emblematikus té telkezdések;
8. dal lam rész ön álló va riáló dá sa, a kü lön bö ző al ko tó ré szek ben mu tat ko zó je len tős 

eltérések;
9. tonális vál to za tok – hang ne mi ki té rés, transzpozíció.
   Ered mé nyek: Az össze ha son lí tás a ze nei va riá ciós le he tő sé ge ket jó val vál to za-
to  sabb  nak mu tat ta, mint ami re a vizs gá lat előtt szá mí tot tam. Cividale dal lam anya ga 
ugyan is a ka ted rá lis vál to za tai hoz ké pest szám ta lan fe lü le ti, de sok szig ni fi káns pon ton 
is ön álló va riá ciót hoz. Ezek a meg ol dá sok for rás cso por ton be lül egy sé ge sek: az egyes 
for rá sok ban ugyan az a vál to zat olvasható.
1. Az aquileiai ka ted rá lis antifonáléi kö zül az Aqu-B, -D kó de xek ze nei vi szo nya egy ér-

tel mű: a két for rás ugyan azo kat a dal la mo kat köz li. A vi szo nyí tá si pont ként hasz nált, 

70  Lásd még Gilányi Gabriella, „Aquileiai énekváltozatok. Egy középkori zsolozsmahagyomány dalla-
mainak variálódási lehetőségei”, in „Inter sollicitudines”. Tudományos ülésszak X. Pius pápa egy-
házzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján. Budapest, 2003. december (Budapest: MTA–
TKI LFZE Egyházzenei Kutatócsoport / Magyar Egyházzenei Társaság, 2006), 179–195.
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egy év szá zad dal ko ráb bi 13. szá za di Aqu-A azon ban több pon ton ön álló vál to za tot 
tartalmaz.

2. A 11–12. szá za di neumás cividalei réteg a dal lam han gok re konst ru á lá sát ugyan nem 
tet te le he tő vé, ám a dallamformulák rész ben be azo no sít ha tóak. A for rás cso port az 
ese tek zö mé ben a ké sői cividalei for rá sok kal tar tott, vagy is kö zös cividalei al ter na-
tí vát kí nált a ka ted rá lis for rá sai nak vál to za tai val szem ben. A kép azon ban itt nem 
tel je sen ho mo gén: egyes ese tek ben a 11–12. szá za di bre viá riu mok neumasorozatai 
a ka ted rá lis for rá sai nak dal lam for du la tai ra em lé kez tet tek, sőt, bi zo nyos ese tek ben 
(lásd pl. emblematikus kez de tek, for mu la va riá ciók) ön álló dal la mo kat kell fel té te-
lez nünk a neumák mögött.

3. Úgy lát tam, kü lönb ség te he tő a dal la mi va riá ció ban asze rint, hogy mi lyen ko rú ré-
te gé ről van szó a ze nei anyag nak. A gre go rián ősibb ré te gé ben rögzült té te lek (ko rai 
antifónatípusok, pszalmikus responzóriumok) ese té ben ugyan is a for mu la va riá ciót 
lát tam jel lem zőbb nek. Ezek da rab ról da rab ra ki mu tat ha tó, ki kris tá lyo so dott, re le-
váns meg ol dá sok (pl. azo nos zár la ti for mu lák), ame lyek ál ta lá ban pri mer szin ten jel-
le mez nek egy rí tust. A ké sőbb ke let ke zett, bo nyo lul tabb fel épí té sű da ra bok ban nem 
ta lál koz tam tí pus el té ré sek kel, mint ha az újabb kom po zí ciók több te ret hagy tak vol na 
a sza bad, fe lü le tes va riálódásnak.

4. A fe je zet egyik fő ered mé nye a gre go rián dia lek tu sok kér dé sé hez kap csoló dik.71 
A dal lam össze ve tés ugyan is azt mu tat ta, hogy míg az aquileiai ka ted rá lis gre go rián 
gya kor la ta jel lem zően pen ta ton hang zá sú, Cividale egyen ran gú ként ke ze li a hang-
rend szer fél hang jait, és a diatón vál to za tot ré sze sí ti előny ben. Ez a rí tu son be lül ki-
ala kult el té rés a nyu ga ti dia lek tus te rü let hez tar to zó itá liai kap cso la tok kal ma gya ráz-
ha tó, amely kap cso la tot a kodikológiai jel lem zők, a kö zös li tur gi kus szer ke ze tek és a 
re per toár fel tű nő unikális itá liai té te lei is meg erősítettek.

8. Aquileia temporale‑zsolozsmájának európai kapcsolatai 
a tételrepertoár vonatkozásában

Aquileiai tételkülönlegességek

Az V. fe je zet (184–224. old.) a rí tus ide gen té te lek el kü lö ní té sé re, cso por to sí tá sá ra, jel lem-
zé sé re tesz kí sér le tet, il let ve egy-egy aquileiai ku rió zum kö zép ko ri pár hu za mait kutatja.72

71  Peter Wagner írta le először ezt a hallásmódbeli eltérést, s a pentaton változatot germán dialek-
tusnak nevezte, mivel német forrásokban analizálta először. Lásd Peter Wagner, Einführung in 
die Gregorianischen Melodien, II: Neumenkunden (Hildesheim: Georg Olms, [21962], Leipzig: 
Breitkopf & Härtel, [11912]).

72  Lásd korábban: Gilányi Gabriella, „A gregorián zsolozsmaliturgiák zenei repertoárja. Rítus-
meghatározó tételek a középkori Aquileia offícium-hagyományában”, Sic itur ad astra 16/1–2 
[= Zene- és tánctörténeti tanulmányok] (2004), 261–281.
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   Aquileia temporale-zso lozs má já ban való já ban alig ta lá lunk olyan té te le ket, ame-
lyek más kö zép ko ri rí tus re per toár já ban nem mu tat ha tók ki. Bár offíciumában több, el-
ső lá tás ra lo ká lis sa ját ság nak tű nő gre go rián té tel kap he lyet, csak né hány da rab te kint-
he tő el szi ge telt he lyi gya ra pí tás nak, a leg több „ku rió zum” út ját itá liai, aquitán, né met, 
ese ten ként ma gyar rí tu sok ban kö vet het jük nyo mon. A re per toár át te kin té se az aquileiai 
zsolozsmaliturgiában hasz nált unikális té te lek nek há rom cso port ját ha tá roz ta meg. 1. 
Bi zo nyos té te lek dé li irány ból, a me di ter rán rí tu sok ból ér kez tek, er re le het kö vet kez tet-
ni a tény ből, hogy Aquileián kí vül a kö zép kor ko rai me di ter rán for rá sai köz lik őket. 2. 
Egyes té te lek a kö zép-euró pai, el ső sor ban dél né met ha gyo mány kör ből is mer tek, vagy-
is ezek ről a te rü le tek ről ter jed tek to vább Észak-Itá lia (Aquileia) irá nyá ba. 3. Aquileia 
egyes for rás cso port jai ban eze ken kí vül meg ho no sod hat tak olyan lo ká lis da ra bok is, 
ame lyek ről nem áll ren del ke zés re több adat, il let ve csak na gyon szűk, észak-itá liai te-
rü le ten fordulnak elő. Né hány té tel ezek kö zül csak Aquileiára jellemző.
   A kü lön le ges té te lek ki eme lé se és ter je dé sük ha tás me cha niz mu sai nak fel tér ké pe zé se 
ér de kes ered mé nye ket ho zott. Rá vi lá gí tott pél dául egy olyan pri mer me di ter rán kör nye-
zet re, amely a Karoling-kort kö ve tően is meg őr zött vala mennyit az el ső ős ke resz tény 
szá za dok ra jel lem ző egy ség ből. A be mu ta tott pél dák né me lyi ke a Karoling-ren de zés 
előt ti nagy li tur gi ák, akár a rito aquileiense ma rad vá nya is le het, egy olyan gya kor la té, 
amely nek ősi li tur gi á já ra – írá sos em lé kek hiá nyá ban – csak kö vet kez tet ni tudunk.
   Je len össze fog la lás nem te szi le he tő vé az egyes té te lek hez kap csoló dó ku ta tá si 
ered mé nyek (184–225. old.) is mer te té sét, de az aláb bi táb lá za tok ban a cso por to sí tott 
té te lek lis tá ját közreadom.

Az aquileiai himnuszrepertoár 11–12. századi kapcsolatai

Van az aquileiai zso lozs má ban egy olyan mű faj, a zso lozs ma him nusz, amely nek vizs-
gá la ta kéz zelfog ha tó re per toár be li kap cso lat rend szert tárt föl, ezért kü lön al fe je zet ben 
tárgyaltam.
   Az euró pai ki te kin tés so rán tűnt fel az egye zés a 11–12. szá za di aquileiai him nusz re-
per toár és a ben cés re for mok né met köz pont já nak, Hirsaunak a re formhimnáriuma kö-
zött (lásd V.2, 225–235. old.).73 A kap csoló dás nak két oka le het. Egy részt a monasztikus 
szel le mi ség 11–12. szá za di kor di vat ja a tér ség ben, mely nek ré vén szá mos új ko los tor-
ala pí tás tör tént pl. a pat riar chá tus te rü le tén.74 Aquileia az új ben cés mo nos to ro kon ke-
resz tül ta lál koz ha tott a ben cés zso lozs má val és egy ki dol go zot tabb him nusz rend szer-
rel, amely a monasztikus ha gyo má nyok alap ve tő jel leg ze tes sé ge. Élet sze rűbb azon ban 
azt kép zel ni, hogy Aquileia a salzburgi egy ház me gyés rí tus köz ve tí té sé vel ol vasz tot ta 

73  Lásd még Gilányi Gabriella, „Aquileia, Salzburg és Hirsau kapcsolata – A 11–12. századi him nusz re-
per toár”, in Zenetudományi Dolgozatok 2008 (Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 2008), 39–70.

74  A két legfontosabb alapítás: Rosazzo, Moggio.
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1. táblázat: Mediterrán eredetű tételek

A tétel incipitje, 
megjelenése Aquileiában

CAO‑
ECE

Pozíció Előfordulása  
a CANTUS‑indexben

Dixit Dominus ad Noe 
(Aqu)

16050 D60 VAm CH-Fco 2, D-Ma 12o Cmm 1, E-Sa 5, E-Tc 44.1, 
-44. 2, H-Bu lat. 118, I- Ac 693, I- Ad 5, I- Nn vi. 
E. 20, I-Rvat lat. 8737

Pater fidei nostrae (Aqu) 16480 D50 VAm CH-Fco 2, D-Ma 12o Cmm 1, E-Sa 5, Tc 44.1, -44. 
2, H-Bu 118, I- Ac 693, I- Ad 5, I- Nn vi. E. 20

Si manseritis in sermone 
(Aqu)

20910 Qu 1f5 LAb E-Tc 44.2, Gottschalk, F-AS 465

Si veritatem dico (Aqu) 20920 Qu 1f5 VAm csak Gottschalk!
Dum dormiret Jacob 
(Civ-41)

21250 Qu 2D N3R3 E-Tc 44.1, I-BV 19, I-Far, I-MC 542, I-PCsa 65, 
I-Rv C.5

Filiae Jerusalem (Aqu, 
Civ-I)

25450 6f4 VAm E-Sa 5, E-Tc 44.1, 44. 2, F-Pn lat. 1090

Domine post passionem 
(Civ-II)

26520 6Sabb N3R3 E-Tc 44.1 I-MZ 15/79 I-Rv C.5 I-Rvat SP B.79

Venit homo ad Jesum 
(Civ-57)

30670 P 1f2 LAb 7 mediterrán forrás

Beati qui in lege-sorozat 
(Civ-I, Civ-II)

41481- Ann N1–3 aa tételek szerinti eltérő megjelenés

Saepe expugnaverunt (Aqu) 43190 Ann f4 V a3 E-Tc 44.1, 44. 2, F-Pn lat. 1090, CH-Fco 2, D-Ma 
12o Cmm 1, I-Ac 693, I- Ad 5, I-MZ 15/79, I-Rv 
C.5, I-Rvat SP B.79, I-BV 19, I-Far, I-MC 542, 
I-Nn vi.E.20, I-PCsa 65

Magnificemus Christum 
(Civ-II)*1

43091 Ann f2 VAm 5 olasz, illetve E 611 F-Pn. 12044

Exsultavit spiritus meus 
(Civ-II)*

43161 Ann f3 VAm Graz, To, AI, 2 angol, 3 olasz

Quia respexit Deus (Civ-II)* 43231 Ann f4 V Am F-AI 44, I-Lc 601, I-PCsa 65, I-Rv C..5 + 3 itáliai
Laudate nomen Domini 
(Civ-II)*

43260 Ann f5 V a3 8 mediterrán + Nl-Uu 406

Esurientes humiles (Civ-II)* 43301 Ann f5 VAm 5 mediterrán forrás + E 611, F-AI 44
Suscepit Israel (Civ-II)* 43371 Ann f6 VAm Kl, AI, 4 olasz forrás
Abraham et semini ejus 
(Civ-II)

43441 Ann Sabb VAm I-Far, I-PCsa 65, F-AI 44, GB-WO F.160

Lugebat autem David 
(Civ-II)

43870 Ann HReg 
VAm

Lugebat autem Judam incipittel itáliai, francia, 
spanyol, német, ferences forrásokban

Ingressus Raphael (Civ-II) 44620 Ann HTob 
VAm

7 db itáliai és az összes ferences

Adaperiat Dominus cor 
(Aqu)*

44929 HMacc Inv angol, olasz források

Laudabilis populus (Civ-II) 45520 Ann HPro VAm csak Pn 1090!
Civitatem istam (Civ-II) 45521 Ann HPro VAm 2 db it., 1 karmelita, F-AS
Sacris solemniis (Aqu) 40811 Corp CH francia, angol források, két ferences, Vor–285 
Circumdederunt me 
(Aqu, Civ-II)

46970 Mort Inv F-Ca 38, I-Ao 6

1 A csillaggal jelölt tételekkel a „Néhány esettanulmány” című fejezetben is részletesen foglalkozom.
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li tur gi á já ba a dif fe ren ciált him nusz kész le tet. Er re utal nak Aquileia és Salzburg him-
nusz re per toár já nak analó gi ái, me lyek nyil ván valób bak, mint amit az aquileiai–hirsaui 
össze ve tés mu ta tott. A ben cés szer ze tes ség di vat já nak ha nyat lá sá val és a dél né met 
fenn ha tó ság tól sza ba dul va vé gül Aquileia zso lozs ma rí tu sa fo ko za to san el tá vo lo dott 
a min tá tól: him nusz re per toár ja egy ház me gyés sé egy sze rű sö dött (pl. el tűn tek be lő le a 
matutinum him nu szai), il let ve né hány lo ká lis té tel lel gya rapodott.75

75  Lásd pl. a nagyböjti Ut nox tenebris.

2. táblázat: Közép‑európai eredetű tételek

A tétel incipitje CAO‑
ECE

Pozíció Előfordulása 
a CANTUS‑indexben

Agnoscat omne (Civ-I) Nat LH főleg német források
Sancte Dei pretiose (Civ-I) 11530 Ste LH német és francia források
De Patre verbum (Civ-I) 11990 Joh LH csak Kl, itt MH
Solemnis dies (Civ-I) 11621 Joh NH sehol
Gratuletur omnis (Civ-I) 13650 Epi CH csak Kl, itt LH
A Patre unigenitus (Civ-I) 14050 Epi LH 3 forrás: F-Pn 15181, GB-AB 

20541, D-MZb
Angulare fundamentum (Civ-I) 46540 Ded LH 5 forrás: németek, angol
Christe cunctorum (Civ-I) 46172 Ded NH francia, osztrák, olasz források
Ut nox tenebris (Aqu) 20990 Qu 2D V1H sehol
Laus Trinitati (Civ-I) 40640 Trin V2H sehol
Crucifixum regem (Aqu-Civ-II) 11620 Joh Inv Prága, Magyarország, 

Bamberg
Rex omnis terrae (Civ-I) 13140 Circ N2 a2 német források
Cum appropinquaret Jericho 
(Aqu-K-Civ-II)

16770 Qu D50 LAb, 
V2 Am + 

osztrák források

Vado ad patrem (Aqu, Civ-II) 21613 Qu 2Sabb Ia csak német források
Tantum Domine (Aqu) 15453 Epi 3D V2 

Am + 
A-Gr 29, A-LIs 290, E-611, 
I-PCsa 65, N-Uu 406

Convertimini ad me (Aqu) 20080 Qu 1D CR A-Gu 29, A-VOR-287,
A-Wda D-4

Illumna oculos (Aqu) 21015 Qu 2D CR lásd előző
Dixi conscendam (Aqu) 24320 Qu 6D lásd előző  + A-KN 1015
Vadis propitiator (Civ-II) 26160 Qu 6f6 N3 R3 Esztergom 6f4 VR, I-Far
Nisi quis renatus (Civ-II) 32132 P 2f VAm osztrák források
Hodie secreta caeli caro (Civ-I) 33120 P 6f5 L Ab osztrák, olasz, holland források
Laudabilem virum (Aqu)* 45339 HPro Inv csak 3 osztrák
Praecipita Domine (Civ-II) 45479 Ann HPro R sehol
Templum hoc sanctum (Civ-II) 46171 Ded N Inv + sehol
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Az aquileiai patriarchátus  
és Magyarország kapcsolatai

A té tel re per toár tá vo li kap cso la tait be mu ta tó rész ben kü lön al fe je zet szól az aquileiai 
és a ma gyar (esz ter go mi) zso lozs ma rí tus pár hu za mai ról a 11–12., il let ve a 13–15. szá-
za dok ban (lásd V.3, 235–251. old.).76 Az ér te ke zés szá mos kö zös pon tot do ku men tál a 
ma gyar és az észak-itá liai re per toár, dal lam stí lus, egy há zi in téz mény háló zat, kul tu rá lis 
hát tér között.
   A fe je zet el ső ként a tör té nel mi kap csoló dá si pon to kat fog lal ja össze az ókeresztény 
idők től (ke res ke del mi-kul tu rá lis kap cso lat a Bo ros tyán úton, ókeresztény pan nó niai 
egy ház me gyék ala pí tá sa) az érett kö zép ko rig, An jou Nagy La jos ural ko dá sáig. Az 
Aqui leia irán ti tisz te let és ba rá ti vi szony szim bó lu ma a ko ra be li Ké pes Kró ni ka ide vá-
gó mi niatúrája.77

   A zsolozsmaliturgiák össze ve té se so rán pár hu za mo san vizs gál tam a ze nei stí lust, 
il let ve a li tur gi kus szer ke ze te ket. A leg ele mibb azo nos ság a ze nei dia lek tus ban figyel-
he tő meg: Aquileia (el ső sor ban a ka ted rá lis) 13–15. szá za di ze nei vál to za ta és a ma gyar 
fő ha gyo mány, Esz ter gom gre go rián éne ke egy aránt a kö zép-euró pai dialektusterülethez 
tar to zik: dal la mai plasz ti ku sak, hang köz lé pők, zár la ti melizmáiban, zsol tár tó nu sai ban 
pen ta ton for du la tok jellemzőek.
   Aquileia és Esz ter gom a zso lozs ma össze té te lé ben is szá mos pár hu za mos vo nás sal 
ren del ke zik, kü lö nö sen a rí tu sok ko rai, 11–12. szá za di ré te gé ben. Egy részt mind a ket-

76  Lásd még Antiphonarium ecclesiae parochialis urbis Kranj [1491], ed. by Jurij Snoj and Gabriella 
Gilányi, 18–23.

77  Képes Krónika (pergamen, 1360 körül): a 8. fólión látható jelenet szerint Aquileia lakói a betörő hun 
Attila elől menekülnek vízi úton és megalapítják Velencét.

3. táblázat: Aquileia környéki kuriózumok

A tétel incipitje és az aquileiai forráscsoport CAO‑ECE Pozíció
Laetabundus exsultet (Aqu, Civ-II) 11030, 11130 Nat V2 Seq
Cognoscimus Domine (Aqu, Civ-I, Civ-II) 20750 Qu L Ap
az Apprehendite disciplinam-sorozat hat antifónája (Civ-I)
Apprehendite disciplinam
Domine sub umbra
Deus meus adjutor
Ab occultis meis
Mitte nobis Domine
Domine praevenisti nos

41481- Ann D N1–3 aa

Domine exaudi preces (Aqu, Civ-I, Civ-II) 42040 Ann f2 Ia
Declinate a me maligni (Civ-II) 42080 Ann f2 VI a
Ignitum eloquium (Civ-II) 42110 Ann f2 IX a
Israel potestas ejus (Civ-41) 42981 Ann D V a5 + 
Abraham et semini ejus (Civ-II) 43441 Ann Sabb VAm
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tő erő sen dél né met jel le gű (né met té te lek, li tur gi kus szer ke ze tek, hang je lö lés nél kü li 
dél né met neumanotáció). Más részt a két rí tus ko rai li tur gi kus ze nei köny vei, ne ve ze-
te sen a leg el ső tel jes ma gyar hang jel zett 11. szá za di antifonálé, a Codex Albensis és a 
11. szá za di „San Daniele”, il let ve a 12. szá za di cividalei bre viá riu mok ugyan úgy vi szo-
nyul nak a ké sőb bi esz ter go mi, il let ve aquileiai for rá sok li tur gi kus tar tal má hoz, vagy is 
azok tól lé nye ge sen el tér nek. A né me tes li tur gia miatt át me ne tiek, nem mu tat ják még 
tisz tán provenienciájukat, mert nincs még iga zán ka rak te res aquileiai vagy esz ter go mi 
li tur gia eb ben az időben.
   A ko rai re per toá rok ha sonló sá gá ra vi lá gít rá né hány kö zös me di ter rán té tel. El ső-
sor ban itá liai re per toár da ra bok ról van szó, te hát olyan kap csoló dá si pon tok ról, ame-
lyek nem a né met köz ve tí tés ré vén ke rül tek be a forrásokba.78

   Aquileia és Esz ter gom li tur gi á já nak pár hu za mai a ké sőb bi év szá za dok ban is meg-
figyel he tők. Mind két rí tus meg vál to zott az idők fo lya mán: a 12. szá zad má so dik fe lé-
ben vég le ges for mát öl tő esz ter go mi zsolozsmaliturgiából el vesz tek a né me tes vo ná-
sok, s a rí tus ban szá mos itá liai szer ke ze ti elem ho no so dott meg, il let ve új lo ká lis té te lek 
ke rül tek be. Aquileia ha sonló fej lő dé sen ment át. A né met vi lá gi ura lom vissza szo ru lá-
sá val egy reitalianizálódó fo lya mat vet te kez de tét, amely ben, mint ko ráb ban lát tuk, a 
ka ted rá lis for rá sai és Cividale köny vei mu tat nak egy-egy változatot.
   Ami a li tur gi kus tar ta lom el ren de zé sét il le ti, Aquileia és Esz ter gom ké sőb bi ha gyo-
má nyá ra jel lem ző, hogy szo kat lan po zí ció ban he lyez nek el fe les le ges té te le ket, csak 
hogy hasz ná lat ban tart sák őket.79 (A kon zer va tí vabb né met rí tu sok a plusz té te le ket 
egy sze rűen el hagy ták.) A matutinum responzóriumainak sor rend je80 is tel je sen meg-
egye zik a két te rü le ten, amely szin tén egy ér tel mű vé te szi a ro kon sá got. A nagy böj ti 
anyag össze ve té se szer ke ze ti azo nos sá gok ra mu ta tott rá (vö. a böjtelő matutinumainak 
te ma ti kus responzórium-anya ga, vesperás antifóna- és him nusz rend sze re, gaz dag komp-
le tó rium-proprium).
   A vizs gá lat so rán a két rí tus kö zött köz vet len kap cso la tot nem tud tam ki mu tat ni, 
nyo mai el ső sor ban ré gi ós kap csoló dás nak lát ha tók. Aquileia és Esz ter gom zso lozs mái 
a kö zép-euró pai tér ség ál ta lá nos szer ke ze ti, dal la mi ele meit tar tal maz zák, és ezek nél 
az ele mek nél fog va vi lá go san el kü lö nít he tők a nyu ga ti li tur gi kus ha gyo má nyok tól. Bi-
zo nyos, hogy Esz ter gom szá má ra nem Aquileia köz ve tí tett té te le ket és zso lozs maszer-
ke ze te ket, ha nem más itá liai egy ház me gye –, ta lán a fon tos tör té nel mi sze re pet ját szó 

78  Pl. a vízkereszt utáni idő Beata qui in lege matutinumbeli antifóna-sorozata mindössze néhány adat-
tal áll Európában, vagy a Crucifixum regem invitatórium Szent János evangélista ünnepén. Lásd 
még Szendrei Janka, „»Laetabitur deserta« Olasz repertoárdarabok a közép-európai gre go riá num-
ban”, Magyar Egyházzene 9 (2001–2002), 193.

79  Például adventben, ahol a két zsolozsmarítus sokat merít az egyetemes adventi antifóna-repertoár-
ból, és a matutinumban, a vesperásban, illetve a kishórákban helyezi el a többletet.

80  Lásd René-Jean Hesbert, Corpus, antiphonalium officii [CAO], Rerum ecclesiasticarum documenta, 
Series maior, Fontes 7–12.
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Ve len ce le he tett az áta dó.81 Összes sé gé ben itá liai tí pu sú gaz dag ság és vál to za tos ság 
jel lem ző mind Aquileia, mind Esz ter gom ké sőb bi zso lozs má já ra. A ka rak te res li tur-
gia nemcsak múló kor di vat ként je lent ke zett, ha nem mind két rí tus egye di is mer te tő je-
gyévé vált.

9. Néhány esettanulmány

A dol go zat utol só, ta lán leg ér de ke sebb ré sze az aquileiai zso lozs ma li tur gia ku ta tá sa 
so rán fel me rült szű kebb té mák/prob lé mák ki dol go zá sá nak gyűj te mé nye (VI, 252–317. 
old.). A vizs gá lat fó ku szá ba itt oly kor csak egy té tel (cso port) ke rül. Még is eb ben a fe-
je zet ben fo gal ma zó dik meg a leg több új ered mény, amely a zso lozs ma ku ta tás egé szé re 
néz ve is ér vé nyes, ál ta lá nos kö vet kez te tés lehet.

Neumák és formulák  
A dallamok hangcsoportosításának kérdéséhez

El ső ként egy lát szó lag sze kun der notációs va riáns tí pust vizs gál tam (VI.1). Még az 
egy más ról má solt kö zép ko ri kó de xek ese té ben is ál ta lá nos el já rás, hogy egy adott le-
jegy zés más képp cso por to sít ja a han go kat li ga tú rák ká úgy, hogy a dal lam lé nye gét nem 
érin ti. Egy te kin té lye sebb össze ha son lí tó anyag azt mu tat ta, hogy ez a notációs sza-
bad ság (in kább sza ba dos ság) el ső sor ban for rás cso port-spe ci fi kus for mu lák nál, pél dául 
zár la tok nál jel lem ző. To váb bá össze füg gés be hoz ha tó a kvad rát notáció Aquileiában 
lát ha tó át me ne ti 13–14. szá za di tí pu sá val: egy ex pe ri men tá lis jel le gű kot tá zás sal, ame-
lyet a notátorok fel te he tően bi zony ta la nul hasz nál tak.82 Eb ben a notációban a neumák 
még kö töt tek, és a ko rai notációkat jel lem ző ki dol go zott ságuk (pl. likveszkáló han-
gok dif fe ren ciált jel zé se) nagy részt meg ma rad – szem ben a 15. szá zad utá ni kvad rát 
egyenírás gya kor la tá val, vagy is a ké sőb bi itá liai kot tás nyom tat vá nyok hang jelzésével.

Laudabilem virum, Adaperiat Dominus cor  
Egy virtuális invitatóriumszéria az őszi zsolozsmákban

A má so dik ta nul mány az év kö zi his tó riák Aquileiában el ter jedt, a kö zép kor ban szór vá-
nyo san fel buk ka nó kü lön le ges invitatóriumairól (Laudabilem virum, Adaperiat Do mi-

81  Ez lehet a magyarázhata például a Codex Albensis itáliai elemeinek is. Lásd 77. jegyzet.
82  A kvadrát notáció térhódítása mögött az archaikus formákat kiszorító egyszerűsített írásmód domi-

nanciáját látják, ezért a szakirodalom nem foglalkozik az érdekes átmeneti kvadrát notációtípusokkal 
sem.
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nus cor) szól (VI.2, 259–274. old.).83 A té te lek vizs gá la ta egy rej tett kö zép ko ri té tel so-
ro za tot tárt fel. A temporale őszi idő sza ká ból re konst ru ált 2. tó nu sú invitatóriumtí pus 
egy ho mo gén cso port a zso lozs ma dal la mok kö zött, mely nek té te leit egy ré gi me di ter-
rán for rás kör ha gyo má nyoz ta. (De Aquileiából és Esz ter gom ból is ki mu tat ha tó!) Nem-
csak a da ra bok össze gyűj té sé nek a fo lya ma ta volt ér de kes – az újabb és újabb ta lá la tok 
fel buk ka ná sa –, ha nem ma gá nak a kon cep ció nak a meg ér té se: a szer kesz tők cél ja a 
szé riá val a min den szen tek gon do lat kör ki tá gí tá sa le he tett az egész őszi időre.

Nagyböjti responzóriumok az aquileiai tételrepertoár  
és más európai zsolozsmatradíciók tükrében

A kö vet ke ző fe je zet ben a nagy böj ti responzórium-so ro za tok el té rő kro noló giai ré te geit 
tár gya lom mint egy 40 kü lön bö ző te rü let ről szár ma zó for rás( cso port) alap ján, ezek kö-
zött Aquileiában is (VI.3, 274–291. old.).84 A nagy böjt kü lön bö ző idő sza kok ban rögzült 
zso lozs ma ré szek egymáshoz kap csoló dá sá val nyer te el ki fej lett kö zép ko ri for má ját. Ha 
szét bont juk a nagy böj ti időt ezek re a ré te gek re, azt ta pasz tal juk, hogy a ré szek kü lön-
bö ző képp vá lo gat nak az ál ta lá nos év kö zi anyag ból és hoz nak sa ját té te le ket, és je len tő-
sek a kü lönb sé gek a re per toár fixáló dá sá nak vagy euró pai va riáló dá sá nak te kin te té ben 
is. A vizs gá lat ezen a pon ton is be bi zo nyí tot ta, hogy Aquileia böj tiresponzórium-kész-
le te a kö zép-euró pai ha gyo má nyok kal ro kon, az esz ter go mi és salzburgi anyag gal való 
egye zé se kü lö nö sen figye lem remél tó, ugyan ak kor a dé li irány ban, a töb bi itá liai egy-
ház me gye ide vá gó anya gá val nem mu tat kapcsolatot.

Két aquileiai responzórium európai kitekintésben.  
A zsolozsma és a mise repertoárjának korai átjárhatósága  

Az Occurrerunt Maria et Martha responzórium  
vizsgálatának további eredményei

A kö vet ke ző fe je zet(ek)ben két nagy böj ti responzóriumot (Occurrerunt Maria et Mar-
tha, Lamentabatur Jacob) vizs gáltam meg (VI.4–5, 292–300. és 300–305. old.). A két 
rit ka té tel zso lozs ma szer ke ze ti és ze nei ana lí zi se, vala mint össze ve té se egyéb kö zép-
ko ri anya gok kal meg hök ken tő vé ge red ménnyel zá rult: a responzóriumok a gre go-

83  Lásd még Gilányi Gabriella, „Laudabilem virum, Adaperiat Dominus cor – Egy virtuális in vi ta tó-
rium-széria az őszi zsolozsmákban”, Zenetudományi Dolgozatok 2006–2007 (Budapest: MTA Ze ne-
tu do má nyi Intézet, 2007), 27–41.

84  Lásd még Gilányi Gabriella, „Ad Magnificat, Hebdomada per Annum – Egy G-tonalitású antifóna-
sorozat Dél-Európában”, Magyar Zene 45/1 (2007), 53–63.
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rián-ambrozián ha gyo má nyok, sőt a ko rai mi se- és zso lozs ma rí tu sok (!) kö zöt ti át vé tel/
át adás le he tő sé gét bi zo nyí tot ták, jól le het a szak iro da lom e li tur gi kus for mák zárt sá gát, 
érint he tet len sé gét hang súlyozza.85

Feriális Magnificat-antifónák  
Cividale 14–15. századi forrásaiban és a mediterráneumban

Vé ge ze tül egy ősi G-tó nu sú me di ter rán antifónasorozatot vizs gál tam, amely Ci vi da-
lé ban (és még né hány me di ter rán for rás ban) buk kan fel az év kö zi idő szak hét köz nap-
jain (VI.6, 306–317. old.). A vizs gá lat sze rint a Magnificat-canticum szö ve gét hasz náló 
szé ria az ősi idők ben ke rül he tett a re per toár ba, ak ko ri ban tonálisan ho mo gén da ra bok 
so ro za ta ként. A szé riát az után át vet ték egyes frank–ró mai rí tu sok, de tonális egy sé gét 
meg bon tot ták, a szö ve gek kö zül né há nyat más tó nu sú dal la mok hoz il lesz tet tek, hogy 
ze nei leg ki egyen lít sék, szí ne sít sék az anya got. A gre go rián dal la mok erős va rián sok, a 
vál to za tok mér té ke a for rá sok ko rá tól és a föld raj zi tá vol ság tól függ. A szé riát leg tel je-
sebb for má já ban a ko rai me di ter rán ha gyo má nyok őriz ték meg, észa kon csak szór vá-
nyo san mu tat ha tó ki. A Magnificat-szé ria nyo mon kö ve té se meg mu tat ta, hogy a gre-
go rián ha gyo má nyo zó dás ban mi kor, mi lyen lé pé sek ben ke rült hát tér be, il let ve szo rult 
ki egy el avult nak te kin tett ze nei ré teg; mit pró bál tak men te ni, és ez mennyi re sikerült.

* * *
Az aquileiai rí tus ta nul má nyo zá sa, a for rás ré te gek tar tal mi kü lönb sé gei nek fel tá rá sa, 
ugyan ak kor az egy ség ke re sé se iz gal mas ki hí vást je len tett éve ken ke resz tül. Ér de kes 
volt nyo mon kö vet ni, ho gyan ala kult aquileiai ar cu la tú ra az egye te mes szer ke zet és 
dal lam anyag, mi lyen mó don zaj lot tak le a vál to zá sok rí tu son be lül, mi kö ti Aquileiát 
a töb bi kö zép ko ri rí tus hoz, és mi vá laszt ja el tő lük. A vá la szok ke re sé se köz ben új ku-
ta tá si út vo na lak nyíl tak több irány ban. Re mé nyeim sze rint a jö vő ben eze ken to vább-
haladhatok.

85  Lásd Gabriella Gilányi, „Lamentabatur Jacob, Occurrerunt Maria et Martha. Responsories in the 
Len ten Office of Medieval Aquileia”, in Papers read at the 12th meeting of the IMS Study Group 
Can tus Planus, Lillafüred/Hungary, 2004 (Budapest: Institute for Musicology of the Hungarian 
Aca de my of Sciences, 2006).
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Kovács Andrea

Tomás Luis da Victoria Officium defunctoruma 
és a halotti mise műfaji hagyománya

Az írás az A halotti mise története a 17. századig – Tomás Luis da Victoria: 
Officium defunctorum című, 2002-ben megvédett DLA doktori értekezés kivonata 

(témavezető: Komlós Katalin).

Írá som ban Tomás Luis da Victoria Officium defunctorum cí mű mű vét vizs gá lom, ab ból 
a szem pont ból, ho gyan vi szo nyul a mű a ha lot ti mi se ha gyo má nyai hoz. Az 1–2. rész-
ben a mű faj ko ráb bi tör té ne tét te kin tem át, a kez de tek től a 17. szá zad ele jéig, majd a 3. 
rész ben Victoria mű vét ve szem szemügyre.

1. A halotti mise története 1570‑ig

Min den kor ban és kul tú rá ban kü lön bö ző szer tar tá sok kí sér ték a ha lál és a gyász vala-
mennyi moz za na tát. A hosszú tra dí ció ból ki ala kuló ke resz tény te me tés a gö rög–ró mai 
gya kor lat bi zo nyos ele meit át vet te, más ré szeit vi szont el uta sí tot ta vagy át for mál ta. Így 
a si ra tóasszo nyok ri tuá lis la men tá cióit zsol tá rok kal he lyet te sí tet ték, a ham vasz tást a 
te me tés vál tot ta fel, a sír mel lett meg ha tá ro zott na pon tar tott ha lot ti tor – me lyet Szent 
Amb rus Mi lá nó ban meg til tott, s ami nek lé te zé sé ről Szent Ágos ton tu dott Hippóban 
– pe dig eszkatologikus ér tel met nyert: az Is ten or szá gá ban lé vő la ko ma (refrigerium) 
elő ké pévé vált.
   Már a 2. szá za di Aristides és Tertullianus utal ha lot ti imád sá gok ra és mi sék re, me-
lye ket a te me tés után meg ha tá ro zott na po kon ce leb rál tak. Vala mennyi rí tus ban ál ta lá-
no san el ter jedt gya kor lat volt a har ma dik na pon és a te me tés év for duló ján be mu ta tott 
szer tar tás, ugyan ak kor a la tin egy ház ban a te me tés utá ni he te dik és har min ca dik, míg a 
ke le ti rí tus ban a ki len ce dik és a negy ve ne dik na pon is tar tot tak ha lot ti miséket.
   A ke resz tény te me té sek 4. szá zad el ső fe lé ből fenn ma radt do ku men tu mai vi szony-
lag rész le te sen ír nak le szer tar tá so kat, kü lö nö sen te kin té lyes sze mé lyek bú csúz ta-
tá sá val kap cso lat ban. Ezek kö zé tar to zik Nazianzi Szent Ger gely le írá sa Nagy Szent 
Ba szi leosz, Nüsszai Ger gely be szá moló ja Macrina te me té sé ről, vala mint Szent Je ro-
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mos tu dó sí tá sa Pa u la és Fabiola ha lá lá ról, to váb bá Re me te Szent Pál bú csúz ta tá sá ról.1 
Ezek ben a ko ra ke resz tény írá sok ban el vét ve ta lál ha tunk uta lá so kat kü lön le ges ha lot ti 
imád sá gok hasz ná la tá ra, de jó val gya ko ribb a te me tés előtt és alatt tör té nő zsol tár ének-
lés szo ká sá nak em lí té se. Az el ső év ez red ből kü lö nö sen ér de kes egy 7. szá za di vi zi gót 
do ku men tum, mely egy te me té si szer tar tás fel te he tően leg ko ráb bi tel jes le írá sát tar tal-
maz za, s amely rész le te sen el be szé li, hogy „bár me lyik vá ros kle ri ku sai nak mit kell ten-
ni ük, ami kor püs pö kük ha lá los be teg ség be esik” (ha ran go zás, a test meg mo sá sa, fel öl-
töz te té se, ra va tal ra he lye zé se, köz ben zsol tá rok és imád sá gok szü net nél kü li re ci tá lá sa 
és ének lé se stb. egé szen a sír le zá rá sáig).2 Le het sé ges, hogy ez a li tur gi kus el ren de zés 
eb ben az idő ben az egész te rü le ten szo kás ban volt, nem csak püs pö kök, ha nem ala cso-
nyabb ran gú kle ri ku sok és lai ku sok esetében is.
   A fel te he tően 7. szá za di Sacramentarium Leonianum és Gelasianum a két el ső 
fenn ma radt kéz irat, mely a Missa pro defunctis ré szé re ima cso por to kat és más té te le ket 
tar tal maz. Mind ket tő ró mai rí tu sú, és sze re pel nek benne a kü lön bö ző mi sék celebráns 
ál tal re ci tált sza ka szai, de nem ad ják meg a kó rus vagy a gyü le ke zet szer tar tás ban mon-
dott vá la szait. Mind két sacramentariumnak szá mos for mu lá ja van a ha lot ti mi sé re: a 
Leonianum Super defunctos cím alatt ötöt, a tel je sebb és job ban szer ve zett Gelasianum 
he tet tartalmaz:

1. Commendatio animae defunctis  
2. Missa pro defuncto sacerdote  
3. Missa in natal. sanctorum, vel agendum mortuorum  
4. Missa pro defuncto nuper baptizato  
5. Missa pro defunctis desiderantibus poenitentiam, et minime consequentur  
6. Missa pro defunctis lucis  
7. Item alia in die depositionis defuncti, VII et XXX dierum3

   A li tur gia ko rai tör té ne té nek má sik fon tos do ku men tu ma az ugyan eb ből a kor ból 
szár ma zó Sacramentarium Gregorianum, amely az elő ző ket tő től né mi leg el té rő ró mai 
rí tust rep rezentálja.
   A ha lot ti mi sék elein te fel te he tően csak kismér ték ben kü lön böz tek a töb bi mi sé től. 
A 8. szá zad ban Amalarius, Alcuin nö ven dé ke azt ál lít ja, hogy a gyász mi sé ben nincs 
Gloria, Al le lu ja, Credo és bé ke csók. Meg ál la pí tá sai azon ban nem je lez het nek ál ta lá nos 
gya kor la tot, hi szen a for rá sok ta nú sá ga sze rint a kö zép kor ban a té te lek össze ál lí tá sa 
nem volt egy sé ges, ha nem ko ron ként, te rü le ten ként és ha gyo má nyon ként el té rő le he-

1  James McKinnon, Music in Early Christian Literature (Cambridge: Cambridge University Press, 
1987), 73., 141. és 143.

2  Idézi: Herbert Thurston, „Burial, Christian”, The Catholic Encyclopedia (New York: Gilmary 
Society, 1907–1914), III, 76.

3  Fernand Cabrol, „Gelasien (Le Sacramentaire)”, Dictionnaire d’Archéologie chrétienne et de liturgie 
(Paris: Letouzey et Ané, 1924), VI, 761.
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tett. Er re egyik pél da a mozarab li tur gia, mely való szí nű leg mind ad dig éne kelt al le lu ját 
a ha lot ti mi sé ben, amed dig ma ga a rí tus hasz ná lat ban maradt.
   A requiem Tridentinum ál tal rög zí tett propriumtételei kö zül az introitus, a graduale, 
vala mint a communio (Requiem aeternam és Lux aeterna) szö ve gé nek for rá sa a Szent-
írás,4 míg az Absolve, Do mi ne tractus egy kö zép ko ri orá ció ból, a Do mi ne Jesu Christe 
offertorium pe dig egy lé lek ajánló imád ság ból szár ma zik. A Dies irae sequentia a leg-
újabb hoz zá fű zés a ha lot ti mi se propriumához. A gyász mi se ordináriumté te lei, me lyek 
kö zött nem sze re pel a Gloria és a Credo, a szo ká sos szö ve gek től csak ab ban tér nek el, 
hogy az Agnus Dei utol só mon da tát (miserere nobis) mind két al ka lom mal dona eis re-
quiem mel he lyet te sí tik, a dona nobis pacem zá ró ima he lyett pe dig a dona eis re quiem 
sem pi ter nam hangzik el.
   Bár a fen ti szö ve gek a ha lot ti mi se leg ré gibb té te lei kö zé tar toz nak, szá mos et től el-
té rő da ra bot tar tal maz nak a kü lön bö ző kö zép ko ri for rá sok. A Requiem aeternam introi-
tus a Te decet hymnus Deus zsol tár ver sen kí vül a Miserere mei, Do mi ne, az Anima ejus, 
a De profundis és az Et sicut in Adam ver sek kel is meg je le nik a kö zép ko ri kó de xek-
ben. Az antifóna egy ko rai vál to za ta a Rogamus te, Do mi ne Deus noster Ps. Et sicut in 
Adam. A Subvenite sancti Dei responzóriumot, amely most a te me té si szer tar tás ré sze, 
ko ráb ban introitusként hasz nál ták. A Respice Do mi ne, in tes ta men tum tuum be vo nu lá si 
ének is meg ta lál ha tó a 15. és 16. szá za di requiemekben vagy mint al ter na tív té tel, vagy 
mint a má so dik ha lot ti mi se sza bá lyos introitusa. To váb bi, be vo nu lá si ének ként hasz-
nált szö ve gek: Si enim credimus Ps. Et sicut in Adam, Sicut portavimus imaginem Ps. 
Et sicut in Adam.
   A graduale szö ve ge ko ráb ban a Qui La za rum resuscitasti volt, amely ma a ha lot ti 
matutinum I. nokturnusának má so dik ol vas má nyá hoz tar to zó responzórium. A be ne-
ven tán for rá sok ban sze rep lő má sik szö veg, a Convertere anima mea ha mar el tűnt a 
ró mai li tur gia e he lyé ről.5 A kö zép kor ban és a re ne szánsz ban ál ta lá nos sá váló Si am bu-
lem in medio umbrae mortis gradualét a Saint-Yrieix-ből szár ma zó 11. szá za di gra dua le 
Missa in agenda mortuoruma mint al ter na tív éne ket tar tal maz za.6 A passaui gra dua-
lé ban az Animae eorum V) In memoria aeterna té tel sze re pel,7 ugyan ak kor a Si enim 
credimus szö veg is meg ta lál ha tó né hány ko rai for rás ban. A Requiem aeternam graduale 
sok kö zép ko ri kó dex ben fel buk kan, de nem min dig ugyan az zal a versusszal, mint amit 

4  Introitus: 4Ezdr 2,34–35, Zsolt 64,2–3. Graduale: 4Ezdr 2,34–35, Zsolt 111,7. Communio: 4Ezdr 
2,34–35.

5  Le Codex 123 de la Bibliothèque Angelica de Rome (XIe siècle). Graduel et tropaire de Bologne, éd. 
par Dom Jacques Froger (Bern: Lang, 1969) = Paléographie Musicale [a továbbiakban: PM], vol. 
18, 149v. Le Codex VI. 34 de la Bibliothèque Capitulaire de Bénévent (XIe–XIIe siècle). Gradual de 
Bénévent avec prosaire & tropaire (Solesmes: Desclée, 1992) = PM, vol. 15, 265v.

6  Le Codex 903 de la Bibliothèque Nationale de Paris (XIe siècle). Graduel de Saint-Yrieix (Solesmes: 
Desclée, 1992) = PM, vol. 13, 237, fol. 119r.

7  Christian Väterlein (Hrsg.), Graduale Pataviense, Wien 1511, Faksimile. Abteilung Mittelalter, Bd. 
24. (Kassel–Basel–London: Bärenreiter, 1982), 174.
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a mai ha lot ti mi se hasz nál. Az In memoria aeterna he lyett szá mos ko rai for rás az Anima 
ejus in bonis demorabitur szö ve get ad ja. Ez a versus már a 12. szá zad ban meg ta lál ha tó, 
és ké sőbb is sze re pel kü lön bö ző fran cia és spa nyol gradualékban. To váb bi versusok a 
graduale fő ré sze mel lett: Convertere anima mea és Qui La za rum resuscitasti.
   Az Absolve Do mi ne tractus sok ko rai for rás ban he lyet ka pott, de fel tű nik a De 
profundis is, a 129. zsol tár 1–4. ver se. Egy má sik ko rai vál to zat, a Convertere anima 
mea a 114. zsol tár ból ve szi a szö ve gét. A Sicut cervus tractust tar tal maz za a fent em lí-
tett 11. szá za di saint-yrieix-i graduale, de mint ugyan eb ben a for rás ban a Si ambulem 
graduale, ez is al ter na tív té tel nek tűnik.
   A Do mi ne Jesu Christe offertorium ere de ti leg szá mos versust tar tal ma zott, ame-
lye ket – a Hostias et preces ki vé te lé vel – fo ko za to san ki hagy tak a ké sőb bi li tur gi kus 
köny vek ből. Offertoriumként hasz nált to váb bi szö ve gek: Do mi ne convertere et eripe; 
Erue, Do mi ne, animas eorum; Illumina oculos meos; Miserere mihi Do mi ne; O pie 
Deus; Subvenite sancti Dei.
   A leg na gyobb kü lönb ség a communio szá mos el té rő tex tu sá ban mu tat ko zik meg. 
A szö veg vál to za tok kö zül több fenn ma radt a ha lot ti officiumban vagy a te me té si szol-
gá lat ban. Az Ego sum resurrectio antifóna ere de ti leg communióként szol gált, ké sőbb 
a ha lot ti zso lozs ma laudesének ré sze lett, és meg je le nik a te me té si szol gá lat ban is. Két 
má sik ko rai communio a Credo quod Redemptor, amely a matutinum I. nokturnusában 
az el ső ol vas mány után sze rep lő responzórium, és az In paradisum antifóna utol só 
mon da ta Chorus Angelorum kez dő sza vak kal, amely a te me té si szol gá lat ban ka pott he-
lyet. Ko rai communio-szö veg az Omne quod dat, amely egyút tal a ha lot ti officium 
vesperásának egyik antifónája. A kö vet ke ző tex tus egy 12. szá za di sankt-galleni kéz-
irat ban ta lál ha tó: Dona eis Do mi ne requiem sempiternam et reple splendore animas 
sanctorum, et ossa eorum pullulent in loco suo.8 Az Absolve Do mi ne a 11–15. szá-
za di kéz ira tok szá mos ha lot ti mi sé jé ben meg je le nő communiók egyi ke. Ez a szö veg 
dél-fran cia or szá gi, oszt rák, né met és ősi lotharingiai for rá sok ban a leg el ter jed tebb, 
de meg ta lál ha tó olyan föld raj zi lag tá vol eső te rü le te ken is, mint St. Yrieix, Bologna, 
Aix-la-Chapelle és Burgos. Communióként hasz nált to váb bi szö ve gek: Animas de cor-
po re; Audivi vocem de caelo; Partem beatae resurrectionis; Pro quorum memoria; Si-
cut Pater suscitat mortuos; Tuam, Deus, deposcimus.
   A 14. és 16. szá zad kö zött ke let ke zett spa nyol li tur gi kus for rá sok né hány jel leg ze tes 
vo nást mu tat nak a ha lot ti mi se té te lei nek össze ál lí tá sá ban. A leg gya ko ribb graduale a 
Requiem aeternam, mely két kü lön bö ző, egy for ma nép sze rű ség nek ör ven dő versussal 
(Animae eorum; In memoria aeterna) sze re pel a for rá sok ban. Ugyan ak kor al kal man-
ként egy má sik szö veg (Si ambulem in medio umbrae mortis) is meg je le nik ugyan eb-

8  Codex 339 de la Bibliothèque de Saint-Gall, éd. par André Mocquereau (Solesmes: Abbaye Saint-
Pierre, 1992) = PM, vol. 1, 114. Lásd még: Le Codex VI. 34 de la Bibliothèque Capitulaire de Bénévent 
(XIe–XIIe siècle). Gradual de Bénévent avec prosaire & tropaire (Solesmes: Lang, 1992) = PM, vol. 
15, 266v.
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ben a li tur gi kus funk ció ban. A ré gi ó ban a leg vál to za to sabb ké pet a tractus szö veg vá-
lasz tá sa mu tat ja. A kö zép ko ri Euró pá ban a ha lot ti mi sé ben leg gyak rab ban meg szó laló 
De profundis tractus a spa nyol és mozarab for rá sok ban is ál ta lá no san el ter jedt, és a 
te me té si szol gá lat hoz kap csoló dott. A kö vet ke ző al ter na tí va a Sicut cervus té tel, mely 
az Ibé riai-fél szi ge ten kí vül Észak-Euró pa és Salisbury li tur gi kus köny vei ben is igen 
gya ko ri, s mely vala mennyi ed dig is mert Tridentinum előt ti spa nyol polifón requiem 
ki zá ró la gos tractusa. A har ma dik té tel, me lyet a Katalónia és Dél-Fran cia or szág ál-
tal be fo lyá solt ré gi ók hasz nál tak, a Dicit Dominus ego sum V) Et omnis qui vivit. Az 
offertorium kü lön le ges sé ge, hogy a Hostias et preces mel lett a Redemptor animarum 
omnium má so dik versus is hasz ná lat ban volt Andalúziában és Toledóban még a ko rai 
16. szá zad ban is.9 A kö zép ko ri Spa nyol or szág ban és Dél-Fran cia or szág ban egy rend kí-
vül sa já tos communio-té tel ala kult ki az Euró pa-szer te is mert és el ter jedt Lux aeterna 
és Pro quorum memoria szö ve gek ből. Az utób bi tex tu sa egy idő után ki bő vült, az előt te 
álló Lux aeterna communióval össze kap csoló dott, egyet len antifónát al kot va vers nél-
kül.10 Ez a kü lön le ges alak 1570-ig hasz ná lat ban ma radt a területen.
   A ha lot ti mi se propriumtételeiben meg mu tat ko zó sok szí nű ség és vál to za tos ság a 
16. szá zad má so dik fe lé től kezd ve fo ko za to san el tűnt, mi vel a tridenti zsi nat ál tal meg-
re for mált li tur gia lett az egye dül el fo ga dott ró mai rí tus, és an nak követését kö te le ző vé 
tet ték min den temp lom ban, ki vé ve azo kat, ahol már leg alább két száz éve más li tur gi át 
hasz nál tak. A szá mos ha lot ti mi se kö zül, amely a má so dik év ez red el ső fe lé ben hasz ná-
lat ban volt, V. Pius pá pa 1570-es Missaléja csak ötöt ha gyott meg. Ezek nek a mi sék nek 
a ze nei té te lei azo no sak, el té rés csak az imád sá gok ban és az ol vas má nyokban van.

2. Polifón halotti misék a kezdetektől  
a 17. század első évtizedeiig

Az az idő szak, amely a gre go rián ének fo ko za tos hát tér be szo ru lá sá nak kez de tét hoz ta 
ma gá val, egy ben az egyik leg fon to sabb mű faj, a több szó la mú miseordinárium meg-
szü le té sét ered mé nyez te, mely nek kom po ná lá sá ban az 1400 és 1570 kö zöt ti évek ben a 
fran cia és fran ko–fla mand ze ne szer zők jár tak élen. Itá li á ban még az 1550-es évek ben 
is több sé gé ben kül föl di kom po nis ták te vé keny ked tek; az olasz ze ne szer zők fo ko za to-
san fog lal ták el he lyü ket a ze nei élet ben, s vet ték át a ve ze tő sze re pet töb bek kö zött 
a polifón ordinárium meg ze né sí té sé nek te rü le tén is. Mi sem jel zi ezt job ban, mint az 

9  Kétverses offertoriumot tartalmaz: Missal del Cardenal Mendoza. Toledo, c.1482–1495. Madrid, 
Bib lio te ca Nacional, MS 18-5va, fol. dvi–dviv; Missale toletanum, c.1499, fol. cccxx–cccxxv; Mis-
sale Giennensis [Jaen] 1499, fol. clxxxiii.

10  Claude Gay, „Formulaires anciens pour la messe des défunts”, Études gregoriennes, II. (1957), 99. 
Gay négy ilyen communiót talált: Aquitania, 12. század; Bazas, 13. század; San Millán, bencés mo-
nostor Burgos mellett, 12. század; Burgos MS 274, 13. század.
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a tény, hogy 1570 előtt Itá li á ban csu pán 200 mi se je lent meg nyom ta tás ban, míg az 
1570–1610 kö zött el telt negy ven esz ten dő ben több mint 750, fő ként olasz kom po nis ták 
mű vei.11 A több szó la mú ha lot ti mi se azon ban csak kis há nya dát te szi ki a re ne szánsz 
mi se kom po zí ciók nak, hi szen mai is me re teink sze rint 138 polifón requiemet kom po nál-
tak az 1400 és 1650 kö zöt ti két és fél év szá zad ban. En nek oka egy részt az egy sé ges ség 
hiá nya a ha lot ti mi se propriumtételeinek szö ve gé ben a tridenti zsi na tot meg elő zően, 
más részt az, hogy bi zo nyos te rü le te ken még a 16. szá zad ban sem tar tot ták il lő nek a 
requiem több szó la mú elő adá sát.12 Ugyan ak kor a ké sőb bi ko rok hoz vi szo nyít va igen 
ma gas nak te kint he tő ez a szám, ami el ső sor ban a hét meg ha tá ro zott nap jain mon dott/
éne kelt votív mi sék szo ká sá val függ össze (hét fő: requiem, kedd: an gya lok ról, szer da: 
Szent And rás ról, csü tör tök: a Szent lé lek ről, pén tek: a Szent Ke reszt ről, szom bat: Szűz 
Máriá ról, va sár nap: a Szent há rom ság ról), má sod sor ban pe dig a ma gán sze mé lyek vagy 
konfraternitások ál tal tett ala pít vá nyok kal, me lyek az év egy rög zí tett nap ján leg gyak-
rab ban Má ria-mi sék be mu ta tá sá ra vo nat koz tak. A Má ria mel lett leg in kább a Szent lé-
lek, a Szent Ke reszt, az Ol tá ri szent ség, vala mint a he lyi pat ró nus tisz te le té re mon dott 
mi sé ket ugyan is az ala pít vány te vő jé nek el huny ta után requiemmel vál tot ták fel, ami 
ma gya rá zat tal szol gál hat a polifón ha lot ti mi sék vi szony lag ma gas szá má ra, s – az in-
téz mény rend szer fo ko za tos meg szű né sé vel – ké sőb bi hát tér be szo ru lá sá ra is.13 Egy má-
sik fel té te le zés sze rint a requiemek kom po ná lá sa össze füg gés ben áll ha tott az 1429-ben 
ala pí tott Arany gyap jas Rend del, hi szen an nak gyű lé sein min den al ka lom mal el hang-
zott egy ha lot ti mi se a Má ria, a Szent lé lek és a pat ró nus, Szent And rás tisz te le té re be-
mu ta tot ta kon kí vül. A frank–bur gun di vi dék ről szár ma zó, s elő ször ott, majd ké sőbb a 
Habs burg te rü le te ken vi rág zó polifón requiem ze ne szer zői ugyan ak kor L’homme armé 
mi sé ket is kom po nál tak, ezért fel me rült a gya nú, hogy ezek a mi sék is a rend del áll hat-
nak össze függésben.14

   A polifón ha lot ti mi se ma gá ban fog lal hat ta az introitus, graduale, tractus, sequentia, 
offertorium és communio té te leit a Kyrie, Sanctus és Agnus Dei mel lett. A vizs gált idő-
szak ban csak egy olyan requiem szü le tett, amely tar tal maz za a li tur gi kus ha lot ti mi se 
mind a ki lenc ré szé nek több szó la mú té te leit. Ez a mű Giovanni Matteo Asola sze rény 
kom po zí ció ja, mely azért is kü lön le ges, mert ez az egyet len is mert, tel jes egé szé ben 
há rom szó la mú re ne szánsz requiem. Nem volt szo kat lan, hogy a polifón ha lot ti mi se 
tar tal ma zott olyan té te le ket is, ame lye ket nem az eu cha risz ti kus ün nep lés tény le ges 
ré sze ként, ha nem az utá na kö vet ke ző te me té si szol gá lat ban vagy a ha lot ti zso lozs má-

11  Philip T. Jackson, „Mass polyphony”, in Companion to Medieval and Renaissance Music, ed. by 
Tess Knighton and David Fallows (Oxford: Oxford University Press, 2003), 120–122.

12  Charles Warren Fox, „The Polyphonic Requiem Before about 1615”, Bulletin of the American 
Musicological Society 7/6 (October 1943), 6.

13  Barbara Haggh, „The Meeting of Sacred Ritual and Secular Piety: Endowments for Music”, in 
Companion to Medieval and Renaissance Music, ed. by Tess Knighton and David Fallows, 60–68.

14  Haggh, „The Meeting”, 64, 66. William Prizer, „Music and Ceremonial in the Low Countries: Philip 
The Fair and the Order of the Golden Fleece”, Early Music History 5 (1985), 113–153.
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ban hasz nál tak. A re ne szánsz kom po nis ták kü lö nö sen ked velt té te le az Absolutio res-
pon zó riu ma, a Libera me volt. A ze ne szer zők al kal man ként más té te le ket is fel hasz-
nál tak a polifón requiemekben – invitatórium-, matutinum- és Benedictus-antifónákat, 
responzóriumokat, vala mint ol vas má nyo kat a ha lot ti officiumból – nyil ván valóan 
az zal a szán dék kal, hogy azt in kább a zso lozs ma, mint a mi se ré sze ként éne kel jék. 
A responzóriumok kö zül a Peccantem me quotidie, a Credo quod Redemptor és a Heu 
mihi Do mi ne több szó la mú fel dol go zá sa volt a leg gya ko ribb. Ugyan ak kor a requiemtől 
füg get len, ön álló officiumso ro za tok kal is ta lál koz ha tunk eb ben az idő szak ban, me-
lyek ben leg gyak rab ban a matutinum egyes mű fa jai nak – fő ként az ol vas má nyok nak és 
responzóriumoknak – polifón té te leit fog lal ták egy be, vagy pe dig a tel jes matutinumot 
és laudest fel dol goz ták, mi ként 1556-ban Juan Vásquez Agenda defunctorum cí mű mű-
vé ben. Ki vé te les nek szá mít Giacomo Moro és Estęvâo de Brito kom po zí ció ja, mely ben 
mind a zso lozs ma, mind a ha lot ti mi se té te lei szerepelnek.
   A fenn ma radt re ne szánsz requiemekben sze rep lő propriumszövegek nem egy sé ge-
sek. Aho gyan a gre go rián ha lot ti mi se szö ve gei nek nem volt ál ta lá no san el fo ga dott ver-
zió ja a tridenti zsi na tig, úgy ha sonló el té ré se ket ta lá lunk a több szó la mú requiemekben, 
kü lö nö sen a graduale és a tractus ese té ben. Há rom alap ve tő ha gyo mány kör vo na la zó-
dik a szö ve gek vá lo ga tá sá ban: az olasz, a spa nyol és a fran cia. Ál ta lá ban mind a há-
rom ugyan azt az introitust (Requiem aeternam), offertoriumot (Do mi ne Jesu Christe) 
és communiót (Lux aeterna) vá lasz tot ta. A ha gyo má nyok fő meg kü lön böz te tő je gyeit 
az ol vas mány éne kei ben ta lál juk. Az olasz ha gyo mány ál ta lá ban a Si ambulem in medio 
gradualét, az Absolve, Do mi ne vagy a Sicut cervus tractust vá lasz tot ta, és majd nem 
min dig ma gá ban fog lal ta a Dies irae sequentiát. A spa nyol tra dí ció a Requiem aeternam 
gradualét és a Sicut cervus tractust ré sze sí tet te előny ben, de ki hagy ta a sequentiát. 
Fran cia or szág ban sem sze re pelt sequentia a polifón ha lot ti mi sé ben, ám a vá lasz tott 
graduale a Si ambulem in medio, a tractus pe dig a Sicut cervus volt.
   Fel te he tően a leg ko ráb bi több szó la mú requiem Guillaume Dufay mű ve. Bár a da-
rab el ve szett, meg bíz ha tó uta lás sal ren del ke zünk lé te zé sé re. A ha lá los ágyá nál, te me té-
sén és a te me té se utá ni na pon elő adan dó ze né re vo nat ko zó ren del ke zé sei ben Dufay azt 
ké ri, hogy a szent sé gek ki szol gál ta tá sa után, ami kor a ha lál tu sa je leit ész le lik, elő ször 
a Magno salutis gaudio kez de tű him nuszt, majd az Ave reg ina caelorumot éne kel jék, 
a te me té se utá ni na pon pe dig Requiemjét szó lal tas sák meg. A ze ne szer ző azt is elő ír-
ta, hogy a him nuszt nyolc temp lo mi éne kes éne kel je submissa voce [= in falsetto], a 
motettát a mi nist ráns fiúk, mes te rük és még két fér fi, a requiemet pe dig ti zen két énekes.
   A leg ko ráb bi fenn ma radt requiem Johannes Ockeghem al ko tá sa (fel te he tően 1470 
után kom po nál ta). Antoine Brumel, Pierre de La Rue és Johannes Prioris requiemjei 
való szí nű leg a 15. szá zad ból szár maz nak, bár szer zőik vi rág ko rá nak év ti ze d eit te kint ve 
el kép zel he tő, hogy a ko ra 16. szá zad ban ke let kez tek, aho gyan Antoine Févin mű ve is 
majd nem biz to san eb ből az idő szakból való.
   A kö vet ke ző két ge ne rá ció (c.1515 – c.1550) mű vé sze te a vi lá gi ze ne – el ső sor ban 
a fran cia chan son és az olasz mad ri gál – fel len dü lé sé ről és a mi se kom po ná lás egyi de-
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jű ha nyat lá sá ról ta nús ko dik. Prioris mű vén kí vül csak há rom da ra bot ad tak ki eb ben 
a pe rió dus ban: Jean Richafort, Claudin de Sermisy és Cristóbal de Morales mű vét. 
El kép zel he tő, hogy Jacobus Clemens non Pa pa, Pierre Cléreau, Si mon de Bonne fond, 
Pierre Certon és a spa nyol Juan García de Basurto is eb ben az idő szak ban, a szá zad 
kö ze pe előtt kom po nál ták requiemjeiket. Vala mi vel ké sőb bi (1560) Pierre de Man chi-
court darabja.
   Philippe de Monte – a ké ső né met al föl di polifón tra dí ció ki ma gasló alak ja, Lassus 
és Palestrina kor tár sa – requiemje vala mi vel ko ráb bi pe rió dus da rab jai hoz il lesz ke dik, 
mint kor tár sai mű vei. Jacobus de Kerle és Jacobus Vaet az a két má sik né met al föl di ze-
ne szer ző, akik ki emel ke dő ha lot ti mi sét kom po nál tak. Kerle és Vaet spa nyol kor tár sa, 
Fran cis co Guerrero két ha lot ti mi sét is meg je len te tett (1566-ban és 1582-ben), míg az 
ugyan csak spa nyol Juan Vásquez 1556-ban Se vil lá ban ad ta ki Agenda defunctorumát.
   V. Pius pá pa Missaléja (1570) után, amely meg ha tá roz ta és elő ír ta a requiem té te-
lei nek szö ve gét, a több szó la mú ha lot ti mi sék sok kal gya ko rib bak ká vál tak, kü lö nö sen 
Itá li á ban. Az el ső, 1570 után meg je lent requiem Vincenzo Ruffo mű ve. Ruffo ta nít vá-
nya, a Borromeo Szent Ká roly el kép ze lé sé nek meg fe le lő új ze nei stí lus fej lő dé sé ben 
ki ma gasló sze re pet ját szó ve len cei ze ne szer ző, Giovanni Matteo Asola hét ha lot ti mi sét 
kom po nált. Egy má sik itá liai mu zsi kus, aki nek requiemje Asola mű vé vel egy idő ben 
ke let ke zett, Costanzo Por ta. Palestrina ha lot ti mi sé je az ordinárium té te lein kí vül csak 
az offertoriumot tar tal maz za. (Spa nyol or szág ban kéz irat ban fenn ma radt egy négy szó-
la mú requiem, mely a sequentia ki vé te lé vel a gyász mi se vala mennyi té te lét tar tal maz-
za, és – a gradualétól el te kint ve – nagy való szí nű ség gel Palestrina mű ve).15 Palestrina 
nagy kor tár sa, Lassus két requiemet kom po nált. A re ne szánsz ha lot ti mi se tör té ne té nek 
utol só ki emel ke dő ze ne szer ző egyé ni sé ge a spa nyol Tomás Luis da Victoria, aki nek két 
ha lot ti mi sé je ma radt fenn.
   A 16. szá zad utol só ti zen öt évé ben és a 17. szá zad el ső év ti ze d é ben több ki sebb 
kom po nis ta mu ta tott ér dek lő dést a requiem iránt. Kö zü lük az egyik el ső a fran cia–spa-
nyol ze ne szer ző, Joan Brudieu volt. Spa nyol és por tu gál kor tár sai a kö vet ke zők: Ma-
nuel Car do so, Gabriel Díaz Bessón, Duarte Lobo, Filipe de Magalhăes, Joan Pau Pujol 
és Ma teo Romero.
   A ké ső 16. szá zad ban az ola szok vol tak ta lán a leg te vé ke nyeb bek a ha lot ti mi se 
kom po ná lá sá nak te rü le tén. Asola mel lett Giulio Bel li az egye dü li ze ne szer ző a 16. szá-
zad ban, aki több (há rom) requiemet kom po nált. Cesare Tudino ha lot ti mi sé jét egy kis-
mé re tű, öt szó la mú mi sé ket tar tal ma zó kö tet ben ad ta ki 1589-ben Ve len cé ben. A két kó-
ru sos tech ni kát al kal maz ta requiemjében Jacopo Moro. Felice Anerio mű ve 1614-ben 
je lent meg Ró má ban. En nek az idő szak nak to váb bi olasz requiemszer zői: Giovanni 

15  Robert J. Snow, „An Unknown Missa pro defunctis by Palestrina”, in De musica hispana et aliis: 
Miscelánea en honor al Prof. Dr. José López-Calo, S. J., en su 65 cumpleańos, ed. by Emilio 
Casares–Carlos Villanueva, (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 
1990), 387–428.
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Francesco Anerio, Domenico Bel li, Giuseppe Belloni, Stefano Bernardi, Giovanni Ca-
vaccio, Giovanni Croce, Lorenzo Vecchi, Orazio Vecchi, Orfeo Vecchi, vala mint Lo do-
vi co Grossi da Viadana.
   Ta lán az egyet len né met ze ne szer ző, aki a ha lot ti mi se szö ve gét több szó lam ban 
meg ze né sí tet te, a ke vés sé is mert Blasius Amon. Jó val ké sőbb, 1641-ben Innsb ruck ban 
je lent meg még egy né met requiem, Johann Stadlmayr mű ve. A fran cia is ko lát, amely 
az 1500-as évek ele jén ural ko dó volt, a szá zad vé gén hiá ba ke res sük. A re quiem kom-
po nis ták so rá ban a szá zad utol só év ti ze d é ben csak két fran cia szer zőt ta lá lunk: Jacques 
Mauduit-t, aki nek mű vé ből csak egyet len rész let ma radt fenn, és Eustache Du Caur-
roy-t, aki nek da rab ját a 18. szá za dig a fran cia ki rá lyok te me té sén éne kel ték St. Denis 
apát sá gá ban. A fen ti mű vek mel lett szá mos ano nim 16. szá za di requiem lé te zik, amely 
csak egyet len for rás ban tűnik fel.
   A re ne szánsz requiemkom po nis ták a li tur gi kus szö ve gek meg szi lár du lá sa után is 
egyé ni el já rás mó do kat kö vet tek ab ban, hogy mely té te le ket éne kel tes sék több szó lam-
ban, és me lye ket gre go rián dal la mo kon. A ha lot ti mi se kü lön bö ző polifón té te lei előtt 
és azo kon be lül hasz nált gre go rián mennyi sé ge is sze mé lyes vá lasz tás vagy te rü le ti ha-
gyo mány kér dé se volt. Ta lán a spa nyol kom po nis ták nál je lent meg leg na gyobb mér ték-
ben vala mi fé le egy sé ge sí té si szán dék. A szá mos for mai el té rés el le né re azon ban a 15–
16. szá za di ha lot ti mi sék nek több kö zös al ko tó ele me volt, me lyek kö zül két ség kí vül a 
gre go rián dal la mok kom po zí ciós alap ként tör té nő ál ta lá nos és szé les kö rű el fo ga dá sa 
volt a leg fon to sabb. Né hány re ne szánsz requiem egy té tel vagy egy sza kasz ere jéig al-
kal man ként ki hagy ja a li tur gi kus cantus firmust, de ezek az ese tek nem ál ta lá no sak, és 
fel tű nően rö vid ideig for dul nak elő. A cantus firmus a több szó la mú ha lot ti mi sé ben a 
kö vet ke ző kép pen je le nik meg: 1. hosszú hang jegy ér té kek ben; 2. falsobordonéban; 3. 
parafrazeálva; 4. mo tí vum fej vagy mot tó sze re pel tetésével.
   A 15–16. szá zad fo lya mán a requiem gre go rián éne kei el té rő vál to za tok ban tűn-
tek fel nem csak a gradualékban, ha nem a polifón té te lek ben is. A kis el té ré sek el le né-
re a ko ra be li ha lot ti mi sék alap ve tően ugyan azo kon a gre go rián mo del le ken nyu god-
tak. Az ordinárium te kin te té ben ki vé tel nek szá mít Spa nyol or szág, ahol a Kyrie egy 
olyan, az ál ta lá no san is mert től el té rő dal la mon szó lalt meg, amely ezen a te rü le ten so-
káig a ha lot ti mi sé hez kap csoló dott. Ezt dol goz ta fel requiemjében Basurto, Agenda 
defunctorumában Vásquez (Se vil la, 1556) és Guerrero a Liber primus missarumban 
(Pá rizs, 1566) ki adott mi sé jé ben (1. kot ta). Vala mennyi an da lú ziai ze ne szer ző a Pro-
ces sio na rium Vallesoletaniban (1571) ki nyom ta tott Sanctus-dal la mot épí ti be mű vé be 
(2. kot ta). Ugyan ak kor Morales Sanctusa a mai mo dern ki ad vá nyok ban sze rep lő XV. 
mi se d-módusú dal la má nak egy va rián sa (3. kot ta). Az Agnus Dei hár mas hang zat-fel-
bon tá so kat tar tal ma zó dal la ma el ső sor ban az an da lú ziai requiemekben je le nik meg, de 
más ibé riai ha lot ti mi sé ben is fel buk kan (4. kotta).
   Több szem pont ból kü lön le ges és unikális Richafort ha lot ti mi sé je. Egy részt mai is-
me re teink sze rint ez az egyet len ká nonrequiem. Más részt míg az adott té tel gre go rián 
dal la ma parafrazeált cantus firmusként meg szó lal a szop rán ban, ad dig az zal egy időben 
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1. kotta: A spanyol halotti mise Kyriéje

2. kotta: A Processionarium Vallesoletani Sanctus‑dallama

3. kotta: A Morales által felhasznált Sanctus‑dallam

4. kotta: Az andalúz halotti misékben felhasznált Agnus Dei‑dallam
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a Circumdederunt me invitatórium antifóna – a graduale versusának ki vé te lé vel – vala-
mennyi té tel ben meg je le nik a két te nor szó lam ká non ja ként. Eh hez a ze nei anyag hoz 
tár sul a graduale versusában és az offertoriumban – a mű faj tör té ne té ben tel jes ség gel 
szo kat lan mó don – Josquin Faulte d’argent chan sontö re dé ke, szin tén kánonban.
   A cik li kus konst ruk ció kül ső esz kö zei ál ta lá ban nin cse nek je len egy ha gyo má nyos 
requiemben, hi szen vala mennyi té tel ben más és más gre go rián dal lam sze re pel. Az 
egy sé ges ség más esz kö zök ré vén való sul meg. Ez mind a gre go rián lé nye gi egy sé gé-
ből, mind ab ból a meg kü lön böz te tő sti lisz ti kai ha gyo mány ból szár ma zik, amely a ha-
lot ti mi se té te lei hez kapcsolódik.
   Az egyet len té tel, amely min den re ne szánsz requiemben sze re pel, a Kyrie. Ál ta lá-
ban há rom kö ze pes hosszú sá gú sza kasz ból áll, bár a 16. szá zad vé ge fe lé a té tel egyes 
ré szei je len tő sen meg rö vi dül nek. A leg rö vi debb pél dák egyi ke Bel li négy szó la mú 
requiemjében ta lál ha tó. Ez zel el len té tes szél ső sé ges tech ni kai meg ol dás a szá zad ele-
jén tű nik fel, ami kor a Kyrie há rom fő sza ka szát al kal man ként szá mos ki sebb egy ség re 
oszt ják fel. Prioris és Ockeghem mi séi en nek a gya kor lat nak leg jobb pél dái. Ockeghem 
min den sza kaszt a há rom ti pi kus alegységre oszt fel, míg Prioris szo kat la nabb mó don 
szer ve zi meg Kyriéjét. Az el ső sza kasz, mint Ockeghemnél, a Kyrie eleison há rom ré-
szes egy sé ge. A má so dik sza kasz csak egy rész ből áll: a két szer meg is mé telt Christe 
eleisonból. A har ma dik sza kasz két ré szes: az el ső a zá ró Christe eleison, a má so dik az 
utol só Kyriékből az el ső. A zá ró sza kasz szin tén két rész ből te vő dik össze: a má so dik 
Kyrie-cso port utol só két Kyriéjéből. A ha gyo má nyos gya kor lat tól való más el té ré sek 
Brumel és Sermisy requiemjeiben ta lál ha tók: a má so dik Kyrie-cso por tot mind ket tő 
két al cso port ra bont ja fel. A 16. szá zad má so dik fe lé től kezd ve, mi ként az ordinarium 
missaekben, úgy a requiemekben is ál lan dó sul a Kyrie hár mas ta go lá sa, és né hány 
ki vé tel től el te kint ve igen rit kán for dul elő menzúrajel vál tás és szólamszámváltozás 
(csök ken tés) a té tel egyes sza kaszaiban.
   Bár a re ne szánsz ban a gre go rián in to ná ció hasz ná la ta a requiem leg több té te le előtt 
ál ta lá no san el ter jedt gya kor lat volt, a Kyriét nem így ke zel ték. Ez volt az egyet len té-
tel, ame lyet so ha sem el őzött vagy sza kí tott meg gre go rián dal lam. A Kyrie té te lek ben 
leg ál ta lá no sab ban hasz nált elő jegy zés, az egy b, há rom ki vé tel lel min den requiemben 
meg ta lál ha tó. La Rue meg le pő gyász mi sé je négy és öt mély szó lam ra kvint tel lej-
jebb transz po nál ja a cantus firmust, és két b elő jegy zést hasz nál. Févin ün ne pé lyes 
requiemjének Kyrie té te le két fé le elő jegy zést ad meg: min den fel ső szó lam ban egy b 
van, míg a basszus ban ket tő, ki vé ve a té tel vé gét, ahol el hagy ja az Esz-t. Lassus négy-
szó la mú mi sé je az egyet len, amely nem hasz nál előjegyzést.
   Va jon azo nos el já rás mó do kat kö vet tek a re ne szánsz kom po nis ták a gyász mi-
se ordináriumtételeinek és a mi se cik lu sok meg fe le lő szö ve gei nek meg ze né sí té se kor? 
Ha a polifón ha lot ti mi sék Kyriéjét há rom Ró má ban te vé keny ke dő 16. szá za di szer-
ző, Morales, Palestrina és Victoria több szó la mú ordinarium missaeinek el ső té te lé-
vel össze ha son lít juk, alap ve tő el té ré se ket ta pasz tal ha tunk. Palestrina mű veit ki vé ve 
– aki nél 86 cik lus ból csu pán hat mi se ese té ben for dul elő – vi szony lag gya ko ri a té tel 
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egymást kö ve tő sza ka szai nak ele jén sze rep lő menzúrajelváltás. A szó lam szá mo kat te-
kint ve jó val ne he zebb ál ta lá nos meg ál la pí tá so kat ten ni. Míg Palestrina a Kyrie té tel 
kö zép ső sza ka szá ban (Christe eleison) ál ta lá ban csak a na gyobb, 5–8 szó lam szá mú 
mi sék ese té ben re du kál ja a szó la mok szá mát (21 mi se), ad dig Morales mű vei ben ez az 
el já rás so ha sem for dul elő. Victoria vi szont jó val gyak rab ban él ez zel a meg ol dás sal 
nem csak az 5–12 szó la mú mi sék ese té ben, ha nem a négy szó la mú Missa Quarti toni 
mel lett mind két ha lot ti miséjében.
   A requiem to váb bi ordináriumtételei, a Sanctus és az Agnus Dei, elő for dul nak min-
den vizs gált mű ben, Ockeghem ha lot ti mi sé jét ki vé ve, amely nem ad polifón té te le ket 
az offertoriumot kö ve tő egyet len rész hez sem. A ti pi kus Sanctus a szó lam szá mot és az 
ütem mu ta tót te kint ve ha sonló a Kyriéhez, de az zal el len tét ben csak négy Sanctus hasz-
nál egy b elő jegy zést (Lassus, Por ta, Tudino, Amon). A té tel ta go lá sá ban, fel épí té sé ben 
je len tős kü lönb sé gek mu tat koz nak. Szá mos ze ne szer ző a Pleni sunt caeli kez de tű sza-
kaszt egyet len egy ség ként ke ze li, az az Sanctus + Pleni sunt caeli a Hosannával, míg 
má sok ugyan ezt a szö ve get két rész re (Pleni sunt caeli + Hosanna), vagy két rész re és 
egy nyi tó in to ná ció ra oszt ják. Ha az el ső Hosannát a Pleni sunt caeli szer ves ré sze-
ként ze né sí tet ték meg, ak kor eh hez ha sonlóan a má so di kat gyak ran össze kap csol ták a 
Benedictusszal. Ab ban az eset ben pe dig, ami kor ez utób biak kü lön álló té te lek vol tak 
– amint ez gyak ran elő for dult –, ak kor leg több ször a má so dik Hosanna nem is mé tel te 
meg az el ső ze nei anya gát, ha nem rész ben vagy egész ben új anya got ho zott. A Sanctus 
té te lek kö zül négy ki eme li a Benedictust a szó la mok szá má nak csök ken té sé vel. Certon 
és Lassus négy szó la mú requiemje a basszus szó la mot, Lassus öt-, Ruffo hat szó la mú 
mi sé je pe dig a basszus és a má so dik te nor szó la mot hagyja el.
   Nem ke zel ték egy sé ge sen a Sanctus in to ná cióit. A ze ne szer zők több sé ge a szö veg-
nek csak az el ső sza vát éne kel tet te gre go rián dal la mon, hol a te nor, hol a szop rán szó-
lam ra bíz va azt, Lassus vi szont a basszust, Ruffo pe dig mind a hat szó la mot ki je löl-
te an nak meg szó lal ta tá sá ra. A ha lot ti mi sék kö zül hét ben nincs egy szó la mú be ve ze tés 
a Sanctushoz,16 mely nek ta goló dá sát éle sebb fény be ál lít ja az in to ná ciók ese ten kén ti 
meg je le né se a té tel na gyobb sza ka szai nak kez de tén. Victoria négy-, vala mint hat szó la-
mú requiemjében a szop rán, il let ve a szop rán II szó lam mal éne kel te ti a Pleni sunt szö-
ve get. Vala mi vel ál ta lá no sabb a Benedictus be ve ze té se gre go rián dal lam mal, bár nem 
volt egy sé ges ség a szö veg ter je del mét il le tően. A requiemek kö zül nyolc a Benedictus 
szót hasz nál ja in to ná ció ként vagy a te nor, vagy a szop rán szó lam ban,17 míg a mi sék 
kö zül ket tő ki ter jesz ti azt a mon dat el ső há rom sza vá ra: Benedictus qui venit.18 A re-
ne szánsz requiemek több sé ge mind azon ál tal ke rü li az in to ná ciók hasz ná la tát a Sanctus 
bel ső egy sé gei előtt.

16  Brumel, Du Caurroy, Guerrero 1566, 1582, Palestrina, Porta, Vásquez.
17  Certon, Guerrero 1566, 1582, La Rue, Morales, Morales 1544, Victoria 1583, 1605.
18  Brudieu, Clemens.
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   A polifón miseordinárium Sanctus té te le jó val egy sé ge sebb a requiem azo nos té-
te lénél a ta go lás, a met rum, a szó lam szám, és az in to ná ciók tekintetében egyaránt. 
A ta go lás szem pont já ból két fő cso port kü lö nít he tő el egymástól, me lyek kö zel azo-
nos gya ko ri ság gal tűn nek fel a mi sék ben. Az egyik cso port fő jel lem ző je a té tel négy 
rész re osz tá sa – Sanctus, gyak ran Sanctus + Pleni sunt bel ső ta go lás sal, Hosanna I, 
Benedictus, Hosanna II – vagy az el ső Hosanna ze nei anya gá nak vissza té ré se a má-
so dik Hosannában. Palestrinánál csu pán két eset ben for dul elő, hogy nem a leg ál ta-
lá no sabb Sanctus + Hosanna bel ső ta go lást való sít ja meg, ha nem a Pleni sunt caeli 
szö veg részt le vá laszt va, azt a Hosanna sza kasz hoz csa tol ja meg vál toz tat va nem csak 
a szó la mok szá mát, ha nem a met ru mot is. A má sik cso port ban a Sanctus és az el ső 
Hosanna egy egy sé get al kot, a Benedictust és a má so dik Hosannát pe dig el vá laszt ják 
egymástól. A több szó la mú miseordináriumokban jó val ke vés bé gya ko ri az a 16. szá za-
di ró mai ze ne szer zők ál tal a ha lot ti mi sék ben al kal ma zott ta go lá si mód, mely csu pán 
két sza kasz ra (Sanctus a Hosannával és Benedictus a Hosannával) oszt ja fel a té telt. 
Morales csu pán egy cik lus ban (Missa Caça) ze né sí ti meg egy vég té ben, bel ső ta go-
lás nél kül a Sanctust, Victoria pe dig két mi sé ben (Missa Ave ma ris stella, Missa Ave 
Re gina) egy szo kat la nabb, Palestrinánál és Moralesnél is me ret len el já rást al kal maz, 
ami kor a Sanctust és az el ső Hosannát el vá laszt ja egymástól, de a Benedictust egy be-
kom po nál ja a má so dik Hosannával.
   A menzúrajeleket te kint ve ál ta lá nos gya kor lat tá vá lik a Hosanna I és/vagy II pá rat-
lan met ru mú meg ze né sí té se. Míg a ha lot ti mi sék kö zött csak el vét ve for dul elő, ad dig 
a 16. szá za di miseordináriumban szin te tör vény sze rű lesz a Benedictus szó lam szá má-
nak csök ken té se. A Pleni sunt caeli sza kasz is szá mos mi sé ben sze re pel ki sebb elő-
adói ap pa rá tus sal. Em lí tés re mél tó, hogy más kom po nis ták kal el len tét ben Palestrina a 
szó lam szám csök ken té sét gyak ran nem egy sze rűen az ere de ti ap pa rá tus egy-egy szó-
la má nak el ha gyá sá val való sít ja meg, ha nem több szó lam mel lő zé sé vel és a meg ma ra-
dók di ví zió já val, ami a tény le ges elő adói ap pa rá tus szem pont já ból meg ha tá ro zó kö vet-
kez mé nyek kel jár, és meg erő sí ti azt a fel té te le zést, mi sze rint ezek ben a sza ka szok ban 
szó lis ták nak kel lett éne kel nie. Hogy ez be vett gya kor lat le he tett, mu tat ja az a tény is, 
hogy amennyi ben ezek ben a ré szek ben nem vál to zott meg a szó lam szám, ak kor is szó-
la mon ként egy-egy éne kes nek kel lett meg szó lal tat nia, ami re a kot tá ban a „cum quatuor 
vocibus” vagy „quinque tantum vocibus” fel irat utalt. A polifón ordinarium missae 
Sanctus té te lé ben szin te so ha sem sze re pel intonáció.
   A requiem utol só ordináriumtételét a szö veg fel épí té se miatt a Kyriéhez na gyon 
ha sonló mó don ke zel ték. Az Agnus Dei ál ta lá ban há rom kü lön bö ző, rö vid sza kasz ból 
áll. Et től el té rő ki vé te lek La Rue, Por ta, Tudino, Ruffo és Amon ha lot ti mi séi ben ta lál-
ha tók, me lyek ben csak két ré szes a té tel, vala mint Kerle mű vé ben, amely ben az Agnus 
Dei csu pán egyet len rö vid sza kasz ból áll. A té tel mind há rom egy sé gét ál ta lá ban gre-
go rián in to ná ció ve ze ti be, mely vagy a te nor ban, vagy a szop rán ban kap he lyet, de 
al kal man ként más szó lam ban is elő for dul hat. Az Agnus Dei a Sanctushoz ha sonlóan 
nem hasz nál elő jegy zést, ki vé ve La Rue mű vét, mely ben a té tel nek ket tős elő jegy zé-
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se van: egy b a négy fel ső szó lam ban és két b a basszus ban. A cantus firmus eb ben a 
requiemben egy kvint tel lej jebb je le nik meg, mi ként Lassus négy szó la mú mi sé jé ben is. 
Az Agnus Deiben ta lál ha tó egy b elő jegy zés to váb bi pél dái: Morales a 5, Por ta, Tudino 
és Amon művei.
   A több szó la mú miseordinárium Agnus Dei té te le je len tő sen kü lön bö zik a ha lot-
ti mi se azo nos té te lé től. Az utób bi ra jel lem ző hár mas fel osz tás csu pán Morales hat 
ordinarium missaejében je le nik meg, Palestrina és Victoria cik lu sai ban nem. A szin te 
ki zá ró la gos ket tes ta go lás mel lett csak Victoria Pro victoria mi sé je ze né sí ti meg a szö-
ve get egyet len egy ség ként. Ugyan ak kor több ször hiá ba ke res sük a dona nobis pacem 
mon dat tal vég ző dő sza kaszt – Palestrina: 7, Victoria: 9 mi se –, ám előb bi Missa Reg-
ina caeli (12. mi se kö tet), vala mint utób bi Missa Vidi speciosam cik lu sa csu pán ezt az 
egy sé get tar tal maz za, az ezt meg elő ző sza kaszt nem. A szó la mok ke ze lé sét il le tően 
tör vény sze rű nek te kint het jük a har ma dik Agnus Dei szó lam szá má nak – leg gyak rab ban 
eggyel, oly kor drasz ti ku san (négy ről hét re) – nö ve lé sét. Az et től a meg ol dás tól való 
el té ré sek több nyi re a ta go lás sal függ nek össze. Morales há romré szes té te lei ben a kö-
zép ső sza kasz szó lam szá ma min dig csök ken, a har ma dik sza kasz ban négy eset ben az 
ere de ti szó lam szám tér vissza, két mi sé ben (Vulnerasti cor meum, L’homme armé) pe-
dig pluszszó la mok je len nek meg. Mind Palestrinánál (Missa Ave Maria: 6. mi se kö tet), 
mind Victoriánál (Missa Quam pulchri sunt: 1. mi se kö tet) csu pán egyet len al ka lom mal 
for dul elő a szó lam szá mok sza ka szon kén ti fo ko za tos nö ve lé se. Amennyi ben a té tel a 
miserere nobis szö veg résszel zá rul, Palestrina – egy ki vé tel lel (Missa In illo tempore: 
10. mi se kö tet) – vál to zat la nul hagy ja a szó lam szá mot, míg Victoria min dig meg nö ve li 
azt. A miseordinárium Agnus Dei té te lét a requiemmel el len tét ben igen rit kán ve ze ti be 
intonáció.
   A ha lot ti mi se propriumtételei kö zül csak az introitust és az offertoriumot ze né-
sí tet ték meg olyan gyak ran több szó lam ban, mint az ordinárium té te leit. Elő for du lás 
te kin te té ben a kö vet ke ző té tel a communio, míg gradualét a vizs gált mi sék ből hu szon-
ket tő tar tal maz. A sequentia több szó la mú té te lei a requiemek kö zül csak ti zen négy ben 
tűn nek fel, polifón tractus pe dig csak tíz ben található.
   A gre go rián introitus há rom ré szes for má ja meg ha tá roz za a polifón fel dol go zás szer-
ke ze ti ter vét. A re ne szánsz kom po nis ták a zsol tárt elég gyak ran két rész re osz tot ták, 
exaudi orationem meam kez de tű má so dik résszel. A leg je len tő sebb el té rés a kü lön bö ző 
polifón introitusokban az elő jegy zés és a szó lam szám meg vá lasz tá sá ban, vala mint a 
nyi tó in to ná ció hoz fel hasz nált gre go rián ének ter je del mé ben ta lál ha tó. A több szó la mú 
introitusban meg je le nő nyi tó in to ná ció ál ta lá ban csak a szö veg el ső sza vá ra ter jedt ki 
(Requiem), al kal man ként az el ső két szót (Requiem aeternam) éne kel tet ték gre go rián 
dal la mon, ám ez utób bi el já rás Ruffo és Anerio mű vein kí vül ki zá ró lag a spa nyol ze ne-
szer zők requiemjeiben for dul elő. Az introitus zsol tár ver sét is min dig in to ná ció ve zet te 
be: Te decet hymnus Deus in Sion. A gre go rián dal la mok leg gyak rab ban a te nor vagy a 
szop rán szó lam ban sze re pel nek, oly kor mind ket tő ben, hi szen Févin a nyi tó in to ná ciót 
a szop rán ba, a zsol tár in to ná ciót pe dig a te nor ba he lye zi. A szo ká sos gya kor lat tól való 
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el té ré sek ugyan azok, mint ame lyek a Sanctus és az Agnus Dei té te lei ben fel buk kan tak 
(Lassus: basszus, Victoria: szop rán II, Ruffo: mind a hat szólam).
   A leg több polifón introitus elő jegy zé se egy b, amit Ockeghem és Brumel el hagy, 
de a té tel fo lya mán pótló lag ki ír. Févin introitusa, mi ként Kyriéje, ket tős elő jegy zést 
hasz nál: a basszus szá má ra a leg több té tel ben két b-t ír elő. La Rue introitusa az egyet-
len, amely ben a cantus firmus két b elő jegy zés sel tisz ta kvint tel mé lyebb re ke rül, míg 
Lassus négy szó la mú requiemjének introitusa ki hagy ja a szo ká sos elő jegy zést, és a 
cantus firmust kvint tel fel jebb transzponálja.
   Mi vel a 15–16. szá zad ban vagy a Si ambulem, vagy a Requiem aeternam gre go rián 
graduale sze re pelt a ha lot ti mi sé ben, így nem meg le pő, hogy mind ket tő polifón fel dol-
go zá sai meg ta lál ha tók a kü lön bö ző re ne szánsz requiemekben. Azok a ha lot ti mi sék, 
ame lyek tar tal maz nak gradualét (a vizs gált mű vek több mint fe le), leg na gyobb részt a 
Si ambulem szö ve get ze né sí tik meg, me lyet a Missale át dol go zá sa ide jén, a 16. szá zad 
utol só év ti ze d ei ben ki hagy tak a gre go rián gyász mi sé ből, és a Requiem aeternammal 
vál tot ták fel. Az egyet len 16. szá za di polifón requiem, amit a re form után kom po nál tak 
és a Si ambulem szö ve get dol goz za fel, Du Caurroy mi sé je. (Lassus 1578-ban pub li-
kált, Si ambulem gradualét tar tal ma zó négy szó la mú requiemje való szí nű leg még az 
1570-es Missale be ve ze té se előtt ke let ke zett.) Az a tény, hogy Du Caurroy a ré geb bi 
szö veg mel lett tar tott ki, azt je lez he ti, hogy – leg alább is az észa ki or szá gok ban – vagy 
nem tö rőd tek a li tur giai re for mok kal, vagy V. Pius pá pa Missaléja még nem ju tott el Pá-
rizs ba ab ban az idő ben, ami kor a fran cia szer ző requiemjét komponálta.
   Bár a Si ambulem graduale vala mi vel nép sze rűbb volt, mint a Requiem aeternam, 
vala mennyi spa nyol kom po nis ta az utób bi szö ve get vá lasz tot ta, és egyi kük sem hagy ta 
ki azt a polifón té te lek kö zül. Ez zel szem ben a fran ko–fla mand ze ne szer zők a 15–16. 
szá zad fo lya mán vál to zat la nul a Si ambulem szö ve get ré sze sí tet ték előny ben, vagy pe-
dig a té telt tel jes egé szé ben mel lőz ték ha lot ti mi sé jük ből. Az a két, nem spa nyol kom-
po nis ta ál tal meg ze né sí tett gyász mi se, mely Requiem aeternam gradualét tar tal maz, 
Amoné és Asoláé.
   A polifón Si ambulem té telt a gre go rián graduale fő rész + versus for má já nak meg-
fe le lően rend sze rint két kü lön sza kasz ra osz tot ták Virga tua má so dik résszel, me lyet a 
16. szá zad ban rend ha gyó mó don ze né sí tet tek meg. A versus nyi tó ré szé ben ál ta lá ban 
eggyel vagy ket tő vel csök ken tet ték a meg elő ző sza kasz ban hasz nált szó la mok szá mát, 
de az zal az ál ta lá nos re ne szánsz gya kor lat tal szem ben, mely sze rint egy zárt for mai 
egy ség ben egy vagy több szó la mot el hagy hat tak, a Virga tua kez de tén ta lál ha tó vo ká lis 
tex tú rát a sza kasz vé ge fe lé meg nö vel ték más szó la mok hoz zá adá sá val. Né hány mű ben 
a be lé pő szó la mok fino man, meg elő ző ka den cia vagy más ze ne szer zői esz köz nél kül 
kap csolód nak be a té tel be, míg má sok ban drá mai ha tás sal, az ének lő szó la mok ban le vő 
zár lat és ce zú ra után. A Virga tua né mi leg el té rő fel dol go zá sa Févin és Kerle mű vei ben 
ta lál ha tó, akik a tel jes sza kasz ban csök ken tik a szó lam szá mot. Monte nem vál toz tat-
ja meg a vo ká lis tex tú rát, Ockeghem el len ben meg nö ve li a szó la mok szá mát eb ben a 
rész ben. Lassus négy szó la mú ha lot ti mi sé jé ben a töb bi kom po nis tá tól el té rő mó don 
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dol goz za fel a gradualét: ahe lyett, hogy két rész re osz ta ná a té telt, há rom sza kasz ra 
bont ja azt. A tel jes ap pa rá tus sal meg szó lal ta tott fő rész után a Virga tua el ső ré szé ben a 
te nor és a basszus jut sze rep hez, majd az ip se me szö veg től vissza tér ve a négy szó la mú 
fel ra kás hoz, Lassus az utol só rész ből egy ön álló sza kaszt al kot. A töb bi da rab bal el len-
tét ben, me lyek a fel ső szó la mo kat éne kel te tik eb ben a rész ben, Lassus a versus el ső 
fe lé ben mély szó la mo kat ír elő.
   A vo ká lis anyag ha sonló ke ze lé sé vel ta lál ko zunk ab ban a né hány gradualéban is, 
ame lyek a Requiem aeternam szö ve get ze né sí tik meg. Morales és Guerrero requiemjei 
csök ken tik a szó la mok szá mát az In memoria aeterna versus ele jén (előb bi az al só, 
utób bi a fel ső há rom szó la mot hagy ja meg), de a tel jes kó rus meg szó lal az utol só mon-
dat ban (non timebit). Brudieu ha lot ti mi sé jé ben a graduale versusát vé gig a szop rán, alt 
és te nor szó la mok ének lik. A töb bi olyan gyász mi sé ben, amely a Requiem aeternam 
szö ve get dol goz za fel, nem tér el a fő rész és a versus szólamszáma.
   A graduale in to ná ciói tá vol ról sem mu tat nak olyan nagy kü lönb sé ge ket a ze ne szer-
zők kö zött, mint a té tel szó lam vá lasz tá sa. Azok a requiemek, ame lyek a Si ambulem 
szö ve get ze né sí tik meg, ki vé tel nél kül an nak el ső két sza vát ír ják elő in to ná ció ként. 
A Requiem aeternam gradualét előny ben ré sze sí tő spa nyol kom po nis ták szin tén a szö-
veg el ső két sza vát éne kel te tik gre go rián dal la mon. Ez zel szem ben Amon le rö vi dí ti 
in to ná ció ját az el ső szó ra. A vizs gált mű vek kö zül Asola há rom szó la mú requiemje 
az egyet len, ame lyik nem ve ze ti be in to ná ció val a té telt, Victoria vi szont a graduale 
versusát is az zal kez di (In memoria aeterna). A ze ne szer zők ál ta lá ban ugyan azo kat a 
szó la mo kat vá laszt ják az in to ná ció hoz, mint amit az introitushoz ki je löl tek, leg gyak-
rab ban a te nort vagy a szopránt.
   A graduale polifón té te lei ben ál ta lá ban nincs elő jegy zés. Monte, Guerrero 1566 és 
1582, vala mint Lassus a 4 egy b elő jegy zést hasz nál, de a négy ből csak Guerrero és 
Las sus transz po nál ja a cantus firmust.
   A gradualéhoz ha sonló el té ré se ket ta pasz tal ha tunk a tractus ese té ben is. Min den 
ed dig is mert, Tridentinum előt ti spa nyol polifón requiem, vala mint Févin, La Rue, 
Ockeghem és Vaet gyász mi sé je a Sicut cervus szö ve get dol goz za fel. A töb bi ze ne-
szer ző a meg re for mált Missale egyet len da rab ját, az Absolve Dominét ze né sí ti meg. 
Guerrero ha lot ti mi sé jé nek 1566-os ki adá sá ban még a Sicut cervus té tel sze re pelt, de 
ezt – az 1570-es Missalénak meg fe le lően – az 1582-es ki adás ban le cse rél te az Absolve 
Do mi ne szövegre.
   A requiem tractusának há rom rész re tör té nő fel osz tá sa min den ze ne szer ző nél meg-
figyel he tő, ki vé ve Guerrerót, Clemenst és Ockeghemet. Guerrero a Sicut cervusban 
nem ze né sí ti meg az utol só, Fuerunt mihi ver set, Absolve Dominéjében pe dig csu pán az 
el ső vers polifón fel dol go zá sa sze re pel. Clemens az Absolve Do mi ne szö ve get egyet-
len össze füg gő té tel ként kom po nál ja meg; Ockeghem vi szont a Sicut cervus té telt négy 
rész re oszt ja, kü lön ke zel ve a zá ró mon da tot (Ubi est Deus tuus).
   A leg több mű ben a tractus egyes sza ka szait kü lön bö ző szó la mok al kal ma zá sá val 
eme lik ki. A leg gya ko ribb el já rás az, ame lyik elő ször Ockeghem ha lot ti mi sé jé ben tű-
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nik fel, aki a té telt a szop rán és az alt szó lam mal kez di, majd a kö vet ke ző vers ben eze-
ket a te nor és a basszus vált ja fel, s vé gül há rom szó lam, szop rán, alt és te nor szó lal tat ja 
meg az utol só sza kaszt. La Rue és Vaet csak annyi ban tér el et től, hogy a zá ró vers ben 
há rom he lyett négy szó lam éne kel. Févin tractusa a te nor ral és a basszus sal kez dő dik, 
és min den vers ele jén csat la ko zik hoz zá juk még egy szó lam. Tel je sen más meg ol dás sal 
él Lassus, aki a té telt a tel jes kó rus sal in dít ja és zár ja, de a kö zép ső részt há rom szó la-
mú ra csök ken ti. Csak két tractus kez dő dik in to ná ció val: Lassusé és Clemensé. Min den 
több szó la mú tractus, akár a Sicut cervus, akár az Absolve Do mi ne szö ve get ze né sí ti 
meg, a cantus firmust transz po zí ció nél kül éne kel te ti, és nem ír ki b előjegyzést.
   A Dies irae a gre go rián ha lot ti mi se leghosszabb ön álló té te le. Bár meg je le né sé-
től kezd ve igen ked velt da rab volt, több szó la mú té te lei a re ne szánsz ha lot ti mi sék ben 
majd nem olyan rit kák, mint a tractus da rab jai. En nek rész ben a li tur gi á ban való ál ta lá-
nos el fo ga dá sá nak vi szony lag ké sői idő pont ja, rész ben a sequentia gre go rián vál to za ta 
irán ti pre fe ren cia le he tett az oka. Brumel mű ve a leg ko ráb bi is mert ha lot ti mi se, mely 
több szó la mú Dies iraet tar tal maz. 1570 előtt raj ta kí vül csak Kerle és Morales gyász-
mi sé jé ben je le nik meg polifón sequentia. Egy ki vé te lé vel vi szont meg ta lál ha tó min-
den olyan olasz requiemben, ame lyet 1570 és 1600 kö zött kom po nál tak vagy ad tak ki. 
(Palestrina gyász mi sé je ki hagy ja a sequentiát, mi ként a mi se proprium té te lei nek leg-
több jét.) A 16. szá zad utol só há rom év ti ze d é ben egyet len ha lot ti mi se sem tar tal ma zott 
sequentiát azok kö zül a da ra bok kö zül, ame lye ket nem olasz ze né szek komponáltak.
   Azon requiemek kö zül, ame lyek ben sze re pel sequentia, csak ket tő köz li a tel jes 
szö ve get polifón fel dol go zás ban, hi szen az ál ta lá nos gya kor lat sze rint a pá rat lan szá mú 
ver sek több szó la múak vol tak, a pá ros szá múa kat pe dig gre go rián dal la mon éne kel ték. 
Giacomo Moro és Giulio Bel li két kó ru sos ha lot ti mi séi ben a sequentia tel jes szö ve ge a 
két kó rus vál ta ko zá sá ban szó lal meg. A fel dol go zás so rán több ze ne szer ző kö ve ti a gre-
go rián té tel for má ját, az az há rom stró fát össze fog va, an nak ze nei anya gát há rom szor is-
mét li meg (1. Dies irae 2. Quid sum miser 3. Qui Ma riam), majd a Judicandus és a Pie 
Jesu sza ka szai val fe je zi be a té telt. Er re a gya kor lat ra ta lál ha tunk pél dá kat Bel li négy-
szó la mú és két kó ru sos ha lot ti mi sé jé ben, vala mint Tudino requiemjében. A 16. szá za di 
polifón sequentia ti pi ku sabb for mai meg ol dá sa az, mely ben a ze ne szer zők a szö veg 
min den egyes vers sza kát kü lön egy ség ként ke ze lik, s bár a meg fe le lő gre go rián dal lam 
cantus firmusként meg je le nik min den sza kasz ban, ugyan an nak a dal lam nak több szó-
la mú té te lei még is min den eset ben kü lön bö zőek lesz nek. Morales ha lot ti mi sé je azért 
szo kat lan, mert a sequentia szö ve gé ből ki zá ró lag az utol só szö veg sor polifón fel dol go-
zá sát tar tal maz za. Moro sequentia meg ze né sí té se is kü lön le ges, mi vel egyál ta lán nem 
ve szi figye lem be a Dies irae strófikus szer ke ze tét, ha nem a té telt egyet len hosszú, fo-
lya ma tos da rab ként ke ze li. Asola négy mély szó lam ra írt requiemjének sequentiája, 
vala mint Por ta és Anerio ha lot ti mi sé jé nek té te le meg for dít ja a több szó la mú ság és gre-
go rián szo ká sos rend jét, gre go rián nal kezd ve a da ra bot, és a po li fó niát a pá ros szá mú 
ver sek re tartva fenn.
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   Azok ban a sequentiákban, ame lyek nem transz po nál ják a cantus firmust, nem hasz-
nál nak b elő jegy zést, de min den eset ben ki te szik azt, ami kor a cantus firmust vagy 
kvart tal fel fe lé vagy kvint tel le fe lé transzponálják.
   A re ne szánsz requiemek majd nem min dig tar tal maz ták a Do mi ne Jesu Christe té-
telt, való szí nű leg azért, mert ez a da rab jól meg szi lár dult ré sze volt a li tur gi á nak jó val a 
polifón mi se meg je le né se előtt. To váb bá az eu cha risz ti kus ál do zat elő ké szí té se hosszú 
időt igé nyelt, egy nagy mé re tű polifón kom po zí ció így meg fe le lő nek tűn he tett nem csak 
a requiemekben, ha nem min den ün ne pi mi sé ben. A re ne szánsz ha lot ti mi sék ben az 
offertorium ti pi kus da rab jai két ség te le nül több mint elég sé ges időt biz to sí tot tak az ol-
tár nál való fel ké szü lés hez, mi vel a fel aján lá si ének ál ta lá ban a ha lot ti mi se leghosszabb 
té te le volt. Ami kor sze re pelt, csak a sequentia volt hosszabb az offertoriumnál. Brumel 
és Ruffo requiemje vi szont nem tar tal maz za a fel aján lá si éne ket, bár le het sé ges, hogy 
Ruffónak az offertorium szö ve gé re írt motettáját – me lyet a Castilliones ki adá sá ban 
1542-ben meg je lent el ső motettáskönyvének má so dik ki adá sá ban pub li kált – hasz nál-
ták requiemjében. A motettában nem sze re pel az offertorium el ső ré szé nek zá ró mon-
da ta és a versus, de ez nem zár hat ta ki hasz ná la tát a mi sé ben, hi szen eze ket a ki ha gyá-
so kat könnyen pó tol hat ták a meg fe le lő gre go rián énekkel.
   A több szó la mú offertorium for má ja alap ve tően ugyan az, mint gre go rián mo dell jéé: 
két ré szes té tel, mely ben mind két rész a Quam olim Abrahae repetendával ér vé get. 
A requiemek egy ré sze a repetendát füg get len egy ség ként ke zel te mind a fő rész, mind 
a versus után, de gyak ran meg je le nik úgy is, mint az offertorium mind két sza ka szá nak 
szer ves ré sze. A Hostias et preces versusban gyak ran csök ken a szó la mok szá ma, ám 
a má so dik repetenda sza kasz min den eset ben vissza tér az ere de ti elő adói ap pa rá tus-
hoz. Ockeghem az offertorium főré szét a ké sőbb meg szo kott ket tő he lyett há rom rész re 
bont ja (az in to ná ció után Rex gloriae, Sed signifer, Quam olim), és a versust is egye di 
mó don ala kít ja ki: a Hostias szö ve get két, a Tu suscipe pro animabus tex tust há rom 
szó lam ban ze né sí ti meg, fo ko za to san tér ve vissza a repetenda négy szó la mú anyagához.
   Az el ső sor ban a ké ső 16. szá za di requiemekre jel lem ző má sik meg ze né sí té si 
mód ban az offertoriumnak csak a fő ré sze több szó la mú. Amennyi ben a ze ne szer ző a 
repetendát ön álló egy ség ként ke ze li, az a Hostias et preces versus gre go rián dal la mon 
tör té nő meg szó lal ta tá sa után vissza tér (Victoria négy szó la mú requiem). Szá mos más 
mű ben azon ban nem való sít ha tó meg a Quam olim Abrahae repetenda is mét lé se, mi-
vel azt ezek ben a da ra bok ban a fő rész szer ves és el vá laszt ha tat lan ré sze ként ke ze lik 
(Victoria a 6, Brudieu, Bel li a 4, Tudino, Moro).
   Az offertoriumban és an nak versusában elő írt in to ná ciók olyan szá mot te vő kü-
lönb sé ge ket mu tat nak, mint ame lyek az introitusban meg je len tek. A nyi tó in to ná ció 
a leg több eset ben a szö veg el ső há rom sza vá ra ter jed ki. Tudino requiemje rö vi debb 
in to ná ciót hasz nál (Do mi ne), a spa nyol ze ne szer zők vi szont hosszab bat (Do mi ne Jesu 
Christe Rex gloriae). Né hány mű el len ben egyál ta lán nem ír elő nyi tó in to ná ciót. Az 
offertorium versusa előtt a Hostias et preces tibi Do mi ne laudis offerimus szö veg hang-
zott el gre go rián dal la mon. Amon in to ná ció ja az egyet len, amely el tér a szo ká sos ter-
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je de lem től, ki hagy va az in to ná ció utol só két sza vát. Al kal man ként a vers in to ná ció ja 
tel jes egé szé ben el ma radt. A re ne szánsz offertoriumok nagy ré sze nem hasz nál b elő-
jegy zést. Azok, ame lyek ki ír ják, transz po nál ják a cantus firmust vagy kvart tal felfelé, 
vagy kvint tel lefelé.
   A Requiescant in pace zá ró mon dat ki vé te lé vel a ha lot ti mi se utol só éne kelt té-
te le a Lux aeterna communio. Ezt az is mert 15–16. szá za di requiemek kö zül csak öt 
hagy ja ki. A ze ne szer zők leg na gyobb ré sze ha sonló mó don ze né sí tet te meg a szö ve-
get, figye lem be vet te a cantus firmus két ré szes for má ját, mely nek mind két sza ka sza 
– az offertoriumhoz ha sonlóan – ugyan az zal a szö veg gel ér vé get: cum sanctis tuis in 
aeternum, quia pius es. A meg is mé telt részt ál ta lá ban új ra ki kot táz ták a té tel vé gén, bár 
az ab ban meg je le nő vál toz ta tá sok nem vol tak je len tő sek. A 16. szá zad ele jén kom po-
nált requiemek kö zül vi szont né hány azt ír ja elő, hogy az el ső cum sanctis tuis részt 
pon to san kell meg ismételni.
   Az ál do zá si ének mind két ré szé nek be ve ze té sé hez hasz nál tak in to ná ciót. Az 
antifónáé min dig a Lux aeterna volt, a ver sé pe dig a Requiem aeternam dona eis Do-
mi ne. Elő for dult, hogy az in to ná ciót nem je löl ték az ere de ti ki adás ban, de két ség te le-
nül al kal maz ták az elő adás ban; leg gyak rab ban a te nor vagy a szop rán szó la mok éne-
kel ték. A ha gyo má nyos gya kor lat tól el té rő ki vé te lek ugyan azok, mint ame lye ket az 
egyes requiemek introitusaiban ta lál tunk. Guerrero 1566-ban, Bel li 1595-ben és Moro 
1599-ben meg je lent mű vé ben el ma rad a nyi tó in to ná ció, és a communio rög tön több 
szó lam ban in dul. Az ál do zá si éne kek kö zül csak egy hasz nál egy b elő jegy zést. Lassus 
négy szó la mú ha lot ti mi sé jé ben a b a cantus firmus kvint tel le fe lé tör té nő transz po zí ció-
ját jelzi.
   A zá ró Requiescant in pace és an nak Amenje ki vé te lé vel, mely nek egyet len ma 
is mert polifón fel dol go zá sa Juan Esquivel de Barahona mű ve (Requiescant: SSAT, 
Amen: SSATB), a ha lot ti mi se éne kelt té te lei a communióval ér nek vé get. Azon ban 
szá mos 16. szá za di requiem tar tal maz olyan kü lön le ges té te le ket, ame lye ket a te me-
té sen hasz nál tak, és so ha sem vol tak ma gá nak a mi sé nek ré szei. Az egyet len el ter jedt 
hoz zá adás az Absolutio responzóriumának több szó la mú fel dol go zá sa volt. A ha lot ti 
officium egyes da rab jait al kal man ként a requiem polifón té te lei előtt vagy után kö zöl-
ték, míg szá mos ze ne szer ző olyan motettát ik ta tott be, amely nek szö ve ge egyál ta lán 
nem volt ré sze a ha lot ti li turgiának.
   Az egyet len, a ze ne tör té net ben év szá za do kon ke resz tül fo lya ma to san meg ze né sí-
tett plenármise, a requiem és a miseordinárium mind a cik lus egé szét, mind pe dig az 
az azo nos té te le ket te kint ve alap ve tően kü lön bö zik egymástól a re ne szánsz ban. Bár a 
16. szá zad má so dik fe lé től kezd ve egy re in kább a pa ró dia mi se vá lik ural ko dó vá a kis sé 
hát tér be szo ruló pa raf rá zis és a szin te tel je sen el tű nő cantus firmus mi se mel lett, a ha-
lot ti mi sék ki vé tel nél kül az im már ar chai kus nak szá mí tó cantus firmus vagy pa raf rá-
zis mi sék cso port já ba tar toz nak. Míg a miseordináriumban az ala pul szol gáló gre go rián 
vagy vi lá gi dal lam, több szó la mú da rab vagy egy adott szer kesz té si elv (pél dául ká non) 
vala mennyi té te len vé gig vo nul va a cik lus egé szét össze fog ja, ad dig a requiem kü lön-
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bö ző té te lei ben más és más gre go rián dal lam je le nik meg. Ez a tény kü lö nö sen hang sú-
lyos sá vá lik az ál tal is, hogy míg az ordinarium missaeben szin te ki vé tel nél kül csu pán a 
Gloria és a Credo in dul gre go rián in to ná ció val, ad dig a Kyrie ki vé te lé vel a ha lot ti mi se 
vala mennyi té te lét meg sza kít ják, ré szek re oszt ják a li tur gi kus dal la mok. Az ordinárium 
egyes té te lei nek ta go lá sá ban a Kyrie tér el leg ke vés bé a kétfajta mi se cik lus ban, hi-
szen a 16. szá zad ele jé től el te kint ve, ami kor a té telt a ki sebb bel ső szö ve gi egy sé gek-
nek meg fe le lően ze né sí tet ték meg, mind két mű faj ban a hár mas fel osz tás ér vé nye sül. 
A requiem Sanctusának ta go lá sa jó val na gyobb vál to za tos sá got mu tat, mint a két fő tí-
pus ba so rol ha tó miseordináriumé. Míg az Agnus Dei mind há rom mon da ta több szó lam-
ban sze re pel a ha lot ti mi sék ben, ad dig az ordinarium missae leg gyak rab ban csu pán a 
két el té rő tex tu sú sza kaszt tar tal maz za polifón fel dol go zás ban. A miseordinárium szó-
lam szá má nak meg vál toz ta tá sa egy-egy rész ki eme lé sé re – Christe eleison, Pleni sunt, 
Benedictus: szó lam szám csök ken té se, utol só Agnus Dei: szó lam szám nö ve lé se –, mely 
az érett re ne szánsz ban ál ta lá nos gya kor lat tá vált, szin te tel je sen is me ret len és rit ka a 
ko ra be li requiemekben. A gyász mi se imi tá ció val alig élén kí tett, alap ve tően homofón 
ordináriumtételei jó val vissza fo got tab bak az ordinarium missaeben meg je le nő pár jaik-
nál. Moz gal mas sá got, me ré szebb har mó nia ke ze lést a motettaszerű propriumtételekben, 
el ső sor ban az offertóriumban találunk.

3. Victoria Officium defunctoruma

Victoria 1605-ben, Madridban ki adott Officium defunctoruma Máriá nak, az öz vegy 
spa nyol csá szár né nak ál lít em lé ket, aki 1603. feb ru ár 23-án hunyt el. Már ci us 19-én 
em lé ké re vigiliát éne kel tek a ko los tor ban. Négy kü lön éne kest hoz tak a toledói szé-
kes egy ház ból er re az al ka lom ra. Diego de Urbina, Mad rid regidorja ki adott egy be szá-
molót, amely sze rint a vigilia dél után fél há rom tól ötig tar tott.19 Bár a le írás min dent lel-
ki is me re te sen fel tün tet, sem mit sem mond Victoria Officium defunctorumáról, sőt még 
csak em lí tést sem tesz a ze ne szer ző ről. Sok kal im po zán sabb al ka lom le he tett Victoria 
mű vé nek el ső elő adá sá ra az az ün ne pé lyes és nagy zso lozs ma, amely áp ri lis 21–22-én 
zaj lott le az 1567-ben fel épült Szent Pé ter és Szent Pál je zsui ta templomban.20

   A je zsui ta rend, me lyet az öz vegy csá szár né rend kí vül nagylelkűen tá mo ga tott, az 
Anales de Mad rid sze rint elő re el ha tá roz ta, hogy fel hagy min den ko ráb bi kí sér let tel ar-

19  Idézi: Felipe Pedrell, Tomás Luis da Victoria Abulense: Biografía, bibliografía (Valencia: Manuel 
Villar, 1918), 142.

20  Mai neve: San Isidoro.
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ra vo nat ko zóan, hogy meg tisz tel je az em lé két.21 Don Tomás de Bor ja, Saragossa újon-
nan meg vá lasz tott ér se ke éne kel te az officiumot. A vesperás vé gén P. Luis de la Cerda 
mon dott la tin orá ciót. Más nap a mi se után P. Jerónimo de Florencia, nap jai nak ta lán 
leg hí re sebb szó no ka mond ta a beszédet.

At tól a perc től kezd ve, hogy el ha tá roz ták ezek nek a szer tar tá sok nak a ve ze té sét, a 
tár sa ság elöl já rói uta sí tot tak min den atyát, hogy te het sé ge sze rint ír jon min den fé le 
ver set és kom po zí ciót Őfel sé ge di csőítésére.22

   Victoriát, aki nek ben ső sé ges kap cso la ta a tár sa ság gal 1565-ben vagy még ko ráb ban 
kez dő dött, a je zsui ta elöl já rók nem hagy hat ták figyel men kí vül, ami kor a ze nei szol gá-
la to kért fe le lős meg fe le lő sze mélyt ke res ték Madridban.
   Az ugyan csak a rend hez tar to zó Mar git her ceg nő höz írt hosszú de di ká ció já ban 
Victoria ha tá ro zot tan ál lít ja, hogy az Officium defunctorumot „leg fen sé ge sebb any ja 
te me té sé re” kom po nál ta. Mint 1600-as de di ká ció já ban,23 itt is gyak ran hasz nál klasszi-
kus uta lá so kat. Di cső í ti az egész auszt riai há zat V. Ká roly tól kezd ve, és el is me rés re 
mél tó nak tart ja, hogy a her ceg nő ko los to ri élet for mát vá lasz tott. Je len mű vét Cygneam 
cantionemnek, hattyú dal nak ne ve zi, de ezt a ki fe je zést nem sa ját ma gá val, ha nem jó-
te vő jé vel, az el hunyt csá szár né val kap cso lat ban hasz nál ja. Vé gül re mé nyét fe je zi ki, 
hogy ha az is te ni Gond vi se lés ke gyel me meg hosszab bít ja nap jait, je len mű vé nél jobb 
al ko tá sok kal szol gál hat a her ceg nő nek. A de di ká ció dá tu ma 1611. június 13.
   Mart ín Pescenio, egy káp lán társ a Descalzas Realesben egy har minc há rom he xa-
me ter ből álló la tin ver set al ko tott utóirat ként a de di ká ció hoz, mely meg ma gya ráz za az 
ab ban sze rep lő Cygneam cantionem ki fe je zést. Pescenio így zár ja a verset:

Victoria, te a mi nagy lel kű jó te vőn ket olyan át ha tóan szo mo rú dal lal si ra tod, hogy 
eszünk be jut az Eurydicét gyá szoló Orpheus, vagy a hal dokló hattyú sí rá sa, vagy 
Philomela zo ko gá sa. Foly tasd ez után is so káig hal moz va di cső sé get di cső ség re. 
Válj egy má sik Mi lé to szi Timoteussá! Emel kedj fel, mint egy hattyú, Apolló ad ta 
szár nya kon ne ved nek meg fe le lően, ami tel je sí ti an nak bol dog jö vendölését.

   Victoria két ha lot ti mi sét kom po nált, ame lyek kö zül az el ső az 1583-as mi se kö tet-
ben je lent meg. Ez a ki ad vány tar tal maz za mind az öt, 1576-ban már ki adott mi sé jét 
és még négy, ko ráb ban ki adat lan mű vét. Az 1583-as Missa pro defunctis és az 1605-ös 
Officium defunctorum na gyon sok vo nat ko zás ban ha sonló jel leg ze tes sé ge ket mu tat. 
Mind két da rab ugyan azo kat a szö ve ge ket ze né sí ti meg a ha lot ti mi sé ből (Requiem 

21  León Pinelo, Anales de Madrid: reinado de Felipe III, ed. by Ricardo Martorell Téllez-Girón 
(Madrid: Estanislao Maestre, 1931), 62. A császárné halálát követő nyolc héten belül a jezsuiták 
35 000 (!) misét ajánlottak fel lelki üdvéért Spanyolországban és Németországban. Lásd: Robert 
Murrell Stevenson, La música en las catedrales, 539.

22  Téllez-Girón (ed.), León Pinelo, 222.
23  Missae, Magnificat, Motecta, Psalmi (Madrid, 1600). A kötet ajánlása III. Fülöp királynak szól.
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aeternam introitus, Requiem aeternam graduale, Do mi ne Jesu Christe offertorium, Lux 
aeterna communio a Kyrie, Sanctus, Agnus Dei mel lett). Azo nos elő jegy zést ad az 
azo nos té te lek hez (1 b az introitushoz és a Kyriéhez, míg a töb bi té tel ben nincs elő-
jegy zés). A té te lek hang ne mé nek rend je azo nos (ión: introitus, Kyrie; dór: offertorium; 
mixolíd: Benedictus, Agnus Dei, communio; eol: graduale, Sanctus) és az in to ná ciók-
hoz mind ket tő ugyan azo kat a szö ve ge ket ad ja meg azo nos gre go rián dal la mok ra. A té-
te lek, il let ve a té te len be lü li na gyobb egy sé gek zár la tai is azo no sak, ám míg az 1605-ös 
da rab vala mennyi té te le tel jes hár mas hang zat tal ér vé get, ad dig a ko ráb bi mű szin te 
vala mennyi sza ka sza terc nél kü li zá róak kor dot ír elő (ez alól csak az introitus versusa, 
a Kyrie és a Sanctus el ső ré sze a ki vé tel). A szó la mok hasz ná la tá ban is azo nos ren-
det kö vet a két da rab, hi szen mind két mű csak a Kyrie té tel Christe eleison szö veg ré-
szé nél csök ken ti a szó la mok szá mát, ki hagy va a basszus, il let ve a te nor II és basszus 
szólamokat.
   El té ré sek mu tat koz nak vi szont a mi sén kí vü li té te lek meg vá lasz tá sá ban. Míg a Li-
be ra me responzóriumot mind két ki adás tar tal maz za, sőt a Tremens factus sum ego et 
timeo sza kasz ze né je tel je sen azo nos mind két ki ad vány ban, ad dig az 1583-as cik lus 
a ha lot ti matutinumból két responzóriumot (Peccantem me, Credo quod Redemptor), 
az 1605-ös pe dig egy responzóriumot (Versa est in luctum) és egy ol vas mányt (Taedet 
animam meam) csa tol a miséhez.
   Aho gyan Victoria stí lu sa egy re tö mö reb bé vá lik az 1592-es és az 1600-as mi se kö-
te tei ben, úgy az 1605-ös requiem egé szé ben és té te lei ben is rö vi debb, mint az 1583-as. 
A ko ráb bi mű 43 + 35 üte mes gradualéja, 133 üte mes offertoriuma és 19 + 17 üte-
mes Sanctusa he lyett az 1605-ös graduale 23 + 23, az offertorium 78, a Sanctus pe dig 
17 + 16 ütem ter je del mű. A Missa pro defunctis offertoriumában a Hostias et preces 
versus után a Quam olim Abrahae repetenda több szó lam ban tér vissza, míg az Officium 
defunctorum sem a versus, sem a repetenda polifón fel dol go zá sát vagy gre go rián dal-
la mát nem ad ja meg. Az 1583-ban ki adott mű az Agnus Dei mind há rom sza ka szát több 
szó lam ban ze né sí ti meg, a ké sőb bi da rab vi szont csak az el ső és a har ma dik szö veg egy-
ség re ír polifóniát.
   Mind két mű cantus firmusa a Graduale Romanum ha lot ti mi sé jé ből szár ma zik, de 
míg az 1583-as cik lus a szop rán ra bíz za an nak ének lé sét (ki vé ve a Kyrie el ső ré szét, 
ahol a basszus szó lal tat ja meg a hosszú hang jegy ér té kek ben meg je le nő gre go rián dal la-
mot), ad dig az 1605-ös da rab szo kat la nabb mó don a szop rán II-t je lö li ki er re a fe la dat-
ra (két sza kasz ki vé te lé vel: Christe eleison: te nor; offertorium: alt).
   Az Officium defunctorum dal lam vo na lá nak vizs gá la ta szá mos sa já tos sá got mu tat. 
Victoria egy-egy al ka lom mal hasz nál ja a Palestrina-stí lus ban rend kí vül rit ka le lé pő kis 
szex tet, a nagy szex tet mind két irány ban, vala mint a fel lé pő nagy nónát és a le lé pő bő-
ví tett kvar tot. Fel tű nően gya ko ri az ok táv ug rás mind fel fe lé, mind le fe lé. Ezt az ug rást 
ki bő ví ti kü lön bö ző hang kö zök kel: egy-egy al ka lom mal a le ug ró tisz ta ok tá vot azon nal 
el len té tes irá nyú ok táv kö ve ti, más kor a fel ug ró ok táv után azon nal le ug ró ok táv sze re-
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pel, vagy a fel fe lé ug ró tisz ta ok táv után fel ug ró terc, il let ve le ug ró tisz ta kvart je le nik 
meg. Csu pán há rom al ka lom mal for dul elő fel lé pő tisz ta ok táv után kö vet ke ző le lé pő 
tisz ta kvint, ám en nek meg for dí tá sa, vagy is a le lé pő tisz ta ok táv utá ni fel lé pő tisz ta 
kvint jó val gya ko ribb. Vi szony lag sok szor sze re pel a le lé pő tisz ta ok táv fel lé pő tisz ta 
kvart tal kom bi nál va. Ér de mes meg je gyez nünk, hogy ezek a je len sé gek leg gyak rab ban 
a basszus szó lam ban for dul nak elő, meg le he tő sen sok szor fel tűn nek a te nor I szó lam-
ban, ám vi szony lag rit kák a te nor II, alt, szop rán I szó la mok ban, míg a cantus firmust 
ének lő szop rán II-ben csu pán egyet len al ka lom mal je lennek meg.
   Palestrina ze né jé nek alap ve tő jel leg ze tes sé ge, hogy az ug rá so kat a le he tő sé gek hez 
mér ten igyek szik ki töl te ni. Ez a ze ne szem be tű nő és bi zo nyít ha tó kü lönb sé get tesz az 
emel ke dő és eresz ke dő in ter val lu mok kö zött, az az a fel fe lé irá nyuló ug rá so kat sok-
kal gon do sab ban egyen lí ti és töl ti ki, mint a le fe lé irá nyuló kat. Sok szor egy el len ke-
ző irá nyú má so dik ug rás vá la szol egy na gyobb le fe lé ug rás ra; a nagy fel fe lé ug rás ra 
ez zel szem ben leg gyak rab ban lé péssze rű moz gás kö vet ke zik. Ez zel szem ben Victoria 
1605-ös mű vé ben gyak ran for dul elő két azo nos irá nyú ug rás. Le ug ró tisz ta kvint után 
né ha ugyan ilyen irá nyú terc, gyak rab ban tisz ta kvart vagy tisz ta kvint kö vet ke zik, ami-
nek ered mé nye a ki in duló és zá ró han gok kö zöt ti szep tim, ok táv vagy nóna lesz. Négy 
eset ben le ug ró tisz ta kvar tot ugyan csak le ug ró tisz ta kvint kö vet. Jó val rit káb ban, de 
elő for dul Victoria mű vé ben két fel fe lé irá nyuló ug rás is. A fel hasz nált hang kö zök a kö-
vet ke zők: 1. fel ug ró tisz ta kvart, majd tisz ta kvint 2. két fel ug ró tisz ta kvart 3. fel ug ró 
tisz ta kvint, amit tisz ta kvart követ.
   A requiemben leg gyak rab ban elő for duló dal la mi mo tí vu mok négy semiminima 
kü lön bö ző kom bi ná ciói ból ala kul nak ki. Az egyik leg gya ko ribb for ma négy lép cső-
ze te sen emel ke dő semiminimából áll. Ha sonló gya ko ri sá gú en nek el len té te, a négy 
lép cső ze te sen eresz ke dő so ro zat. Csak egyet len egy szer sze re pel egy al só vál tó han-
gos alak (F–E–F–G), ki len cszer egy vissza lé pő ter cet tar tal ma zó for ma (C–D–E–C) 
és há rom szor a Cisz–H–Cisz–A mo tí vum. A semiminimák so ro za tán kí vül még két, 
pon to zott minimából, két fusából és egy minimából álló for ma ér de mel figyel met. Az 
egyik lép cső ze te sen le fe lé moz gó mo tí vum, míg a má sik egy al só vál tó han gos for mu la 
(E–D–E–F, il let ve G–F–G–A).
   Hang is mét lés há rom for má ban je le nik meg a da rab ban: 1. portamento 2. Lan di no-
zár lat 3. olyan semiminima alak já ban, amely szó tag hor do zó hang is egy ben. A cam bia-
ta aláb bi alak jai ra buk kan ha tunk a ha lot ti offíciumban: 1. négy han gos for ma pon to zott 
mi ni ma-se mi mi ni ma-mi ni ma-mi ni ma rit mus ér té kek ben 2. négy han gos, aug men tált for-
ma 3. ar chai kus, há rom hang ból álló for ma. Ke reszt ál lás csak há rom szor for dul elő a 
da rab ban Cisz-C, il let ve F-Fisz han gok között.
   A kés lel te té sek kö zül a da rab ban a 4–3-as for dul elő leg gyak rab ban. Ke vés bé gya-
ko ri a 7–6-os, hi szen mind össze ti zen nyol cszor sze re pel a mű ben. 9–8-as kés lel te tés 
és át me nő szep tim két szer, 6–5-ös és 2–1-es vi szont egy-egy al ka lom mal je le nik meg 
Vic to ria da rab já ban. Ez zel szem ben négy szer ta lál ko zunk a 6–5, 4–3-as ket tős kés lel-
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te tés sel, míg a 9–8, 7–6-os, vala mint a 9–8, 4–3-as csak egy-egy he lyen buk kan fel az 
Officiumban. A négyeshangzatok kö zül mind a négy meg for dí tás fel buk kan a da rab ban, 
rend sze rint minima ér ték ben. A szep tim- és a kvintszext ak kord egy for ma szám ban 
sze re pel a mű ben, míg a terckvart és a sze kund-ak kord jó val kevesebbszer szó lal meg 
(négy szer, il let ve kétszer).
   Az Officium defunctorum introitusának két ré szes for má ja a gre go rián té tel an ti-
fó na zsol tár fel épí té sé nek fe lel meg. Az el ső rész há rom, imitatív jel le gű sza kasz ból 
építkezik:
1. Dona eis Do mi ne (1–15. ütem), amely két kü lön bö ző té ma fej imi tá ció ját egy szer-

re való sít ja meg. Az (A)-té ma a té tel gre go rián dal la mát ve szi min tá ul, és a szó la-
mo kat a kö vet ke ző rend ben és kez dő han go kon lép te ti be: A (C1); S1 (A1); S2 (F1). 
A sze kund lé pé sek ben moz gó (A)-val el len tét ben a (B) le lé pő ter cet vagy kvar tot ál lít 
szem be egy fel ug ró kvint tel: T1 (A); T2 (F); T1 (F1). A két té ma be lé pé sei nek rend je: 
A (A) + B (T1) egy idő ben; A (S1) + B (T2) egy idő ben; A (S2), B (T1) (5. kotta).

2. Et lux perpetua (15–21. ütem): té má já nak egyet len jel leg ze tes sé ge, hogy le lé pő hang-
köz zel in dul, ma ga a hang köz vi szont nagy vál to za tos sá got mu tat. A szó la mok be-
lé pé sé nek sor rend je, kez dő hang ja és a le lé pő hangközökei: T2 (C1), 3; A (C1), 3; S1 
(A1), 4 + B (F), 3 egy idő ben; A (F1), 3; T1 (B), 4 + T2 (D1), 3 egy idő ben; B (F), 8; 
A (F1), 2.

3. Luceat eis (21–33. ütem). Az elő ző té ma vi szony la gos moz gal mas sá gá val el len-
tét ben itt a té ma fej szin te ki zá ró lag tisz ta prím hang köz zel kez dő dik, ami től csak 
egy-egy eset ben tér el a T2, il let ve az A szó lam egy fel lé pő sze kund dal élén kít ve a 
dal lam sta ti kus sá gát. Az imi táló szó la mok eb ben a rész ben meg le he tő sen sű rűn kö-
ve tik egymást: T2 (C1); B (F); T1 (D1); S1 (F1) + A (D1) egy idő ben; T1 (C1); B (F); 

5. kotta: Officium defunctorum, Requiem aeternam introitus, 1–4. ütem
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A (D1); S1 (C2); T2 (F); A (D1); T1 (C1); T2 (F). Mind há rom sza kasz F-ión zár lat tal 
ér véget.

   Az introitus má so dik nagy egy sé ge, amely a zsol tár szö ve gé nek hat szó la mú fel dol-
go zá sát ad ja, szin tén há rom sza kasz ra ta goló dik, és alap ve tő jel leg ze tes sé ge a két té más 
imi tá ció. Ez a rész hang ne mi leg nem annyi ra egy sé ges, mint az elő ző, hi szen az el ső 
két egy ség D-eol hang ne mé vel szem ben a har ma dik F-ión ban ér véget.
1. Et tibi reddetur votum in Jerusalem (1–10. ütem). El ső há rom szó tag ja még homofón 

szer kesz té sű, míg to váb bi ré sze sű rű, ál ta lá ban szó lam pá ron kén ti be lé pé sek kel szó-
lal tat ja meg a zsol tár ver set: A (F1) + T2 (F) egy idő ben; S1 (C2), T1 (A) + B (F) egy 
idő ben; S2 (A1). Té má ja a há rom egymást kö ve tő tisz ta prím miatt nagy ha sonló sá-
got mu tat a fő rész har ma dik sza ka szá nak témájával.

2. Exaudi (10–16. ütem). Victoria er re az egyet len szó ra egy hat üte mes, két té más 
imitatív ze nei anya got kom po nált, amely ben az el ső té ma egy fel lé pő, majd vissza-
hajló ze nei mo tí vum (S1: A1; B: D; T1: B; T2: A), míg a má so dik nak az alap ja a 
gre go rián dal lam ból ere dez tet he tő, lép cső ze te sen emel ke dő dal lam vo nal (S2: F1; 
A: C1). Aho gyan az el ső sza kasz nak van meg fe le lő je a fő rész ben, úgy ez az egy ség is 
ro kon ság ban áll az antifóna el ső ré szé vel a két té más imi tá ció és a gre go rián té ma fej 
sze re pel te tése miatt.

3. Orationem meam (16–27. ütem). Ze nei té mák szem pont já ból ez a rész az elő ző tü-
kör for dí tá sá nak te kint he tő, hi szen a fel lé pő, majd vissza hajló mo tí vum ra itt egy el-
len ke ző irá nyú, vagy is elő ször le-, majd fel lé pő dal lam (A) rí mel (T1: D1; B: D; S1: 
D2), míg az emel ke dő moz gás ra eb ben a sza kasz ban egy eresz ke dő irá nyú (B) vá-
la szol (A: F1; T2: F). A ket tő kom bi ná ció já ból a kö vet ke ző imi tá ciós rend jön lét re: 
A (T1); A (B); B (A); B (T2); A (S1).

6. kotta: Officium defunctorum, Requiem aeternam introitus, 10–13. ütem
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   A kö vet ke ző té tel alap ve tően homofón jel le gű, eb be csak a Christe eleison sza-
kasz hoz bi zo nyos vál to za tos sá got a szó la mok szá má nak csök ken té sé vel, és a gre go-
rián té ma fe jet ala pul ve vő imi tá ció al kal ma zá sá val: S1 (F1); A (C1); S2 (F1); T (F); S1 
(D1); A (C1).
   A graduale – az introitushoz ha sonlóan – a fő rész-versus szer ke ze tet kö vet ve 
ugyan csak két nagy egy ség re ta goló dik, ahol az el ső rész há rom, a má so dik pe dig két 
rö vi debb sza kasz ból áll. Vala mennyi for mai egy ség hang so ra A-eol, csak a versus el ső 
ré sze vég ző dik C-iónban.
1. Dona eis Do mi ne (1–9. ütem). A ter cet le-, majd vissza lé pő té ma is mét a gre go rián 

dal lam ból szár ma zik, és egymást sű rűn kö ve tő be lé pé sek ben vala mennyi szó lam ban 
meg je le nik (S2: C2; S1: C2; T1: F1; B: F; T2: C1; A: F1). Egye dül a basszus szó lam 
mó do sít ja a té mát az zal, hogy a le lé pő terc után még egy le lé pő sze kun dot éne kel, 
mi előtt a dal lam vissza tér ne ki in dulópontjára.

2. Et lux perpetua (9–12. ütem). Az introitusban ugyan er re a szö veg re meg szó laló ze nei 
anyag két té más vál to zat ban je le nik meg itt: az el ső (A) négy azo nos hang ma gas sá gú 
minimából áll (T1: E1; S1: E2; T2: C + B: A, egy idő ben; S2: C2 + A: A1 egy idő ben), 
míg a má so dik (B) az elő ző nek egy to vább szőtt vál to za ta, amely há rom minimából, 
négy semiminimából és egy minimából épít ke zik (T1: G; B: C). Eb ből a két té má-
ból az imi tá ció kö vet ke ző rend je szü le tik meg: A (T1); A (S1 + T2 + B egy idő ben); 
A (S2 + A egy idő ben); B (T1); A (T2) + B (B) egy időben.

3. Luceat eis (13–23. ütem). Is mét két té más sza kasszal foly ta tó dik a ha lot ti of fí cium. 
Az alt és a má so dik szop rán együte mes el té rés sel szó lal tat ja meg a gre go rián dal-
la mot F1-ről kezd ve, míg a töb bi szó lam egy le lé pő terc cel kez dő dő té mát éne kel 
imi tá ció ban, amely alól csak az el ső szop rán ki vé tel, ahol kö vet ke ze te sen le lé pő sze-
kund je le nik meg a terc he lyett (T1: C1; B: F; T2: F1; T1: C1; B: C1; T1: D1 + T2: D1 
egy idő ben; B: G; B: D).

7. kotta: Officium defunctorum, Requiem aeternam graduale, 9–11. ütem
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   A graduale versusa, ha sonlóan az introitushoz, homofón sza kasszal kez dő dik (erit 
justus, 1–9. ütem). Ezt kö ve tően azon ban meg élén kül a moz gás, és az ed di gi szó la mon-
kén ti imi tá ció he lyett itt szó lam cso por tok kö zöt ti imi tá ció val ta lál koz ha tunk. A 9–15. 
ütem ben (ab auditione mala) elő ször a S2 (C2); A (A1) + T (F1) egy idő ben; S1 (F2) 
szó la mok szó lal nak meg, majd őket a T2 (C1), B (F1), T1 (F1) szó la mok ha sonló ze nei 
anyag gal kö ve tik. Az elő ző sza kasz luceat eis szö ve gű ré szé hez ha sonlóan a 15. ütem-
től is mét egy, a gre go rián dal la mot ká non sze rűen meg szó lal ta tó anyag hoz egy má sik, 
na gyobb lé pé sek ben moz gó té má ból ki ala kí tott imi tá ció tár sul. De amíg ko ráb ban az 
alt éne kelt együtt a cantust firmust meg szó lal ta tó má so dik szop rán nal, ad dig most az 
el ső szop rán ve szi át ezt a sze re pet (S2: G1; S1: C2). A le lé pő ter cet és el len ke ző irá-
nyú kvar tot fel hasz náló té ma imi tá ció ja az aláb bi sor rend ben való sul meg: A (C1); T2 
(C1); B (F); T1 (F1); B (C1); T2 (D1); B (G); B (D). Bár a be lé pő szó la mok sor rend je 
kö zött nincs, a kez dő han gok kö zött vi szont igen sok a ha sonló ság a fő rész har ma dik 
szakaszával.
   A ha lot ti mi se leghosszabb té te lét, az offertoriumot Victoria a kü lön bö ző szö veg-
egy sé gek nek meg fe le lően ze né sí tet te meg, így hét na gyobb ze nei sza kasz ra bon tot ta a 
fel aján lás szövegét.
1. Libera animas eorum (1–8. ütem). Alap ve tően homofón sza kasz G-mixolíd zárlattal.
2. Fidelium defunctorum de poenis inferni (8–21. ütem). Hat- és nyolcüte mes egy-

ség ből áll, ahol az el ső rész há rom azo nos hang ból álló té mát hasz nál fel az imi tá-
ció hoz (lásd introitus: luceat eis, introitus-versus: reddetur votum; graduale: et lux 
perpetua), míg a má so dik ezt vagy egy fel-, vagy egy le lé pő kis sze kund dal moz gat ja 
meg. Az imi tá ció rend je: 1. rész: S2 (H1) + T1 (G) egy idő ben; T2 (G) + S1 (C2) + B 
(C), egy idő ben; 2. rész: T2 (A); S1 (A1); B (D); A (D1); S1 (A1); T1 (D1); S2 (A1). 
En nek a ze nei egy ség nek a hang sora D-dór.

3. Et de profundo lacu (21–25. ütem). Ez a rö vid sza kasz is a há rom azo nos hang ból 
álló té ma imi tá ció já ra épül (T2: A; B: D; S2: D1; S1: A1 + A: D1 egy idő ben; T1: 
D + T2: F egy idő ben), és F-líd hangsorú.

4. Libera eas de ore leonis (25–34. ütem). Az el ső, ötüte mes sza kasz sza bad imi tá ció-
ban dol goz za fel a libera eas sza va kat, amely ben egy le lé pő terc cel in duló té ma le- és 
fel lé pő sze kund vál to zat ban is meg je le nik (T2: C1; B: F; S2: A1; A: E1; S1: E1; T1: 
A). A má so dik hatüte mes rész (de ore leonis) té má ja fel lé pő hang köz re, leg gyak rab-
ban kvart ra épül, de egy-egy al ka lom mal ez fel lé pő terc re, il let ve ok táv ra, két szer 
pe dig kvint re mó do sul (S2: A1; S1: E1; T1: D; B: D; T2: G; A: D1; T1: G). En nek a 
rész nek a hang sora C-ión.

5. Ne absorbeat eas tartarus ne cadant in obscurum (34–45. ütem). A té ma fej itt egy 
fel lé pő sze kund ból és terc ből, vagy for dí tott sor rend ben, egy fel lé pő terc ből és sze-
kund ból áll (B: C; S1: E1; S2: C1 + T2: A egy idő ben; A: C1; T1: G; T2: F; S1: F1). 
A ne cadant ki fe je zést Victoria sű rű imi tá ció ban, de több fé le dal lam vo nal lal te szi 
ér zék le tes sé: 1. két le lé pő terc egy más után; 2. le lé pő sze kund és terc egy más után; 
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3. fel lé pő sze kund után le lé pő terc; 4. az elő ző rák for dí tá sa, az az le lé pő terc után fel-
lé pő sze kund. A sza kasz hang sora D-dór.

6. Sed signifer sanctus Michael representet eas in lucem sanctam (45–62. ütem). Az 
el ső öt ütem (sed signifer) igen sű rű imi tá ció ban meg kom po nált rész, amely ben nem 
je le nik meg egyet len ka rak te risz ti kus té ma sem (S1: A1 + B: D egy idő ben; T1: A; 
A: D1 + T2: D1, egy idő ben; S2: D1; S1: G1; T1: A; S2: A1; S1: E1 + T2: A egy idő-
ben). A kö vet ke ző há rom ütem Szent Mi hály ne vé nek meg ze né sí té se, ter mé sze te sen 
imi tá ció ban, amely hez egy le-, majd vissza lé pő sze kun dot hasz nál fel Victoria (T1: 
E1 + B: A egy idő ben; A: E1; T2: D1; S1: A1; S2: G1). A representet eas sza ka sza egy 
lép cső ze te sen fel fe lé moz gó té mán alap szik (8. kot ta); en nek sa já tos sá ga a két, azo-
nos hang ma gas sá gú kez dő semiminima, amely min den eset ben ön álló szó tag hor do-
zó hang gá vá lik. A szó la mok be lé pé sé nek sor rend je a kö vet ke ző: T1 (A) + B (D) egy 
idő ben; S1 (A1); A (D1); S1 (A1) + T2 (A) egy idő ben; S2 (G1); S1 (E1) + B (A) egy 
idő ben. En nek a sza kasz nak az utol só egy sé gét (in lucem sanctam), mi ként az el sőt, 
sza bad imi tá ció ban ze né sí tet te meg Victoria, mely nek té ma fe jé ben leg gyak rab ban 
fel lé pő terc cel, rit káb ban kvart tal ta lál koz ha tunk (A: C1; T2: A; B: A; S1: E1 + S2: G1 
egy idő ben; T1: E + T2: G egy idő ben; T1: A + B: A egy idő ben; S1: A1 + S2: F1 + T2: 
D egy idő ben). En nek a sza kasz nak vala mennyi ki sebb egy sé ge D-dór ban ér véget.

7. Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus (62–78. ütem). A repetendaként funk ci-
o náló részt Victoria is mét két ki sebb egy ség re oszt ja fel, amely ben az el ső négy ütem 
té má já nak a le lé pő hang kö zök ad nak bi zo nyos egy sé ges sé get (S1: F1 + S2: A1 + B: D 
egy idő ben; T1: D1 + T2: D egy idő ben; A: D1), míg a má so dik négy ütem az azo nos 
han gok kal in duló té ma im má ron so ka dik pél dá ját rep re zen tál ja (A: Fisz1 + T2: A; S1: 
A1 + B: D egy idő ben; S2: D2; T1: D1). A zá ró sza kasz hang so ra szin tén D-dór. Az 
offertorium ver sét Victoria nem kom po nál ta meg több szó lam ban, az össz ki a dás pe-
dig nem köz li sem an nak, sem a repetendának gre go rián dallamát.

8. kotta: Officium defunctorum, Domine Jesu Christe offertorium, 53–55. ütem
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   A fel aján lá si ének hosszú és össze tett té te le után Victoria a Sanctus meg ze né sí-
té sé nek vi szony lag egy sze rűbb for má já val él. Bár az 1–7. üte mig ter je dő sza kasz ban 
(Sanctus, Sanctus) imi táló szó la mok je len nek meg (A: A; S1: E1; T1: A; A: D1), a té tel 
meg ha tá ro zó szer kesz tés mód ja még is a ho mo fó nia, amely ben a 7–17. ütem (Dominus 
Deus Sabaoth) hang so ra az el ső részt le zá ró F-líddel el len tét ben A-eol, a Pleni sunt 
caeli et terra gloria tua sza ka szé D-dór, míg a Hosanna in excelsis új ra A-eolban ér 
vé get. Ugyan csak homofón szer kesz té sű a Benedictus el ső nyolc üte mé nek F-líd hang-
so rú sza ka sza is, de itt a zá ró Hosanna egy fel lé pő ter cet és szin tén fel lé pő sze kun dot 
tar tal ma zó té má ból fel épí tett rö vid imitatív sza kaszt kap G-mixolíd hang nem ben (A: 
A + T2: F egy idő ben; B: D; T1: A; S2: D1).
   Ha sonlóan egy sze rű esz kö zök kel él Victoria az Agnus Dei szö ve gé nek meg ze né-
sí té se kor. Az el ső egy ség tel je sen homofón sza kasszal kez dő dik D-dór hang nem ben 
(1–7. ütem), és csak a dona eis requiem sza vak nál sze re pel egy le lé pő kvint re fel lé pő 
kvart tal vá la szoló té mán nyug vó imitatív rész G-mixolídban (T2: A; B: D; T2: D1; T2: 
D1; B: G; T1: C1). Ez zel szem ben a har ma dik Agnus Dei egy F-líd hang so rú imi tá ciós 
sza kasszal in dul (1–8. ütem), majd a dona eis requiem sempiternam szö ve get fel oszt va, 
elő ször egy le lé pő sze kun dot tar tal ma zó té má ból al kot egy rö vid imitatív részt (dona 
eis requiem T2: G; S1: D1; A: G1), vé gül a ko ráb bi le lé pő kvint – fel lé pő kvart té mát 
an nak meg for dí tá sá val, az az le lé pő kvart – fel lé pő kvint, kom bi nál va fe je zi be a té-
telt G-mixolídban (sempiternam B: D; T2: D1; T1: D1; A: F1, 4↓4↑; B: F , 4↓5↑; B: 
C, 4↓5↑).
   A communio az introitushoz és a gradualéhoz ha sonlóan két ré szes té tel, mely ben 
mind két nagy egy ség há rom rö vi debb sza kasz ra osz lik. Vala mennyi G-mixolíd hang-
so rú. Az antifóna el ső ré sze (luceat eis Do mi ne, 1–7. ütem) le lé pő sze kund-, majd 
terc-té má ra írt imi tá ció val kez dő dik, amely ben a le lé pő hang kö zök egy-egy eset ben 
sze kund ról terc re, il let ve terc ről sze kund ra mó do sul nak (T2: D1; B: D; S1: A1; B: G; 
S1: G1, 2↓2↓; A: D1, 3↓3↓). A cum sanctis tuis in aeternum szö veg rész (8–17. ütem) is-
mét imitatív jel le gű, mely nek té ma fe jé ben egy fel lé pő hang köz re (sze kund, terc, kvart, 
kvint) egy vissza hajló sze kund vá la szol. Ezt a so ro za tot csak egy szer sza kít ja meg a 
má so dik szop rán egy le lé pő sze kund dal, il let ve a má so dik te nor tisz ta prím mel. A té ma 
be lé pé sei nek rend je, kez dő hang jai és hang kö zei a kö vet ke zők: T2 (A, 2); T1 (D, 3) + B 
(G, 5) egy idő ben; S2 (A1, 3); S1 (D1, 5); T1 (A, 5); A (E1, 2); T2 (A, 4); B (D, 5); T1 
(A, 4); S1 (A1, 4); S2 (A1, 2↓); T2 (G, 1). A fő rész be fe je ző sza ka sza (18–28. ütem) a 
két szer meg is mé telt quia pius es szö veg homofón meg ze né sí té sé ből áll (5 + 6 ütem).
   A versus szó lam pá rok imi tá ció já val in dul (et lux perpetua luceat eis, 1–7. ütem: S1: 
F1 + S2: A1; T2: A + B: F; S1: G1, 5↓ + T1: G, 2↑; B: F, 5↑ + A: C1; T1: C1 + S1: E1, 1), 
mely nek jel leg ze tes sé ge ugyan csak a fel lé pő terc (egy-egy al ka lom mal sze kund, kvint, 
il let ve prím és le lé pő kvint). A cum sanctis tuis in aeternum (8–17. ütem) a fő rész hez 
ha sonló mó don meg kom po nált sza kasz, mely ben csak a szó la mok be lé pé sé nek sor-
rend je vál to zik meg kismér ték ben, míg kez dő hang ja és fel lé pő hang kö ze azo nos ma-
rad: T2 (A, 2) – A (D1, 3) + B (G, 5) egy idő ben; S2 (A1, 3); S1 (D1, 5); T1 (A, 5); A (E1, 
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2); T2 (A, 4); B (D, 5); T1 (A, 4); B (D, 4); S1 (A1, 4) + S2 (A1, 2↓) egy idő ben; T2 (G, 
1). A versus har ma dik Quia pius es sza ka sza (18–28. ütem) tel jes egé szé ben meg egye-
zik a fő rész meg fe le lő részével.
   A Versa est in luctum motetta for mai és hang ne mi szem pont ból az egyik leg össze-
tet tebb és leg sok ré tűbb té te le a ha lot ti offíciumnak. A há rom nagy for mai egy ség re 
ta goló dó da rab szá mos ki sebb sza kasz ra bom lik, és négy hang ne mi te rü le tet jár be 
(D-dór, C-ión, F-líd, G-mixolíd).
1. Versa est in luctum (1–14. ütem). Az el ső, D-dór hang ne mű, há rom té má ra épü lő rész 

rend kí vül bo nyo lult szer ke ze tű. Az el ső té ma (A) egy al só vál tó hang után lép cső ze te-
sen eresz ke dő dal lam vo nal, mely a kö vet ke ző rend ben szó lal meg: T2 (A); S2 (A1); 
B (A); S1 (G1). A má so dik té ma (B) en nek rák for dí tá sa, vagy is egy emel ke dő dal lam 
al só vál tó han gos for mu lá val ér vé get: T1 (A); B (A); SI (A1); T2 (A); T1 (A). A har-

9. kotta: Officium defunctorum, Versa est in luctum, 1–10. ütem
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ma dik té ma (C) pe dig két fel lé pő sze kund után ugyan csak lép cső ze te sen vissza haj lik 
ki in duló pont já ra: A (A1); S2 (G1).

2. Cithara mea et organum meum in vocem flentium (14–28. ütem). Két-két há rom-
szó la mú cso port vál ta ko zá sa után (S2: A1 + S1: Fisz1 + A: D egy idő ben; il let ve T1: 
A + T2: Fisz + B: D egy idő ben) a tel jes kó rus igen sű rű imi tá ció ban ének li a pon to-
zott minimával és hang is mét lés sel in duló, lép cső ze te sen emel ke dő, és C-ión ban zá-
ruló té mát (S2: E1; S1: A1; A: D1 + T1: D + B: D egy idő ben; T2: G). E sza kasz moz-
gal mas sá gá val el len tét ben a kö vet ke ző négy ütem (et organum meum, 21–24. ütem) 
pusz tán há rom szó lam ra épü lő (S1, S2, T1), homofón ze nei anya got hoz F-lídben. 
A rész vé gén (in vocem flentium, 24–28. ütem) is mét gyors egy má su tán ban be lé pő 
szó la mok imi tá ció já ban szó lal meg a fel ső vál tó hang gal in duló, ki fe je ző té ma: T2 
(C1); A (F1) + T1 (A) + B (F) egy idő ben; S2 (A1); T1 (G). A má so dik nagy for mai 
egy ség G-mixolídban ér véget.

10. kotta: Officium defunctorum, Versa est in luctum, 35–43. ütem
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3. Parce mihi Do mi ne ni hil enim sunt dies mei (27–60. ütem). Az el ső, nyolc üte mes 
sza kasz ban (Parce mihi Do mi ne) Victoria is mét a két té más imi tá ció esz kö zé hez for-
dul, amely ben az el ső té ma (A) egy sze kun dok ban emel ke dő, majd a ki in dulópont ra 
vissza té rő mo tí vum (S1: A1; A: D1; S2: D1; T2: A; A: A), szem ben a má so dik té ma 
nagy ug rá sok ban (5↓–4↑–5↓–4↑–2↓) moz gó dal la má val (B: D; T2: G; T1: A; S1: A1; 
B: A). A két té ma a kö vet ke ző sor rend ben szó lal meg: A (S1) + B (B) egy idő ben; 
A (A); B (T2); A (S2); B (T1); A (T2); B (S1); B (B); A (A). A motetta be fe je ző sza-
ka sza is mét két, egymással ro kon té ma imi tá ció já ra épül. Az el ső té ma semibrevis–
minima–minima–minima rit mus ér té kek ben moz gó, le lé pő sze kund dal in duló mo tí-
vum, míg a má so dik pon to zott minima–semiminima–minima–minima kép let tel te szi 
moz gal ma sab bá a rit must, ám a té ma fej ma ga négy azo nos ma gas sá gú hang ból áll. 
Az el ső té ma be lé pé sé nek rend je: S1 (E2); T2 (A); A (E1); B (A); T2 (E1); S2 (A1); 
A (E1); S1 (A1); B (F); S2 (A1); T2 (C1); A (F1) + T2 (D1) egy idő ben; S1 (A1); S2 
(G1); T2 (G) + B (C) egy idő ben; S1 (E1) + A (C1) egy idő ben. A má so dik té ma be lé-
pé sé nek rend je: S2 (H1), T1 (D1) egy idő ben; S1 (H1); T1 (H). En nek a sza kasz nak a 
hang so ra vé gig D-dór.

   A Libera me responzórium egy sé ges D-dór hang so rát csak rö vid idő re sza kít ja meg 
a Quando caeli movendi sunt et terra sza kasz A-eol te rü le te. Eb ben a té tel ben vi szony-
lag ki egyen sú lyo zot tan vál ta koz nak egymással a homofón és polifón szakaszok.
1. Libera me Do mi ne. Homofón sza kasz, mely nek jel leg ze tes sé ge a Libera le lé pő hár-

mas hang zat melodikája.
2. Quando caeli movendi sunt et terra. Az el ső öt ütem (Quando caeli) homofón jel le gű 

rész A-eolban, míg a kö vet ke ző egy sé get imitatív be lé pé sek te szik moz gal ma sab bá 
(S1: C2 + S2: E1 + T2: A egy idő ben; A: F1 + T1 a + B: D egy idő ben; T2: D).

3. Tremens factus sum ego et timeo. A há rom szó la mú rész (S2, A, B) szó lam pá rok imi-
tá ció já ra épül. Az el ső öt ütem B–S2 ok távká non ja (Tremens factus sum ego) után 
az alt és a má so dik szop rán kö zött ala kul ki prímká non (et timeo), amit mind há rom 
szó lam sza bad imi tá ció ja kö vet (dum discussio venerit B: E; A: a; S2: E1). Is mét a 
B–S2 sza bad kvintimi tá ció ja kö vet ke zik (atque ventura ira), mely hez az alt szó lam 
moz gal ma sabb rit mi ká jú el len szó la mot éne kel. Ez a sza kasz tel jes egé szé ben azo nos 
az 1583-ban meg je lent Missa pro defunctis meg fe le lő részével.

4. Dies il la. A homofón szer kesz té sű négy szó la mú részt (S1, S2, A, T) há rom rö vi debb 
sza kasz ra le het fel osz ta ni (Dies il la, dies irae, 1–6. ütem; calamitatis et miseriae, 
6–10. ütem; dies magna et amara valde, 10–17. ütem), me lyek kö zül a kö zép ső az 
el ső szop ránt ki hagy va há romszó la mú ra csök ken ti a faktúrát.

5. Is mét mind a hat szó lam ének li a Requiem aeternam sza kaszt, mely ben az el ső hat 
ütem (Requiem aeternam) akkordikus fel ra ká sa után egy lé péssze rűen emel ke dő mo-
tí vum ra épü lő imi tá ció bon ta ko zik ki (dona eis Do mi ne, 6–10. ütem; T1: A; B: D; 
T2: A; A: D1; B: G; A: G1), amit ugyan csak egy újabb imitatív sza kasz kö vet moz gal-
ma sabb rit mi ká jú és dal lam vo na lú té má ra (et lux perpetua, 10–17. ütem; A: D1; B: 
D; S1: F1; S2: F1 + T2: A egy idő ben; S1: A1 + T1: A + B: A egy idő ben; S2: D1).
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   A két Kyrie eleison, vala mint a Taedet animam meam ol vas mány tel jes egé szé ben 
homofón, az ak kor dok vál ta ko zá sá ra épülő darab.
   Az Officium defunctorum, bár na gyon sok min dent fel hasz nál a Palestrina-stí lus 
ered mé nyei ből, mind dal la mi, mind har mó niai, mind pe dig for mai te kin tet ben sok új-
don ság gal gaz da gít ja azt. A mű elő adá sa kor nem hagy hat juk figyel men kí vül a hang-
sze rek hasz ná la tá nak le he tő sé gét, hi szen a 15. szá zad tól kezd ve az aragóniai, kasz tí liai 
és navarrai ki rá lyok nem csak te kin té lyes ká pol nai ének ka ro kat tar tot tak fenn, ha nem 
han gos és halk hang szer já té ko sok tes tü le teit is. A leg több spa nyol ze ne szer ző, aki nek 
több szó la mú kom po zí ciói fenn ma rad tak, e ki rá lyi ud va rok vala me lyi ké ben mű kö dött. 
A hang sze rek – el ső sor ban a réz fú vós és schalmei já té ko sok – meg je len tek a temp-
lo mok ban is. Sőt, a Descalzas Reales 1601-es regolamentója, amit III. Fü löp ál lí tott 
össze, elő ír ta egy baj ónos rend sze res al kal ma zá sát a min den na pi ze ne elő adá sá ra és 
a kó rus kí sé ré sé re. Ki ne ve zé se előtt a fa got tost le vizs gáz tat ta mind a ká pol na ve ze tő, 
mind az énekesek.
   A temp lo mi szer tar tá so kon meg szó laló hang sze rek hasz ná la tá ra a leg több bi zo nyí-
ték Se vil lá ból ma radt fenn, ahol 1560-ban a káp ta lan vett „egy bi zo nyos ze nés köny-
vet a schalmeiek szá má ra”. 1572-ben a minstrelek kér ték „maestro Guerrero mi séi nek 
egy kö te tét”,24 és meg ja ví tot ták a matutinum Venitéinek egy pél dá nyát is. 1580-ban 
egy má sik köny vet kér tek a hang szer já té ko sok, majd 1587-ben meg vá sá rol ták Victoria 
motettáinak egy kö te tét ki fe je zet ten úgy ren del kez ve, hogy ezt az éne ke sek nek, és ne 
a hang sze re sek nek ad ják, ál ta lá nos szo kás ként sej tet ve, hogy egy újon nan meg vá sá rolt 
kot ta egye ne sen a schalmei-já té ko sok hoz és a har so ná sok hoz került.25

   Mi lyen hang sze rek játsz hat tak Victoria mű vé nek elő adá sa kor? Tud juk, hogy az 
egy ko ri fő vá ros, Toledo már 1531-ben fog lal koz ta tott hang sze res együt test szé kes-
egy há zá ban. Avilában, Victoria szü lő vá ro sá ban 1557-től ját szot tak hang sze re sek. El-
kép zel he tő te hát, hogy az öz vegy csá szár né tisz te le té re be mu ta tott ha lot ti offíciumra 
hang szer já té ko so kat szer ződ tet tek: kornettek, har so nák és baj ón játsz ha tott együtt az 
éne ke sek kel, hol őket, hol meg ha tá ro zott cse lek mé nye ket (pro cesszió) kísérve.

24  Feltehetően a Párizsban 1566-ban megjelent Liber primus missarumot.
25  Robert Murrell Stevenson, La música en la Catedral de Sevilla, 1478–1606: Documentos para su 

estudio (Madrid: Sociedad Española de Musicología, 1985), 46.
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Dinyés Soma

Johann Sebastian Bach kantátastílusának változása
Az írás A lipcsei Tamás-iskola zeneműtárának hatása J. S. Bach Lipcsében írott egyházi 
kantátáira (A lipcsei koráltradíció továbböröklődése Bach kantátáiban) című, 2011-ben 

megvédett DLA doktori értekezés kivonata (témavezető: Komlós Katalin).

1. A korai és a lipcsei kantáták korálfeldolgozásai  
összehasonlítás

24 tel jes kan tá tá ról bi zo nyí tot ta be el ső ként Alfred Dürr,1 hogy bi zo nyo san Bach ko-
rai kor sza ká ból szár ma zik, el ső sor ban Weimarból. Ezek kö zül sok nak csak a lip csei, 
új ra elő adott, töb bé-ke vés bé át dol go zott for má ját is mer jük. Van nak to váb bi té te lek is, 
me lyek sti lisz ti kai és papirológiai ér vek alap ján eb be a cso port ba tar toz nak, ám nyo-
mu kat csu pán a lip csei kan tá ták ba be épít ve ta lál juk meg, ilyen pél dául a BWV 70a, 
186a és 147a. A tel jes 24 kan tá ta 153 té te le kö zül össze sen 32 tar tal maz ko rált. Ez az 
összes té tel 20,9%-a, te hát vala mi vel több, mint egy ötö de. Így át la go san min den kan-
tá tá ra jut egy, hi szen egy kan tá ta ál ta lá ban öt–hat té tel ből áll. Ez egyál ta lán nem meg-
le pő adat, hi szen hoz zá szok tunk ah hoz, hogy a ba chi kan tá ta egy sze rű, négy szó la mú 
korálfeldolgozással zá rul. Csak hogy a ko rai kan tá ták ban még egyál ta lán nem ez a jel-
lem ző: a mű vek nek pon to san a fe le (12) nem ilyen tí pu sú té tel lel végződik.2
   Sok olyan da rab van, mely ben egyál ta lán nincs ko rál (BWV 54, 63, 150, 152, 196), 
vagy van ugyan ko rált fel dol go zó té tel, csak nem az utol só he lyen áll (BWV 131, 182, 
199, 71). Ér de kes kí sér let a BWV 61 utol só té te le, mely ben Bach a „Wie schön leuchtet 
der Morgenstern” [Mily szé pen ra gyog a haj nal csil lag] koráldallam utol só négy so rát 
ze né sí ti meg kó rus ra és ze ne kar ra, szop rán cantus firmusként fel dol goz va. A 21. kan-
tá ta weimari ver zió ja min den bi zonnyal a „Wer nur den lieben Gott lässt walten” [Aki 
csak a ke gyes Is ten re ha gyat ko zik] ko rál motettikus fel dol go zá sá val zá rult, ami a da-
rab vé gén kel lően nyo ma té kos, biz tos nyug vó pon tot ad az egész kan tá tá ban sze rep lő, 
ön mar can goló, re mény te len ség től szen ve dő, ám Is ten ben meg nyug vást ta láló hí vő nek. 
A gyász szer tar tás ra író dott BWV 106 rend kí vül sok koráldallamot hasz nál, a vég ső ko-
rál utol só so rá ból Bach fú ga té mát va rá zsol, így a be fe je ző té tel vé gül el ve szí ti zárókorál 
jel le gét. Az egy sze rű, négy szó la mú korálfeldolgozással zá ruló 12 kan tá ta sem se ma ti-
kus, mert Bach sok szor olyan ötö dik, hang sze res szó la mot ír a koráldallam fö lé, amely 

1  Alfred Dürr, Studien über die frühen Kantaten Johann Sebastian Bachs (Leipzig: Breitkopf, 19772 
[19511]).

2  Ez is jól jelzi az új egyházzenei műfaj kialakulatlanságát.
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vala mi fé le „dics fényt” („Heiligenschein”)3 köl csö nöz a mű le zá rá sá nak; ilyen a BWV 
12, 31, 161, 172, 185. Egy sze rű ko rál lal vég ző dik a BWV 4, 18, 155, 162, 165; eze ket 
Bach mind új ra elő ad ta Lip csé ben, így nem ki zár ha tó, hogy 1723–1724-ben eset leg új 
zá ró té telt írt hoz zá juk vala mely elő ző he lyé re. Két mű ese té ben pe dig ér de kes mó don 
nem ír ta meg az utol só té telt, ha nem vagy csak a kan tá ta szö veg író já nak, Salomon 
Francknak a szö veg köny vé ből tu dunk kö vet kez tet ni az „oda gon dolt” ko rál ra (BWV 
132), vagy – mint a 163. kan tá ta ese té ben – Bach oda ír ta ugyan a vé gé re, hogy „Choral. 
Simplice stylo”, de még a dal la mot sem mellékelte.4
   Ko rai kan tá tái ban Bach öt fé le mó don dol goz za fel a koráldallamokat:

1. Egyszerű, négyszólamú korálfeldolgozás

Ter mé sze te sen eb ből van a leg több (12), hi szen ez ha son lít leg job ban a min den na pi 
hasz ná lat ban lé vő or go na kí sé re tes nép ének hez. Eh hez akár a hall ga tó ság is csat la-
kozhatott.

2. Rejtett korálfeldolgozás

Ez a má so dik leg gya ko ribb (11), a motetta stí lus ból jól is mert, bib liai szö veg és ko rál-
dal lam kom bi ná ció ból ered, amely Bach kan tá tái ban kó rus té tel he lyett ária, vagy duett 
for má ját öl ti, több nyi re bib liai szö veg gel.5 A ze nei anyag úgy kez dő dik, hogy nem is 
sejt jük a koráldallam ké sőb bi fel buk ka ná sát, ám gon do la taink – vala mi fé le szö veg ál tal 
elő hí vott asszo ciá ció hoz ha sonlóan – vé gül egy koráldallamban inkarnálódnak.
   Na gyon szép vo ká lis pél dá ja en nek az Actus Tragicusban, az az a 106. kan tá tá ban, 
ami kor a basszus („vox Christi”) azt ének li: „Heute, heute wirst du mit mir im Paradies 
sein” [Még ma ve lem le szel a Pa ra di csom ban], majd kis vár tat va meg szó lal az alt szó-
lis ta elő adá sá ban a ko rál: „Mit Fried und Fre ud ich fahr dahin in Gottes willen” [Bé ké-
vel és öröm mel me gyek oda Is ten aka ratából].6
   Még na gyobb kép ze lőe rő re van szük sé günk en nek a korálfeldolgozás-tí pus nak egy 
má sik vál to za ta ese té ben, ami kor csu pán hang sze res idé zet ként szó lal meg a ko rál dal-
lam, mint pél dául a BWV 31 utol só áriá já ban. A szop rán szó lis ta ezt ének li: „Letzte 
Stun de brich he rein” [Kö szönts be, utol só óra], míg az áriá ban ti tok za to san, he ge dű–
brá  csa unisonóval meg szó lal a „Wenn mein Stündlein vorhanden ist” [Ami kor itt az 
utol só órám] kez de tű korál.7

3  Lásd Alfred Dürr, Johann Sebastian Bach kantátái (Budapest: Zeneműkiadó, 1982), 242.
4  Valószínűleg csak az azóta már elveszett szólamokba írhatta be a harmonizálást.
5  Egy kivétel van csak: BWV 185/1.
6  További példák: BWV 131/2, 131/4, 71/2, 12/6
7  További példák: BWV 4/6, 106/2, 161/1, 172/5, 185/1 (kivételesen nem bibliai szöveg, hanem Sa lo-

mon Franck költeménye).
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3. Kórusos cantus firmus feldolgozás

E négy té tel rész ben a motetta ha gyo má nyait kö ve ti, colla par te vagy al kal man ként 
kü lön ve ze tett ze ne ka ri szó la mok kal. A BWV 4-ben mind két tí pus elő for dul, az el ső 
té tel ben ál ta lá ban a két he ge dű nek van kü lön szó la ma, a két brá csa csu pán a két ze ne-
ka ri köz já ték alatt önálló so dik. A Versus IV-ben nem ta lá lunk hang sze res szó la mo kat; 
amennyi ben az ere de ti ver zió ban még is ját szot tak, biz tos, hogy colla par te ha lad tak.8 
A BWV 182 és 21 ese té ben pe dig a cantus firmus fel dol go zá sa ar chai záló ka rak te rű, 
szi go rú colla par te szó la mok kal történik.

4. Orgonaszerű korálfeldolgozás

E tí pus jel lem ző je a há rom szó la mú ság és a köz já té kok kal, gaz dag dí szí té sek kel kö rül-
írt koráldallam. A két pél da egyi ke a BWV 199-ben,9 a má sik a BWV 4-ben található.

5. Kísérleti, többféle kompozíciós technikát kombináló korálfeldolgozás

Mind há rom ilyen té tel tel je sen más a ma ga ne mé ben, egyi ket sem mond hat juk ti pi kus-
nak. A 61. kan tá ta10 ad vent el ső va sár nap já ra író dott, az egy há zi év el ső nap já ra, ezért 
Bach a fran cia nyi tányt érez te az új év meg nyi tá sá hoz il lő nek. Az el ső két korálsor a 
las sú, pon to zott rit mu sú el ső sza kasz ban, so ron ként el kü lö nít ve hang zik el, több szö-
rö sen is ex po nál va (előbb a szop rán és alt, majd a te nor és basszus szó lam ban, vé gül 
tutti). Majd a fran cia nyi tány hár mas lük te té sű ré szé ben a har ma dik korálsor je le nik 
meg, me lyet a ze ne szer ző sza ba don, imitatív mó don dolgoz fel. Ezt kö ve tően a pon to-
zott, las sú rész vissza té ré sé be ágyaz za be a ne gye dik korálsort, mind járt négy szó la mú 
letétben.
   Ha sonló, el té rő ze ne szer zői tech ni ká kat öt vö ző kí sér let a má sik, ko rál ban leg gaz-
da gabb ko rai kan tá ta, a BWV 106 zá ró té te le. Az el ső korálsor itt az öt üte mes ze ne ka ri 
elő já té kot kö ve tően, a ze ne kar to váb bi köz re mű kö dé sé vel egy sze rű, homofón négy szó-
la mú le tét ben hang zik el, majd a ze ne kar dí szes, mind össze egy üte mes zár lat tal ke re kí ti 
le a korálsort. Min den korálsor után ez tör té nik, ez ál tal vala mennyi nyo ma té kot kap. 
Így foly ta tó dik egé szen az utol só korálsorig, ame lyet azon ban Bach ter je del mes fú gá vá 
szélesít ki.

8  A művet csak egy lipcsei előadásra szánt anyagból ismerjük, így könnyen elképzelhető – és akad is 
számos hasonló példa –, hogy a hangszerelést Bach megváltoztatta a lipcsei előadás körülményeinek 
megfelelően.

9  Az orgonára írott korálfeldolgozások közül leginkább a – még hangnemében is egyező – BWV 734-
re („Nun freut euch, lieben Christen g’mein”) emlékeztet.

10  Melyet akár a harmadik csoport (kórusos cantus firmus feldolgozás) tagjának is tekinthetnénk.
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   A har ma dik pél da, a BWV 18 recitativóval kom bi nál ja a lu the ri li tá nia dal la mát. 
A re ci ta ti vo accompagnatónak kö szön he tően Bach ze né je rend kí vül gaz dag erő tel jes 
madrigalizmusokban. Mind a négy szö veg rész után fel hang zik a li tá nia odail lő so ra: a 
szop rán szó lis ta in to nál ja, majd a kö nyör gést a kó rus – mint egy a gyü le ke zet ne vé ben 
– meg is mét li. Ér de kes, hogy mennyi re ha son lít ez a té tel Johann Kuhnau nagy já ból egy 
időben írt kan tátáihoz.11

   A ko rai kan tá ták korálfeldolgozásainak át te kin té se után figyel jük meg, mi lyen mér-
ték ben ér vé nye sül nek ugyan ezek a szem pon tok a lip csei kan tá ták ban, ész re ve he tő-e 
vala mi fé le tu da tos szemléletmódváltás.
   A lip csei idő szak 164 kan tá tá já nak 1061 té te le kö zött össze sen 272 olyat ta lá lunk, 
mely ben a korálszöveg ere de ti dal la má val és tel jes ter je del mé ben el hang zik. Ez az 
összes té tel 25,6%-a, haj szál nyi val több, mint az egy ne gye de. Az el té rő ará nyo kat rész-
ben a vi lá gi kan tá ták ból, mi ni má lis át dol go zás sal ké szült da ra bok okoz zák; ezek ben 
vagy egyál ta lán nincs ko rál (BWV 134, 34, 173), vagy leg fel jebb egy egy sze rű négy-
szó la mú fel dol go zást tar tal maz nak (BWV 66, 30, 184). A szám be li el té ré sek emel lett 
a ké sőb bi évek szólókantátáira ve zet he tők vissza, me lyek mű fa ji sa já tos sá guk miatt 
nél kü lö zik a ko rált (BWV 35, 82, 170), vagy csak egy sze rű négy szó la mú fel dol go zást 
tar tal maz nak (BWV 52, 55, 56, 84, 169).12 Azon ban a két el ső lip csei év kan tá ta ter mé-
sét össze vet ve re le váns lesz a kü lönb ség.13 Mert az el ső két kan tá ta év fo lyam 90 kan-
tá tá já nak 639 té te lé ben 196 koráltartalmú té tel van, vagy is 30,7%-a, te hát majd nem az 
egy har ma da. Lát hat juk a szám ada tok ból, hogy mennyi re meg nö ve ke dett – egy ötöd é ről 
az egy har ma dá ra – az el ső lip csei évek ben a koráltartalom a kan tá ták ban, ami egé szen 
biz to san az új kör nye zet in ten zív ha tá sá nak te kint he tő (ez a ha tás né hány év vel ké sőbb 
már nem volt ennyi re erős). Gon dol ha tunk itt hir te len ar ra is, hogy a Ta más-temp lom 
kot ta tá rá ban ta lál ha tó korálfeldolgozások ha tá sa ez, és ta lán nem is té ve dünk na gyot. 
Ám való szí nű leg több té nye zőt is figye lem be kell ven nünk; pél dául azt, hogy Bach 
Weimarban a her ceg ud va ri ká pol ná já nak kö zön sé ge szá má ra kom po nált, amely egé-
szen más szel le mi sé get kép vi selt, mint egy kereskedőváros temp lom ba já ró ré te ge. 
Weimarban több nyi re az ud va ri köl tő, Salomon Franck szö ve geit ze né sí tet te meg, aki 
Erdmann Neumeister kö ve tő je volt. Neumeister meg re for mál ta a kan tá ta mű faj szö ve-
gét, ugyan is a bib liai tex tus és ko rál kom bi ná ció ja, amely a kan tá ta tör té ne té nek ko rai 
sza ka szá ban a leg meg ha tá ro zóbb volt,14 és egé szen a 18. szá zad ele jéig a motetta mű-

11  Különösképpen Kuhnau Sei mir gnädig kezdetű kantátájának ötödik tételéhez.
12  A BWV 51 kivétel, mert található benne egy orgonaszerű korálfeldolgozás (annyiban eltér a korai 

típustól, hogy négyszólamú).
13  Közülük a második korálkantáta-évfolyam, tehát egy-egy kantáta legalább kétféleképpen dolgozza 

fel a koráldallamot.
14  Szép példája ennek a BWV 106 és 131.
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fa já ban is ural ko dó sze re pet ját szott, szin te tel je sen el tű nik köl te mé nyei ben. He lyet te 
az olasz ope rák ból át vett for mák: a da capo áriák és re ci ta ti vók ke rül tek elő tér be. Ez zel 
szem ben Lip csé ben, ahol a korálfeldolgozásnak és -ének lés nek na gyon erős ha gyo má-
nya volt, Bach nak al kal maz kod nia kel lett a he lyi el vá rá sok hoz, ami ta lán nem is állt 
el len tét ben ar chai záló szem lé le té vel. Le het, hogy Kuhnau ré vén15 Bach tá jé ko zó dott 
a kö ve ten dő ze nei alap el vek ről, és ha sonló nak ta lál ta sa ját el gon do lá sai hoz, már pe dig 
ma ga is rend kí vül fo gé kony volt a korálfeldolgozás új le he tő sé gei re. A her ce gi ud va-
rok ban, ahol in kább kö vet ték az új di va to kat, Bach már nem ír ha tott vol na ilyen ré-
gi es stí lu sú da ra bo kat. Nem egy ze nei mű faj ese té ben bi zo nyo so dott már be Bach ról, 
hogy szí ve sen fel hasz nál ta az ál ta la tisz telt, de fe le dés be me rült kom po nis ta elő dök 
eredményeit.16

   Az aláb biak ban azt vizs gá lom, mi lyen mér ték ben ala kul tak át korálfeldolgozási 
mód sze rei, mennyi ben vál toz tak, fino mod tak a ko rai évek hez képest.

1. Egyszerű, négyszólamú korálfeldolgozás

Ter mé sze te sen a lip csei kor szak ban is eb ből van a leg több, össze sen 146 té tel. El enyé-
szően ke vés olyan akad kö zöt tük, amely hez Bach ötö dik, fel ső szó la mot kom po nált 
(BWV 95/6, 136/6), il let ve ke vés van ab ból a cso port ból is, amely ben a négy szó la mú le-
tét hez adott hang szer cso port tár sul ki egé szí tés ként: két kürt, timpani (BWV 79/6, 91/6, 
195/6 timpanival, 52/6, 112/5, 128/5 timpani nél kül), há rom trom bi ta, timpani (BWV 
19/7, 29/8, 41/6, 69/6, 130/6, 137/5, 149/7, 171/6, 190/7), eset leg há rom blockflöte 
(BWV 175/7) vagy há rom oboa (BWV 80/8, 194/6 és 12), és né ha a vo nós kar is ön álló 
szó la mo kat kap (BWV 59/3, 70/11, 97/9, 105/6).17 Lát hat juk, hogy a „dics fény” egy 
új faj tá ja az egy sze rű négy szó la mú korálfeldolgozások 15%-nál je le nik csak meg, a 
ré gi „fény”, a weimari zárókorálok18 tu laj don kép pe ni jel lem ző je pe dig szin te tel je sen 
el tű nik. Rá adá sul e weimari stí lust idé ző két kan tá tá nak (BWV 95, 136) bi zo nyos té-
te lei ről ki mu tat ha tók Weimarból szár ma zó ős ver ziói is, így ki je lent het jük, hogy ez zel 
a kom po ná lá si mód szer rel Bach tel je sen fel ha gyott Lip csé ben; kü lön le ges ese tek ben 
al kal maz za vi szont az új faj ta, sok kal na gyobb hang sze re lé sű „dics fényt”. Pél dául kö te-
le zően a Mi hály-na pi kan tá ták vé gén (BWV 19, 130, 149), gyak ran a ta nács vá lasz tá si 
kan tá ták zá róak tu sa ként (BWV 29, 69), sű rűn az új évi kan tá ták ban (BWV 41, 171, 

15  Biztosan találkoztak az 1716-os hallei orgonaszemle alkalmával.
16  Ilyen mű például A fúga művészete, és szintén jellemző Bachra az Alt-Bachisches Archiv összeállítá-

sa rokonainak főként a 17. században keletkezett műveiből.
17  Különleges harmóniai effektusai miatt érdemes itt megemlítenünk az első évfolyam két egymás utá-

ni va sár napon megszólaló kantátáját, a BWV 60-at és 90-et. Az elsőben a szoprán bővített kvintes 
kezdést és elképesztő harmóniai vázat kap, a másikban pedig a mollbeli hatodik fok váratlan megje-
lenése kelthetett minden bizonnyal megdöbbenést a hallgatókban.

18  Majdnem a felében megtaláltuk.
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190), vagy meg hök ken tő szö veg il luszt rá ció ként (BWV 105).19 A BWV 105 zárókorálja 
– mely sok szem pont ból egye dül álló – át me ne tet ké pez két kü lön bö ző faj ta fel dol go-
zá si mód kö zött, úgy hogy alább a ha to dik tí pus ban is fog lal ko zom ve le. Bach te hát 
szóló hang szer he lyett a re ne szánsz ha gyo má nyok ra vissza te kin tő consortze né vel bő ví ti 
e ko rá lok hang zá sát, ami an nak bi zo nyí té ka, hogy a már Johann Rosenmüller ide je óta 
je len tős és be fo lyá su kat meg őr ző tra di ci o ná lis lip csei ze nész cé hek, a Kunstgeigerek és 
Stadtpfeiferek fo lya ma to san je len vol tak a vá ros egy ház zenéjében.

2. Rejtett korálfeldolgozás

Mi vel e tí pus szö ve gi alap ja ki zá ró lag a bib liai szö veg és ko rál kom bi ná ció ja volt, csak 
né mi át ala ku lást kö ve tően ma rad ha tott meg – ideig-óráig – a lip csei kan tá ták ban. Ez a 
11 té tel a weimari kan tá ták hoz ké pest je len tős szám be li vissza esést mu tat; ott is ennyi 
volt, csak ép pen a 32 koráltartalmú té tel hez vi szo nyít va az 34%, itt pe dig a 272-nek 
csu pán 4%-a. Ami kor Bach nyi tó kó rus ban al kal maz za ezt a tí pust (BWV 25/1, 48/1, 
77/1), meg ma rad az ere de ti szö vegkons tel lá ció;20 ám Bach mind há rom al ka lom mal a 
több gon dol ko dást igény lő hang sze res idé ze tet vá laszt ja. Egyik té tel ben sem egy sze rű 
korálidézetről van szó. A 25. kan tá tá ban a har so na kó rus21 négy szólamban ex po nál ja a 
ko rált, 12-szó la mú vá bő vít ve a már ele ve meg le he tő sen szö ve vé nyes, kont ra punk ti kus 
té telt. A BWV 48-ban a trom bi ta és az oboa játssza, kvint ká non ban, míg a BWV 77-ben 
sza ba don ke zelt augmentációs ká non szü le tik a tolótrombita és a basszus kö zött. Ami-
kor Bach ugyan ezt a tech ni kát kan tá tái bel ső té te lé ben al kal maz za, már más fé le szö-
veg is elő for dul: a BWV 10/5-ben meg őr zi a bib liai szö ve get,22 a BWV 137/4-ben és 
93/4-ben ko rált, míg a BWV 19/5-ben sza bad köl te ményt ze né sít meg. Nem más a 
hely zet ak kor sem, ami kor a korálidézet vo ká li san szó lal meg: a BWV 158/2-ben és 
159/2-ben is sza bad köl te mény a duett alap ja. Egé szen kü lön le ges eset tel ta lál ko zunk 
a BWV 5/4-ben, ahol a ko rál re ci ta ti vó be li hang sze res idé zet ként ke rül elénk.23 Ez ter-
mé sze te sen csak is köl te mény le het, a kan tá ta alap já ul szol gáló ko rál 5–7. vers sza ká-

19  Említésre méltó ezzel kapcsolatban Andreas Glöckner tanulmánya, melyben Johann Friedrich Fasch 
egy újévi kantátájának lipcsei kéziratát vizsgálja. Grafológiai vizsgálatainak figyelemre méltó ered-
ménye, hogy a mű zárókoráljához a három trombita és timpani szólamát egyazon lipcsei kéz írta 
hozzá. A mű előadása a Neukirchében volt, Gerlach irányításával. Ez az eset is mutatja, milyen 
erősek voltak a lipcsei hagyományok: egy újévi kantáta még abban a templomban sem nélkülözhette 
a három trombita és timpani fényét, ahol modernebb egyházzenét játszottak, mint a főtemplomok-
ban. Andreas Glöckner, „In Fine Intrada con Trombe e Tamburi”, in Bach-Jahrbuch 2002, hrsg. von 
Peter Wollny (Lipcse: Evangelische Verlagsanstalt, 2002), 201–207.

20  A BWV 25-ben a 38. zsoltár negyedik verse szól, a BWV 48-ban Pál rómaiakhoz írt leveléből hang-
zik fel egy részlet, a BWV 77-ben pedig Lukács evangéliumának egy mondata.

21  Cink és három harsona.
22  Lukács evangéliumából a Magnificat egy verse hangzik fel.
23  Ehhez hasonló effektust alkalmaz Bach a 23-as kantátában, ahol a koráldallam a recitativo 

accompagnato felső szólamában van. Ezt a művet a BWV 22-vel együtt alább külön tárgyalom.
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nak át köl té se. E kü lön le ges ef fek tust a kan tá ta ér zel mi for duló pont já ra he lyez te Bach, 
ami kor a ze nei af fek tus el ke se re dett ség ből vi gasz ra vál to zik – a té tel egy ben a mű tü-
kör ten ge lye is.24 Vé gül egy tisz tán hang sze res korálfeldolgozás is fel buk kan Bach el ső 
Lip csé ben kom po nált kan tá tá já ban, a BWV 75-ben, a má so dik rész hang sze res nyi tó-
sinfoniájaként.
   Összeg zés ként el mond hat juk, hogy a fent em lí tett 30%-os vissza esés jól jel lem zi e 
fel dol go zá si for ma Bach mű vé sze té ben tör té nő hát tér be szo ru lá sát. Az előbb tár gyalt 
11 pél dá ból négy az el ső kan tá ta év fo lyam ból szár ma zik, négy a má so dik ból, míg a 
ma ra dék há rom kü lön bö ző évek ből, de leg ké sőbb 1729-ből. A csök ke nő ten den cia jól 
lát ha tó. Na gyon ér de kes meg figyel ni, hogy a ko rai kan tá ták már nem hasz ná la tos szö-
veg kom bi ná ciói miatt a ki haló ban lé vő ze nei mű fajt ho gyan pró bál ta át men te ni lip-
csei kan tá tái ba – köl te mé nye ket vett ala pul a ha gyo má nyo san bib liai szö ve gű té te lek-
hez25 – ám vé gül éle te utol só 21 évé ben tel je sen fel ha gyott ez zel a stí lus sal.26 A rej tett 
korálfeldolgozás Bach mű vei ből való el tű né sét való szí nű leg sok kal in kább a 18. szá zad 
ál ta lá nos ze nei stí lus vál to zá sá nak tud hat juk be, mint sem bár mi fé le spe ciá lis lip csei té-
nye ző hatásának.27

3. Kórusos cantus firmus-feldolgozás

Ez a lip csei korálkantáták ti pi kus nyi tó té te le, így az egy sze rű négy szó la mú ko rál fel-
dol go zá sok után a leg gya ko ribb. Az 57 ilyen té tel ből mind össze hat nem tar to zik a ko-
rál kan tá ta-év fo lyam hoz. A fen tebb em lí tett ko rai kan tá ták tu laj don kép pen külön-külön 
pro to tí pu sai a lip csei korálfeldolgozás-faj ták nak: a motettikus, a con cer to el vű és a spe-
ciá lis ef fek tust al kal ma zó típusnak.
   A motettikus fel dol go zás, mely nek alap pél dá ját leg in kább a BWV 4 ötö dik, köz-
pon ti té te lé ben ke res het jük, a BWV 2, 14, 38, 80 és 121 el ső té te lé ben és a 28. kan tá ta 
má so dik té te lé ben, vagy is össze sen hat eset ben figyel he tő meg. A ko rai kom po zí ciók-
hoz ké pest a fő kü lönb ség az, hogy a lip csei mű vek ese té ben Bach az ar chai záló, nagy 
rit mus ér té kek ben való le jegy zés mó dot vá laszt ja,28 és har mo ni zá lá sá ban is az elő ző szá-
zad meg idé zé sé re tö rek szik. E mű vek szer ke ze te kö töt tebb, mint weimari elő ké pei-
ké; át gon dolt, el len ben több rend ha gyó ele met is tar tal ma zó fel épí té sük pe dig az érett 

24  Dürr, Johann Sebastian Bach kantátái, 487.
25  Bach másik műfajátmentési kísérlete a hat Schübler-korál megjelentetése 1746 körül. Valamennyi 

darab kantátatétel orgonaátirata; közülük kettő: a BWV 10/5 és 93/4 az itt tárgyalt típust képviseli.
26  Habár meg kell jegyezni, hogy a művek elhangzását tekintve árnyaltabb a kép, hiszen egy konkrét 

ünnepre készült egyházi kantátát nemcsak a komponálásának évében játszhattak, hanem az adott 
egyházi ünnepen utóbb bármelyik évben újra elővehették. Így akár az 1740-es években is felhangoz-
hatott rejtett korálfeldolgozást tartalmazó kantáta, nem is beszélve a weimari kantáták felújításairól.

27  Mindezek fényében még érdekesebb, hogy Bach utolsó ilyen technikát alkalmazó tétele a h-moll 
mise Credo (I.) tétele, amelyben nem bibliai szöveghez, hanem a mise liturgikus szövegéhez kap-
csol koráldallamot: egy gregorián intonációt, ami által archaizáló szándéka még nyilvánvalóbb.

28  Kivétel a BWV 14, amely több más szempontból is modernebb társainál.
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Ba chot di csé ri.29 A ze ne szer ző per sze nem tud ja meg áll ni, hogy ne al kal maz zon a kor 
di vat já nak meg fe le lő kép sze rű áb rá zo lá so kat a dra ma ti kus he lye ken, pél dául a Re for-
má ció ün ne pé re írt 80. kan tá tá ban a „sein grausam Rüstung” [ir tó za tos fegy ver ze te] 
szö veg re egy ide jű leg fel fe lé és le fe lé tar tó kro ma ti kus me ne te ket sű rít össze.
   Át me ne tet ké pez a kö vet ke ző cso port hoz a 16. kan tá ta nyi tó té te le, ugyan is be-
ve ze tő vel és ön álló hang sze res szó la mok kal is ren del ke zik, még is sok kal in kább a 
motettikus elv ér vé nye sül benne, mint sem a con cer tóé. Ha sonlóan át me ne ti a 101. kan-
tá ta nyi tó té te le, mert bár a ze ne kar ön álló anyag gal bír, min den fé le con cer to-ele met 
nél kü löz, mint ha Bach ezt is éne ke sek re írta volna.
   A leg több fel dol go zás a con cer to-el vet kö ve ti; két cso port ju kat kü lön böz tet het jük 
meg: 1. Vivaldi versenyműveit idé ző, hang sze res szólók kal el lá tott té te lek; 2. a hang-
sze res szóló kat mel lő ző, a mo dern con cer to gros so ha gyo má nyait ápoló té te lek, me-
lyek in kább hang szer cso por tok fe lel ge té sé re épül nek.30 Az el ső cso port hoz tar to zik a 
BWV 1, 7, 9, 94, 96, 99, 100,31 177, ahol nyil ván való egy-egy hang szer concertáló 
jel le ge. Ilyen kor min den eset ben a kan tá ta bel ső té te lei ben is ta lá lunk a nyi tó té tel ben 
szólisztikusan ke zelt hang sze rek re írt, ne héz, vir tu óz ária kí sé re tet. A té te lek zö me a 
má so dik cso port hoz tar to zik, ahol nem emel ke dik ki egy vagy két hang szer, ha nem 
in kább hang szer cso por tok fe lel ge té sé ről be szél he tünk. E tí pu son be lül megintcsak két 
cso por tot kü lö nít he tünk el, az alap ján, hogy a ze nei anyag hang sze res ré szé nek té ma-
fe je a ko rál ból ere dez tet he tő-e, vagy sem. Ízig-vé rig ko rál fo gan ta tá sú a BWV 5, 62, 
73, 112, 113, 114, 117, 123, 125, 127, 128, 135, 139 (össze sen 13 té tel). Ezek ben né ha 
csak az el ső hang köz lé pés vagy az el ső né hány hang szár ma zik a ko rál ból,32 de sok 
olyan is van, ahol a koráldallam már a ze ne ka ri részt is tel je sen át szö vi,33 vagy egy sze-
rűen csak a koráldallam már a tő le füg get len ze nei anyag ban meg szó lal, mi előtt a kó rus 
éne kel né.34 Azok a té te lek, ame lyek ben a koráldallam in kább kont rasz tot ké pez a ze nei 
anyag gal a BWV 3, 8, 10, 26, 33, 41, 91, 92, 93, 98, 107, 111, 115, 116, 122, 124, 126, 
129, 130, 133, 137, 140, 178, 180, 192 (össze sen 26). A BWV 95-ben mind két faj ta 
meg ta lál ha tó az el ső té te len be lül. Az el ső ko rált Bach ön álló ze nei anyag ba ágyaz za, 
a má so di kat – ame lyet re ci ta ti vo köt össze az el ső vel – az oboa és a cornetto ká non ban 
imi tál ja elő a basszus gyors nyolcadmozgása felett.

29  A dallam sokszor nem a kórusban szólal meg, hanem a hangszereken; a BWV 80-ban ráadásul 
augmentációs kánonban.

30  Ez az alapelv a velencei technikából származik, ám Bach számára Dietrich Buxtehude volt a köz-
vetlen előkép.

31  Nyitótételének zenei anyaga azonos a BWV 99 megfelelő tételével, hangszerelése azonban eltérő.
32  Például BWV 73, 125.
33  Például BWV 123, 135.
34  BWV 62.
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   Lát hat juk, ho gyan al kot Bach ál lan dó korálfeldolgozási mó dot egy olyan for má ból, 
ame lyet egyik leg ko ráb bi kan tá tá já ban csu pán ki pró bált (BWV 4 nyi tó kó ru sa). Se ma-
tiz mus ra kép te len volt, min den azo nos for má jú té tel ben van vala mi egé szen kü lön le-
ges, egye di moz za nat, ami el len áll ni lát szik min den fé le ka te go rizálásnak.

4. Orgonaszerű korálfeldolgozás

A weimari cse kély mennyi ség hez ké pest e té te lek meg nö ve ke dett szá ma (15) sok nak 
tű nik, ha bár szá za lé ko san így sem éri el a ko ráb bi arányt.35 Bach a szó lam szá mok vál-
toz ta tá sá val és a szóló hang sze rek vál to za tos sá gá val szí ne sí tet te a tí pust. A már is me rős 
há rom szó la mú ból van a leg több: BWV 92/4, 113/2, 137/2, 140/4, 6/3, 95/2, 166/3.36 
Ér de kes, hogy Bach két szó la mú té telt is írt ilyen stí lus ban: a BWV 44/4-et és 114/4-et, 
me lyek nek kü lön le ges hang zá sa el gon dol kod ta tó. Még négy szó la mú vál to zat tal is ta-
lál ko zunk, ami fak tú rá ját te kint ve tu laj don kép pen egy trió szo ná ta-té tel hez csa tolt 
koráldallam; ilyen a BWV 36/6, 51/4, 85/3, 86/3 és 178/4. Öt szó la mú a BWV 13/3, 
mely ben a ko rál tel jes vo nós kar kí sé re té vel szó lal meg, és a BWV 75/8, me lyet ugyan 
a má so dik cso port nál már tár gyal tunk, de ér de mes itt is meg em lí te nünk. Fő el té ré se a 
ne gye dik tí pus tól, ami ért el sőd le ge sen nem ide so rol tam, hogy a koráldallam itt nem 
vo ká lis, ha nem hang sze res for má ban szólal meg.

5. Kísérleti, többféle zeneszerzői technikát kombináló korálfeldolgozás

Bach kí sér le te ző ked ve Lip csé ben sem ha gyott alább, sőt az el ső két kan tá ta év fo lyam-
ban szá mos (össze sen 22) olyan té telt ta lá lunk, ame lyet nem tu dunk sem mi fé le ha gyo-
má nyos korálfeldolgozási sé má ba il lesz te ni. Ilye nek a BWV 3/2, 20/1, 37/3, 60/1, 78/1, 
80/2, 83/2, 92/2, 92/7, 93/2, 94/3, 94/5, 95/1, 97/1, 101/3, 101/5, 113/4, 122/4, 138/1, 
178/2, 178/5, 190/1. Nem az el ső két év fo lyam ba tar to zik a BWV 27/1, 36/2, 49/6, 
58/1, 58/5.
   Akad nak e kan tá ta té te lek kö zött olya nok, ame lyek ha gyo má nyo sabb min tá kat kö-
vet nek, mint pél dául a BWV 36 és 37 duett je. E két té tel a 17. szá za di korálkoncert igen 
el ter jedt kom po zí ciós tech ni ká ját al kal maz za.37 Akad ze ne kar ral és vo ká lis ket tős sel 
kom bi nált korálfeldolgozás is: a BWV 60/1, 80/2, 49/6, 58/1 és 58/5. Az egyik éne-
kes ma gát a koráldallamot ének li, hang sze res kí sé ret tel, míg a má sik kö rül ír ja,38 il let ve 
kom men tál ja azt.39 A leg több té tel még is an nak az ér de kes kom bi ná ció nak a kép vi se lő-

35  Ott a két darab 6%, itt a 15 darab csak 5%.
36  Közülük hármat (BWV 6/3, 137/2, 140/4) Bach az orgonára írott Schübler-korálok részeként is 

megjelentetett.
37  A BWV 36 és 37 kettőseinek előzménye Bach életművében a BWV 4-ben található két duett.
38  Például BWV 80/1.
39  Például BWV 60/1, 58/1.
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je, amely a re ci ta ti vót ko rál lal öt vö zi. Ez Bach nak – s ta lán a pré di káló lel ké szek nek – 
ab ból a tö rek vé sé ből ered het, hogy a kan tá ta ige ma gya rá zó sze re pe a lu theri esz mék-
nek meg fe le lően elő tér be ke rül jön. Hi szen a kan tá ta is egy faj ta ze nés pré di ká ció volt 
ek ko ri ban. Ép pen ezért kí sér le te zett Bach Lut her iro dal mi mű fa jai nak ze né be tör té nő 
át plán tá lá sá val. A re ci ta ti vo és a ko rál egyi de jű al kal ma zá sa is Lut her kis köny vecs kék-
ben meg je lent zsol tárma gya rá za tai hoz ha son lít, ame lye ket ak ko ri ban min den ki for ga-
tott: egy sor a bib li á ból, hoz zá négy-öt sor ma gya rá zat. Ba chi meg fe le lő je egy éne kelt 
korálsor, me lyet re ci ta ti vó ban hoz zá fű zött ma gya rá zat kö vet. A koráldallamot akár a 
szó lis ta is éne kel he ti, mint a BWV 83/2, 92/2, 93/2, 94/3, 94/5, 101/3, 101/5, 113/4, 
178/2 ese té ben, mint egy ma gá ban el mél ked ve; de tel jes kó rus is, úgy, hogy a szó lis ták 
fű zik hoz zá a kom men tárt, mint a BWV 3/2, 27/1, 92/7, 138/1, 178/5 és 190/2 esetében.
   Csak két he lyen for dul elő is mét az a kü lön le ges tí pus, amely a ko rált fran cia nyi-
tánnyal kom bi nál ja40 (BWV 20 és 97).41 A 20. kan tá tá val Bach szán dé ka ugyan az, mint 
weimari pár já val volt: egy új idő szak – ott az egy há zi év, itt a korálkantáta-év fo lyam – 
meg nyi tá sa. A BWV 97 ér tel me zé sé hez nincs sok tám pon tunk, ugyan is – a ke let ke zé si 
évén (1734) túl – egy há zi ren del te té sé ről sem mit sem tu dunk. Dürr fel té te le zé se sze rint 
Bach a korálszöveg tar tal má val össz hang ban kom po nált fran cia nyitányt.42

   Egye di eset a chaconne-nal tör té nő há za sí tás a BWV 78 nyi tó té te lé ben; szin tén 
egye di mód szer rel dol goz za be le Lut her kö nyör gé sét Bach a 190. kan tá ta nyi tó té te lé-
be;43 s ugyan csak sa já tos a BWV 122, ahol a ze ne szer ző egy duet tet ter cet té bő vít az alt 
szó lam ban ex po nált koráldallammal.

6. Korálfeldolgozás lipcsei módra

Új fe je ze tet kell nyit nunk ezen a he lyen an nak a korálfeldolgozás-tí pus nak, amely nek 
ugyan az ötö dik pont alatt lett vol na a he lye, ám azon be lül mind jel le gét, mind pe dig 
mennyi sé gét te kint ve je len tős cso por tot al kot. Ez a 15 té tel olyan ze ne szer zői tech ni-
ká val író dott, ame lyet Bach ko ráb bi évei ben egyál ta lán nem hasz nált, sőt pro to tí pu sa 
is csak Lip csé ben je lent meg. Ér de kes mó don nagy já ból az el ső két kan tá ta év fo lyam 
le zá rá sa után fel is ha gyott a korálkomponálásnak ez zel a mód já val, ami erős új be ha-
tás ra en ged kö vet kez tet ni; a tí pus gyors le ha nyat lá sa ta lán le he tő sé gei nek ki me rü lé sét 
jelezheti.

40  Mint a korai kantáták közül a BWV 61-ben láttuk.
41  A francia nyitány megjelenése koráldallam nélkül sem gyakori, csupán a BWV 110 és 194 nyitóté-

tele esetében él vele Bach.
42  Dürr, Johann Sebastian Bach kantátái, 655. „Fleming éneke (maga a korál), amely eredetileg egy 

hosszú, veszélyekkel teli utazás elején íródott (s további, erre az eseményre utaló strófákat tartal-
maz), szövegében az »Isten nevében való kezdet« jellegét hordozza.”

43  Ugyanis a koráltól független kontrasztformában két alkalommal is megjelenik a rövid dallam, 
unisono kórusszólamokon.
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   A BWV 24, 46, 75, 76, 79, 100, 105, 107, 109, 129, 138, 147, 167, 186, 192 kö zös 
jel lem ző je, hogy a ko rál ki zá ró lag zá ró té tel ként for dul elő.44 A ze ne ka ri be ve ze tő ben45 
ex po nált ze nei anyag ké pe zi a köz já té kok ze nei anya gát is.46 Az em lí tett mű vek kö zül 
az elő já ték kal nem ren del ke zők a 106. kan tá ta zárókorálját te kint he tik elő ké pük nek, 
ah hoz ha son lí ta nak leg job ban. Ám e cso port nagy ré sze új ala pok ra he lye zi a ko rált kö-
rül író ze nei szö vet ki ala kí tá sát, s mint alább fog juk lát ni, Bach eb ben nagymér ték ben 
Kuhnau és Schelle örök sé gé re tá maszkodott.

7. A BWV 22 és 23

Min den ed di gi vizs gáló dás ból szán dé ko san hagy tam ki a két „Probestück”-öt, azt a két 
vizs ga da ra bot, amellyel Bach a Ta más-temp lom kán to ri ál lá sá ra pá lyá zott. A BWV 22 
és 23 két, egymástól szer ke ze ti leg meg le he tő sen el té rő kom po zí ció, ám sti lisz ti kai lag 
kö zös ele me ket is tar tal maz. E két mű korálfeldolgozásait vizs gál va figye lem re mél tó 
je len sé gek kel ta lál ko zunk. Pon to san ezek ben buk kan fel elő ször – még hoz zá mind ket-
tő ben – az imént em lí tett ha to dik tí pus. A BWV 22-ben a leg egy sze rűbb, szin te már 
itá liai dal la mos sá got idé ző, a vég te len ség ér ze tét kel tő ze nei anyag bű völ el min ket; 
a 23. kan tá tá ban pe dig a ze ne szer ző há rom fé le kép pen is fel dol goz za a lu the ri Agnus 
Dei dal la mát: elő ször „lip csei mód ra”, meg le he tő sen las sú, só haj tá sok ra em lé kez te tő 
ze ne ka ri mo tí vu mok kal, majd há rom szo ros ká non ban, vé gül pe dig cantus firmusként. 
E két új té tel lel Bach ed di gi mun kás sá gá ban so ha nem lá tott for ma je le nik meg, ami 
nem je lent het mást, mint hogy Bach már elő re a lip csei hall ga tó ság ked vé ben akart 
jár ni oly mó don, hogy a szá muk ra ked ves stí lus ban ír ta meg kan tá tái zá ró té te lét. Ta lán 
elő re tá jé ko zó dott vala ki től, hogy mit sze ret nek a lip csei ek? Hi szen tud juk, hogy él tek 
Lip csé ben ba rá tai, is me rő sei. Le het, hogy a kot ta tár ha tá sa mind járt kez det ben je lent-
ke zett Bach mű vé ben az zal, hogy Kuhnau stí lu sá ban ír ta meg e korálfeldolgozásokat?
   Itt az ide je, hogy össze sít sük a Bach ko rai, illetve lip csei idő szak be li kan tá tái ban 
ta lál ha tó korálfeldolgozások szá mát (1. táb lá zat). Jól lát ha tó a súly pont el toló dás a két 
kor szak korálfeldolgozásaiban. A ko rai kan tá ták kö zül a fel dol go zá sok el ső két tí pu sa 
szin te tel je sen egyen ran gú. Ez jól mu tat ja, mennyi re a motetta táp ta la ján fej lő dött ki 

44  Több esetben akár kétszer is, a kétrészes kantáta mindkét zárótételeként.
45  Már amennyiben van ilyen. A BWV 24, 46, 79, 105 esetében nincs.
46  A BWV 75, 100, 76 és 147 esetében ez a korálból származik, a többiben nem.

1. táblázat: Korálfeldolgozások Bach korai és lipcsei kantátáiban

1. típus 2. típus 3. típus 4. típus 5. típus 6. típus
Korai kantáták (32) 12

(38,5%)
11

(34%)
4

(12,5%)
2

(6%)
3

(9%)
–

Lipcsei kantáták (272) 146
(54%)

11
(4%)

57
(21%)

15
(5%)

26 + 1
(10%)

15 + 2
(6%)
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a né met kan tá ta, és hogy Bach mi lyen elő sze re tet tel hasz nál ta ko ra ked velt mű fa ját 
el ső egy ház ze nei mű vei ben.47 Más rész ről azt is jel zi, hogy az egy sze rű négy szó la mú 
korálfeldolgozás elein te mennyi re nem volt még ti pi kus ele me a kan tá ták nak. Az egy-
sze rű, négy-öt szólamú, koráltartalmú zá ró té te lek ha gyo má nya Rosenmüllerrel ve szi 
kez de tét. Kuhnauval el len tét ben Bach is ezt a ha gyo mányt ápol ta Lip csé ben, 1723-tól 
kezd ve.48 Töb bek kö zött ez zel is ma gya ráz ha tó te hát, hogy a lip csei kor szak ban a 
kan tá ták több mint fe le így zá rul. A töb bi tí pus ese té ben nin cse nek nagy ság ren di kü-
lönb sé gek. Csu pán a lip csei kor szak har ma dik tí pu sa emel ke dik ki, amely lé nye ge sen 
na gyobb szá mú, a töb bi korálfeldolgozási mód szer hez, il let ve a ko rai kan tá ták ban ta-
lál ha tó mennyi ség hez ké pest is. Mint már utal tam rá, ez a tí pus jel leg ze tes nyi tó té te le 
azok nak a korálkantátáknak, ame lye ket Bach nagy szám ban kom po nált. Rész ben azért 
ér de kel het te e for ma, mert na gyon kü lön bö ző ze nei stí lu sok kal és tech ni kák kal tud-
ta öt vöz ni a ko rá lo kat: olasz con cer tó val, ar chai kus motettával, fran cia ouverture-rel. 
Más részt Ta más-kán tor előd je, Johann Schelle le nyű gö ző, egye dül állóan át gon dolt és 
struk tu rált korálfeldolgozásainak ha tá sa is hoz zá já rul ha tott, hogy előny ben ré sze sí tet te 
ezt a té teltípust.
   A ko rai és lip csei Bach-kan tá ták korálfeldolgozási mód sze rei nek össze ha son lí tá-
sa után összeg zés ként el mond hat juk, hogy a leg na gyobb vál to zás a motetta stí lus ból 
vissza ma ra dó, bib liai szö ve get és ko rált pá ro sí tó té te lek szin te tel jes el tű né se (szám sze-
rűen: 30%-os vissza esé se). A má sik eh hez fog ha tó vál to zás az egy sze rű, négy szó la mú 
korálfeldolgozások te rén tör tént, a 15,5%-os nö ve ke dés, mely jel zi egy egy ház ze nei 
mű faj, a kan tá ta té tel rend jé nek meg szi lár du lá sát. A töb bi tí pus ban nem ér zé ke lünk re-
le váns vál to zást, el te kint ve a leg fon to sabb tól: Lip csé ben új korálfeldolgozási for ma 
je le nik meg. A ha to dik tí pus meg je le né se azért ér de kes, mert a weimari kan tá ták ban 
egyál ta lán nincs előz mé nye, a továbbiakben ezért ezt vizsgálom.

2. Korálfeldolgozás lipcsei módra

Is mer ked jünk meg te hát ala po sab ban azok kal a kan tá ta té te lek kel, me lye ket a lip csei 
korálfeldolgozás-tí pus kép vi se lői nek ne ve zek. El ső lé pés ként ér de mes idő ren di sor-
rend be ál lí ta ni a ha to dik tí pus ba tar to zó kan tá tá kat. Leg ko ráb bi a két vizs ga da rab, az az 
a BWV 22 és 23, majd az el ső lip csei kan tá ta év fo lyam ide vá gó fel dol go zá sai kö vet kez-
nek, idő rend ben: BWV 75, 76, 24, 167, 147, 186, 105, 46, 138, 109; vé gül a má so dik, 
a korálkantáta-év fo lyam da rab jai: BWV 107, 129, 100, 192, bár ezek a BWV 107-et 

47  A későbbi lipcsei évek alatt írt hat motettája is ifjúkora motettaművészetének állít méltó emléket.
48  Talán ennek tudatos kifejezése Bach részéről, hogy a BWV 27 zárókorálját („Welt ade, ich bin dein 

Müde”) Rosenmüllertől veszi át mindenféle változtatás nélkül.
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ki vé ve, ke let ke zé si ide jü ket te kint ve mind ké sőb bi ek. A har ma dik év fo lyam ból csu pán 
a BWV 79 tar tozik ide.
   A BWV 22 zá ró té te lé ről már ej tet tem pár szót az elő ző fe je zet ben. Bach–Kuhnau 
fel dol go zá sai hoz ha sonlóan – a vá lasz tott ze nei anyag kö vet ke ze tes végigvitelével – 
ze né sí ti meg a „Herr Christ, der einig Gotts Sohn” [Úr Jé zus Krisz tus, Is ten egyet len 
fia] kez de tű ko rál ötö dik vers sza kát. A fel ső szó lam vé get nem érő dal la ma Is ten vég te-
len jó sá gá ra utal hat – „Ertöt uns durch dein Güte” –, ám a té tel men tes min den to váb bi 
kép sze rű meg ze né sí tés től. Mint alább ki fo gom mu tat ni, ez az a mű, mely ben Bach 
– való szí nű leg tu da to san – Kuhnau stí lu sá nak kö ve té sé re törekedett.
   Egé szen más fel épí té sű a BWV 23, amely a lip csei kán tor pró ba al kal má val egy na-
pon hang zott el a BWV 22-vel. A négy té te les kan tá ta töb bi té te lét is át- meg át szö vi az 
ősi gre go rián Agnus Dei-dal lam né met vál to za ta, a „Christe, du Lamm Gottes”, amely 
a re for má ció nyo mán vál tot ta fel a la tin kö nyör gést. Bach be le kom po nál ja a dal la mot 
a má so dik té tel re ci ta ti vo accompagnatójának fel ső szó la má ba; e ko rál el ső öt hang ját 
rej ti a kó rust al kal ma zó har ma dik té tel kez dő basszus me ne te is; vé gül az utol só té tel-
ben há rom fé le kép pen is fel dol goz za.49 Elő ször sza bad ze nei anyag ba ágyaz va hang zik 
fel, me lyet egé szen drá mai vá tesz a két oboa mo tí vu mai nak kér le lő af fek tust hor do zó, 
retorikus kromatikája és a vo nós kar só haj tás nyi szü ne tei vel te le tűz delt szö vet. A drá-
mai sá got erő sí ti a ko mor g-moll alap hang nem is, a ze ne ka ri basszus sze kun don ként 
emel ke dő hang jai val, ame lyek ta lán a bű nök ne héz vi se lé sét fes tik; szer ve sen il lesz ke-
dik mind eb be a kó rus négy szó la mú le tét je. A ko rál má so dik ré szé ben Bach gyor sabb 
tem pó jel zést ír elő, és B-dúr hang nem re vált. Rend kí vü li kont ra punkt tu dá sá ról is szá-
mot ad: az unisono ját szó két oboa mind vé gig kvart ká non ban kö ve ti a dal la mot ének lő 
szop rán szó la mot, rá adá sul más fél ütem mel ké sőbb meg le pő mó don az el ső he ge dű is 
meg szó lal tat ja a té mát, terc cel fel jebb (D-dúr ban!). A har ma dik rész ben meg ele ve ne dik 
a ze nei anyag, Bach kó ru sos cantus firmus jel le gű korálfeldolgozást (har ma dik tí pus) 
al kal maz. Az obo ák szin kó pái, a basszus le fe lé tar tó ská la me ne tei mind azt jel zik, hogy 
a kez dő kö nyör gés ha tá sá ra a vi lág megváltozott, és kiárad a kegyelem.
   A BWV 75, a Bach hi va tal ba lé pé se után írott el ső da rab mind két ré szé nek zá ró té te-
lé ben fel dol goz za a „Was Gott tut, das ist wohlgetan” [Amit Is ten tesz, az jól van té ve] 
kez de tű ko rált. A kan tá tá ban ta lál ha tó emel lett még egy, tisz tán ze ne ka ri fel dol go zás is 
ugyan er re a ko rál ra a má so dik rész ele jén. Ak tuá lis éne künk ün ne pi ki dol go zá sa négy-
üte mes ze ne ka ri be ve ze tő vel in dul. A fel ső szó lam és az azt imi táló basszus el ső négy 
hang ja a ko rál kez dő hang jait idé zi, diminuált for má ban. A ze ne ka ri szö vet nek is mét 
jel lem ző je a dal lam fo lya ma tos ti zen ha tod moz gá sa, ám az élő, szin kó pás rit mu sok kal 
tar kí tott bel ső szó la mok tól még iz gal ma sab bá vá lik. A kó rus homofón négy szó la mú 

49  A háromféle feldolgozás magyarázata, hogy maga a koráldallam is három részre tagolódik: „Christe, 
du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser! / Christe, du Lamm Gottes, der 
du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser! / Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd 
der Welt, gib uns dein’ Frieden!”
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le tét ben ha lad, sok he lyen ki írt, rit mi kus dí szí tő figu rák kal. Bach min den bi zonnyal 
az ének ötö dik vers sza kát szán hat ta az el ső rész vé gé re, bár er re csu pán a kéz ira tos 
par ti tú ra be jegy zé sé ből, az alt szó lam ér de kes haj lí tá sa miatt be írt há rom szó ból kö vet-
kez tet he tünk.50 A té tel tí pus szenv te len sé gé re jel lem ző, hogy még jel zés szint jén sincs 
uta lás rá, me lyik le het a má so dik rész vé gén vissza té rő korálfeldolgozáshoz tar to zó 
vers szak. Ez csak az el ve szett ere de ti szó la mok ból vagy a nyom ta tott szö veg fü ze tek ből 
de rül het ne ki. Eb ből is lát hat juk, hogy a korálfeldolgozás lip csei tí pu sa nem tö rek szik 
kép sze rű áb rá zo lás ra, csu pán a té tel alap ka rak te ré nek meg adá sá ra, így majd nem mind-
egy, hogy a kó rus me lyik stró fát énekli.
   Bach ki hasz nál ta a szö veg kö zöm bös vol tát, amennyi ben a má so dik év fo lyam-
hoz tar to zó, de csak 1732 és 1734 kö zött kom po nált 100. kan tá tá ba is át ül tet te ezt a 
korálfeldolgozását, az új mű ap pa rá tu sá hoz iga zít va. Ez a kan tá ta min den bi zonnyal 
vala mi lyen kü lön le ges al ka lom ra (pél dául es kü vő re) ké szült,51 a nyi tó té tel is egy má-
sik kan tá ta té tel át hang sze relt – két kürt tel és egy pár timpanival bő ví tett – vál to za ta. 
Hogy a per omnes versus kom po ná lá si el vet kö ve tő kan tá ta zárókoráljában a kür tö ket 
a da ra bot fel épí tő imi tá ció szer ves ré szé vé te hes se, Bach a kész ze nei anyag kü lön bö ző 
he lyein pluszüte me ket tol dott be, ezért a pa ró dia ter je del me hét ütem mel hosszabb az 
elő ké pé nél. Az így még ün ne pé lye seb bé tett ze ne ka ri anyag fe lett a ko rál utol só vers-
sza ka szó lal meg. Ez is ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy Bach a BWV 75 utol só té te le-
ként fel hang zó korálfeldolgozásban is az utol só vers szak ra gon dolhatott.
   A 76. kan tá ta szer ke ze ti fel épí té se tel je sen meg egye zik a fen tebb em lí tett BWV 
75-ével,52 fon tos kü lönb ség azon ban, hogy a má so dik rész nyi tó sinfoniája nem tar tal-
maz ko rált. Mind két rész zárókorálja azo nos ze nei anyag, és fel dol go zá sát te kint ve is 
ha sonló, ám a BWV 75-ben nem sze rep lő új hang szer, a tromba da tirarsi alap jai ban 
meg vál toz tat ja a ze ne ka ri szö ve tet. Ugyan is a tolótrombita sze re pe a té tel so rán vé gig 
az, hogy a négy szó la mú kó rus be lé pé sei előtt in to nál ja az „Es woll uns Gott genädig 
sein” [Is ten ke gyel mes akar ve lünk len ni] kez de tű ko rál egyes so rait. A fríg hang ne-
mű ko rál ba rokk, dúr-moll har mó nia vi lág ban tör té nő meg ze né sí té se ér de kes mo du lá-
ció kat ered mé nyez a korálsorok vé gén; még iz gal ma sab bá te szik eze ket a homofón 
anyag ból itt-ott ki emel ke dő szó la mok. Ám Bach ból itt elő tör az újí tá so kért ra jon gó 
ze ne szer ző, ugyan is a ze ne ka ri anyag ka rak te rét te kint ve ed dig min dig egy sé ges ze-

50  Bach partitúrafogalmazványaiba soha nem írta be a korálok teljes szövegét, csupán a szoprán vagy 
a basszus szólam kezdőhangjai alatt jelezte a korál adott versszakának kezdősorát. Tekintve, hogy a 
„Was Gott tut, das ist wohlgetan” kezdetű énekben minden versszak ezekkel a szavakkal kezdődik, 
perdöntő jelentőségű ez a három, Bach részéről csupán technikai okokból beírt szó.

51  Egyházi ünnepre való rendeltetése nem ismeretes számunkra, a feltételezés Alfred Dürrtől szár ma-
zik. Dürr, Johann Sebastian Bach kantátái, 658.

52  Bővebben lásd: Dinyés Soma, „Szöveg és zene kapcsolata Bach első lipcsei kantátaévfolyamának 
kórustételeiben”, in Bach Tanulmányok 7, szerk. Komlós Katalin (Budapest: Magyar Bach Társaság, 
2000), 29–31.
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nei szö vet most há rom rész re sza kad. Az el ső a tolótrombita már is mert koráljátéka, 
a má so dik a vo nós kar szin kó pák kal te le tűz delt ál lan dó kí sé re te,53 a har ma dik pe dig a 
basszus kü lön le ges figu rá ja: há rom fel fe lé tar tó ti zen ha tod után egy na gyobb le ug ró 
hang köz, még hoz zá majd nem min dig szep tim (saltus duriusculus). Ez a rend kí vül ki-
fe je ző retorikus figu ra az elő ző, ket tős pont tal vég ző dő re ci ta ti vo – „Drum sei dir dies 
Gebet demütig zugeschickt” [Ezért alá zat tal kül des sék hoz zád ez az ima] – gon do la ti 
foly ta tá sa. A basszus foly to nos „fő haj tá sa” a kül dés köz be ni alá za tot, az Is ten előtt való 
föld re bo ru lást fe je zi ki (1. kotta).54

   A BWV 24 zárókorálja is az elő ző té tel foly ta tá sa ként in dul, F-dúr alap hang ne me 
el le né re A-dúr ak kor don. Ta lán ép pen a foly to nos ság hang sú lyo zá sa ér de ké ben még 
a ze ne ka ri elő já ték is el ma rad, a kó rus mind járt az „O Gott, du frommer Gott” [Ó Is-
ten, te ke gyes Is ten] kez de tű ko rál el ső stró fá já nak el ső so rát ének li. A vo nó sok és 
az obo ák szó la mán kí vül fenn ma radt egy olyan, „Clarino” fe li ra tú stimm is, amely 
nem Bach ke zé től szár ma zik, s ame lyet eb ben az eset ben való szí nű leg a Kuhnau ál-
tal corno gran dé nak ne ve zett, F-han go lá sú ba rokk kürt szólaltathatott meg. A ze ne ka ri 
köz já té kok anya ga ez út tal tel je sen füg get len a koráldallamtól, a má so dik korálsorban 
ta lál ha tó Brunnquell szó af fek tu sá nak van alá ren del ve, amely nek ma gyar meg fe le lő-
je ugyan „kút fő”, né me tül azon ban vol ta kép pen a kút (Brunne) és a for rás (Qu el le) 
sza vak össze té te le.55 Mint ha vala mennyi ze ne ka ri köz já ték a for rás ból las san ként elő-
gyön gyö ző, fino man hul lám zó vi zet imi tál ná, mi köz ben a kürt or go na pont ja rend kí vül 
nyu godt szem lé lő dést, Is ten ben való meg nyug vást sugároz.56

   A BWV 167/5 ze ne ka ri fel ső szó la má nak fo lya ma tos ti zen ha tod moz gá sa, ko rál tól 
füg get len melodikája, öröm mel te li hár mas lük te té se aka rat la nul is Kuhnau Uns ist ein 
Kind geboren kez de tű ka rá cso nyi kan tá tá já nak zárókoráljára em lé kez tet. Még a 7. és 
21. ütem basszus át ve ze té sei is azo nos sze re pet töl te nek be (2–3. kot ta). Ha ez a ze ne 
még is „bachosabb”, az an nak kö szön he tő, hogy a ze nei szö vet négy szó lam nál so ha 
nem ke ve sebb; a „Nun lob, mein Seel, den Herren” [Di csérd lel kem az Urat] kez de tű 
ko rál so rait nem egye sé vel ágyaz za be a ze ne ka ri anyag ba, ha nem a ze nei foly to nos-
ság ér de ké ben több nyi re ket te sé vel; az el vi leg homófon kó rus szó la mok ki írt rit mi kus 
dí szí té sei pe dig az egyéb ként is moz gal mas ze ne ka ri szó la mok mel lett szin te ma gát a 
kó rus anya got is polifónná te szik. A té tel egye bek ben hí ján van min den el mé lyül tebb 

53  Zenei anyaguk teljesen azonos a trombita és a kórus alatt.
54  Hasonló képi ábrázolással találkozhatunk Bach egy 1720 körül keletkezett orgonadarabjában is, 

az Orgelbüchlein részét képező BWV 637 korálfeldolgozásában („Durch Adams Fall ist ganz ver-
derbt”), ahol a pedál folytonos lefelé irányuló szűk szeptimugrásai Ádám bűnbeesését szemléltetik.

55  A második korálsor magyar szövege így hangzik: „Te, minden kegyelem kútfeje”.
56  Nem ritka Bach művészetében a víz zenei megjelenítése. Véleményem szerint a János-passió nyitó-

kórusa a Kidron patak hullámzásával indul; a „Christ unser Herr zum Jordan kam” kezdetű korál 
feldolgozásaiban is mindig víz csörgedezik (BWV 7/1, BWV 684); a „Schleicht, spielende Wellen” 
kezdetű világi kantátájában (BWV 206) pedig Szászország négy nagy folyója – a Visztula, az Elba, 
a Duna és a Pleiße – allegorikus szereplőként egy-egy áriát énekel, melyben a víz sokféle zenei 
megfelelőjével találkozunk.
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ze nei asszo ciá ció nak. Az elő írt tolótrombita ez út tal nem kap szólisztikus sze re pet, csu-
pán a kó rus szop ránt erősíti.
   A BWV 147 köz is mert korálfeldolgozása a két ré szes kan tá ta mind két ré szé nek vé-
gén el hang zik. A „Jesu, meiner Seelen Wonne” [Jé zus, lel kem gyö nyö re] kez de tű ko rál 
ha to dik és 16. vers sza ka tar tal má ban szin te azo nos; ez is azt su gall hat ta Bach nak, hogy 
a ba rok kos, kép sze rű ze nei áb rá zo lá sok ról le mond va át fo gó ze nei af fek tust ad jon a té-
tel nek. A pá ros lük te té sű dal la mot hár mas üte mű vé ala kít ja, ami a kor ban ru tin sze rű 
fo gás az öröm ál ta lá nos ki fe je zé sé re. Ám mind eh hez az ütem mu ta tó na gyon tu da tos 
meg vá lasz tá sa já rul: a 98-os met rum már a kö zép kor óta az is te ni tö ké le tes ség jel ké pe, 
az úgy ne ve zett tempus perfectum, hi szen az ütem mind há rom üté sét újabb há rom egy-
ség re oszt ja, a legközelebb ke rül ve az is te ni tö ké le tes ség hez, a Szent há rom ság hoz. Ez 
az esz me kü lö nö sen il lik mind két fel hasz nált vers szak el ső so rá hoz, hi szen bár mely 
is te ni sze mély re való rá ta lá lás mennyei bol dog sá got ered mé nyez: „Wohl mir, daß ich 
Jesum habe” [Jó ne kem, hogy Jé zus ve lem van], il let ve „Jesus bleibet meine Freude” 
[Jé zus ma rad örö möm]. A korálsorok egyen ként épül nek be a ze ne ka ri anyag ba, mely-
nek be ve ze tő nyolc üte me alatt a fel ső szó lam dí szí tett for má ban, de jól ki ve he tő kö rül-
írás sal az el ső két korálsort játssza. A tolótrombita is mét a kó rus szop rán erő sí té sé nek 
sze re pét kap ja, de a ha to dik korálsorban, a C-dúr ter mé sze tes fel hang ként is játsz ha tó 
hang jai val – ez ál tal fé nyes sé váló hang szí né vel – cso dá la to san já rul hoz zá a szop rán 
koráldallam ívé nek ki bon ta koz ta tá sá hoz.57 Az Alfred Dürr ál tal su gal ma zott pasz to rá lis 
alap han gu lat nak58 meg fe lel az utol só korálsor után fel hang zó ze ne ka ri or go na pont és a 
G-dúr alap hang nem is – be vett ze nei kel lé kei a Jé zus mint jó pász tor köz is mert to po-
szá nak, még ha e to posz ra a kan tá ta szö ve gé ben nincs is utalás.
   A BWV 186 is a két ré szes kan tá ták kö zé tar to zik, bár a leg több té te lét Bach már 
Weimarban meg kom po nál ta. Ter mé sze te sen a mind két részt le zá ró korálfeldolgozás 
egé szen biz to san új kom po zí ció. A négy üte mes ze ne ka ri be ve ze tő a ba rokk ze ne egyik 
alap el vén, a hang szer cso por tok fe lel ge té sén ala pul. Az obo ák és a vo nós kar fél üte mes 
mo tí vu mok ból álló pár be szé de majd unisonóban való egye sí té se már az „Es ist das 
Heil uns kommen her” [Az üd vös ség le szál lott hoz zánk] kez de tű ko rál 12. stró fá já nak 
alap han gu la tát elő le ge zi: az Is ten és em ber kö zöt ti pár be széd az em ber ré szé ről ál lan dó 
ön meg ta ga dást igé nyel. Ez a vi as ko dás jel lem zi a szop rán ban éne kelt koráldallamhoz 
ké pest min dig kés lel te tett és ér té kei ben fe lé re diminuált al só há rom kó rus szó lam be lé-
pé seit is, rá adá sul a meg szo kott, rit mi kus dí szí té sek kel át szőtt homofón szer kesz tés he-
lyett – az el ső korálsort ki vé ve – egymást két han gon ként imi táló, polifón szö ve tet hal-
lunk. A korálfeldolgozás vi ha ros sá gát fo koz za, hogy a ze ne ka ri anyag vo nós ál lá sai ban 
ál lan dóan vissza té rő, nyolcadszünetet kö ve tően fel hang zó, le fe lé tar tó ti zen ha tod fu tam 

57  Megjegyzendő, hogy éppen erre a korálsorra esik a legfontosabb szövegrész is: „und sich mir zu 
eigen gibet”, magyarul: „és [Jézus] átadja magát nekem”.

58  Dürr, Johann Sebastian Bach kantátái, 568.
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(akár hár mas hang zat-mix tú rá ban is) a grauen (iszo nyo dik) szó ze nei af fek tu sát fe je zi 
ki. Így fe let tébb drá mai ze nei szö vet szü le tik, mind a ze ne kar ko rál tól füg get len ze nei 
anya gá nak, mind pe dig a kó rus szug gesz tív imi tá ciói nak kö szön he tően. Bach ezek kel 
az ef fek tu sok kal tel je sen fe led tet ni tud ja a köz vet len, kép sze rű ze nei áb rá zo lás hiányát.
   A BWV 136-tal a két ré szes kan tá ták so ra meg sza kad: az év fo lyam ban ez-
után már csak el vét ve ta lá lunk olyan va sár na pot, ami kor két kan tá ta vagy két ré szes 
kan tá ta hang zott el.59 Ér de kes, hogy ez zel egy ide jű leg a kan tá tá kat le zá ró lip csei 
korálfeldolgozás-tí pus ál lan dó hasz ná la ta is meg szű nik. Az év fo lyam kez de té től fog va 
a BWV 21 és 185 ki vé te lé vel60 min den kan tá ta ez zel a tí pus sal vég ző dött. A BWV 136 
zárókorálja Bach weimari kor sza ká ra jel lem ző stí lus ban író dott: az egy sze rű, négy-
szó la mú korálfeldolgozáshoz ob li gát el ső he ge dű-szó lam tár sul. A ze ne szer ző ta lán úgy 
érez het te, hogy ko ráb bi pe rió du sá nak fel dol go zá si stí lu sa job ban il lik a Weimarban 
szü le tett ze nei anyaghoz.
   Az egy ré szes, újon nan kom po nált kan tá ták so rát a BWV 105 nyit ja meg, cso dá-
la to san át gon dolt szer ke zet tel, egy sé ges mon da ni való val, ám ko ránt sem annyi ra ün-
ne pé lyes stí lus ban és ter je de lem ben, mint az el ső más fél hó nap kan tá tái ban. A „Jesu, 
der du meine Seele” [Jé zus, ki a lel ke met] kez de tű koráldallam 11. vers sza ka a mű zá-
róak tu sa ként egé szen kü lön le ges kí sé re tet kap. Az okot ter mé sze te sen a szö veg ben kell 
ke res nünk, s az el ső korálsor meg is ad ja a vá laszt: „Nun, ich weiß, du wirst mir stillen 
/ mein Gewissen, das mich plagt” [Most már tu dom, hogy el fo god csen de sí te ni kín zó 
lel ki is me re te met] A fú vó sok (tolótrombita, két oboa) ez út tal való szí nű leg a kó rust erő-
sí tet ték, mert Bach a ze ne ka ri anyag ban annyi ra jel leg ze tes, csak vo nós hang sze rek re írt 
ef fek tust al kal maz, hogy ez a faj ta vo nós kí sé ret fú vó sok ál tal ket tőz ve el kép zel he tet-
len len ne.61 Elő já ték nin csen, a ze ne kar mind járt a kó rus sal együtt, a kan tá tá ban több 
he lyen is al kal ma zott vonóvibrátóval in dít ja a té telt, ám nem nyolcadokkal, ha nem a 
rend kí vü li iz ga tott ság ha tá sát kel tő tizenhatodokkal. Az ef fek tus a mű el ső áriá já ban a 
rossz lel ki is me ret fé le lem től való re me gé sét fe je zi ki, és a ko rál fen tebb idé zett el ső két 
so ra is ugyan ezt a je len tést hor doz za. A ze ne ka ri köz já té kok rend kí vül rö vi dek; a szin te 
min den eset ben más kép pen rit mi zált há rom ak kor dot vol ta kép pen nem is le het köz já-
ték nak ne vez ni, ta lán in kább csak a korálsor le csen gé se. Ám a ti zen ha tod-vonóvibrátós 
kí sé ret a 3–4. korálsor alatt tri o lás ra vált, majd az 5–6.-ban nyolcadosra, a 7–8.-ban 
nyúj tott tri o lás ra, míg az utó já ték ban ne gyed- és fél ér té kek ké szí tik elő az egész kot ta 
ér té kű záróhangot. A rit mus ér té kek fo lya ma tos las su lá sa nyil ván valóan a hit ben meg-

59  Ilyen kivétel a BWV 179 és 199 (Szentháromság utáni 11. va sár nap); a BWV 70 (Szentháromság 
utáni 26. va sár nap); BWV 181 és 18 (Hatvanadva sár nap); BWV 22 és 23 (Ötvenedva sár nap), vala-
mint BWV 31 és 4 (Húsvétva sár nap). Közülük csupán a BWV 179 új kompozíció.

60  Mindkettő korábbi kompozíciók felújítása.
61  Az eredeti szólamanyag sajnos elveszett, Bach pedig a partitúrafogalmazványba nem mindenütt írta 

be a pontos hangszerelést, hiszen a kottamásolók személyes felügyelete alatt írták ki a szólamokat. 
Így nem mindenütt teljesen világos, hogy a partitúra melyik sora melyik hangszer szólama.
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nyug vó lel ki is me re tet je le ní ti meg. Bach is mét fan tasz ti kus öt let től ve zér el ve egyet len 
af fek tus nak, il let ve szó nak (stillen – le csen de sí te ni) ren de li alá a korálfeldolgozás egé-
szét, ami annyi ra jól si ke rül, hogy a ze ne tu laj don kép pen foly to nos kép sze rű áb rá zo lás 
is egyben.
   A kö vet ke ző va sár nap fel csen dü lő BWV 46 is ki vé te les re mek mű, a zárókorál meg-
ér té sé hez azon ban a kan tá ta ele jé től kezd ve vé gig kell kö vet nünk a ze nei figu rá kat. 
A nyi tó té tel az O vos omnes, qui transitis per viam [Ti mind annyi an, akik er re jár tok] 
jól is mert la tin responzóriumszöveg né met fel dol go zá sa. A fáj da lom ki fe je zé sé re Bach 
rend kí vül drá mai ak kor do kat, rit mu so kat és for má kat hasz nál.62 A má so dik té tel szo-
kat la nul gaz da gon hang sze relt re ci ta ti vo accompagnato, amely ben a vo nó so kon kí vül 
már a nyi tó té tel ben is fon tos sze re pet vál laló két blockflöte kap ja a leg fon to sabb ze nei 
af fek tus meg je le ní té sé nek fe la da tát. A szö veg a le rom bolt Je ru zsá le met si rat ja, egy ko-
ri la kóit hi báz tat va azért, hogy nem figyel tek Jé zus könnyei re, így most a „fel in du lás 
ten ger hul lá mai”63 el fog ják pusz tí ta ni a bű nö sö ket. A meg hök ken tő ak kord for du la tok-
ban nem szű köl kö dő té tel ta lán leg ér de ke sebb ze nei fo gá sa az, hogy Bach a há rom 
he lyen is szó ba ke rü lő víz mo tí vu mot a két blockflöte ál lan dóan je len lé vő fél üte-
mes kis mo tí vu mai val je le ní ti meg. Az el ső pil la nat ban még a „könnyek edé nyé”-nek 
(„Bäche Tränen”) hisszük, ké sőbb „Jesu Tränen” [Jé zus könnyei] meg fe le lő je, míg 
vé gül, fo ko zás ként a „fel in du lás ten ger hul lá mai”-nak („des Eifers Wasserwogen”) 
asszo ciá ció ja ként funk ci o nál.64 A té telt basszus ária kö ve ti, amely rend kí vül kép sze rű 
vi har áb rá zo lá sá val egye dül álló Bach mű vé sze té ben. A tolótrombita ijesz tően ne héz ti-
zen ha tod fu ta mai, az ál lan dóan vissza té rő vo nós tre molók és a kro ma ti kus basszus me-
ne tek drasz ti ku san áb rá zol ják a vi hart, amit Is ten a bű nö sök re fog zú dí ta ni. A má so dik 
ária kont rasz tot ké pez az el ső vel, kü lön le ges hang sze re lé sét a szö veg so rai nak kö szön-
he ti: „er sammlet sie als seine Schafe, als seine Küchlein liebreich ein” ([Jé zus] ked-
ve sen össze gyűj ti őket [a hí vő ket] mint bá rá nyait, mint kiscsibéit). A basso continuót 
is nél kü lö ző té tel ze né je a tisz tán fú vó sok ad ta pasztorális hang vé tel mel lett egy ér tel-
műen a leg na tu rá li sabb szö veg áb rá zo lás ra tö rek szik: a basszus hang sze re ket az oboa 
da cacciák unisonója he lyet te sí ti, hogy a ba rom fiud var áb rá zo lá sa ér de ké ben együtt 
csi pog has sa nak a két blockflötével. Szá munk ra ta lán ne vet sé ges nek és kö zön sé ges nek 
tűn het ilyen hét köz na pi rész let egy egy há zi kan tá tá ban, a kor em be ré nek min den nap-
jai hoz azon ban hoz zá tar to zott, és Bach cél ja min dig is az volt, hogy a ze ne ál tal a le-
he tő leg job ban meg ér tes se a mű mon da ni való ját. Mind ezek is me re té ben ért het jük csak 
meg a zárókorál so rai kö zött fel hang zó blockflöte figu rák je len té sét. Elő já ték itt sincs, a 
korálsorok köz ti „le csen gést” csak a két blockflöte játssza, egymást új ra és új ra ke resz-

62  Bővebben lásd Dinyés, „Szöveg és zene kapcsolata”, 34–35.
63  Dürr, Johann Sebastian Bach kantátái, 407.
64  Ezekben a kantátákban alakul ki az a fantasztikusan drámai recitativo accompagnato típus, amely 

majd a Máté-passió megfelelő helyein páratlan hatással fogja kommentálni az eseményeket.
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te ző ti zen ha tod fu ta mok kal, me lyek ket tős kö tés sel ját szan dók. Az egé szen kü lön le ges 
ef fek tus ra az „O großer Gott von Macht” [Ó, ha ta lom nagy Is te ne] kez de tű ko rál ki-
len ce dik vers sza ká nak 5–6. korálsora ad ja meg a vá laszt: „so sieh doch an die Wunden 
sein / sein Marter, Angst und schwere Pein” (nézz te hát [Jé zus] se bei re, szen ve dé sé re, 
szo mo rú sá gá ra és ne héz kín jai ra). A kan tá ta drá mai és naturalisztikus ze nei áb rá zo lá-
sai után nem gon dol ha tunk te hát más ra, mint hogy a víz áb rá zo lá sá ra is em lé kez te tő, 
ket tős kö té ses, mint egy for rás ból fel buggya nó fu ru lya figurációk a Jé zus se bei ből ki-
áramló vért je le ní tik meg.65 A fríg alap hang ne mű ko rál ké rés sel zá rul: „uns nicht nach 
Sünden lohne” [ne bű neink sze rint ju tal mazz min ket], és rész ben a modális dal la mok 
dúr-moll rend sze rű har mo ni zá lá si ne héz sé gei miatt, rész ben a na gyobb szö veg ki fe je zés 
ér de ké ben a té tel vé ge ötö dik fo kon nyit va ma rad, mint ha az is te ni vá laszt a ké ré sünk 
meg hall ga tá sá tól vár nánk. Bach min dezt az zal te szi még ki fe je zőb bé, hogy a kó rus 
záróhangját két üte mes sé nyújt ja, így a blockflöték a tar tott hang fe lett még egy szer el-
játsz hat ják „Jé zus vé re” mo tí vu mu kat, mint egy az alap ké rést nyo ma té ko sít va; mint ha 
azt mon da nák: ir gal mazz, hi szen fiad vé re ál tal vál tot tál meg minket!
   Az év fo lyam kö vet ke ző négy kan tá tá já ban a ko rál vagy csu pán el ha nya gol ha tó sze-
re pet ját szik, s így csak egy sze rű, négy szó la mú zárókorál for má já ban je le nik meg,66 
vagy az el ső té tel annyi ra mű vé szi korálfeldolgozást tar tal maz, hogy a kan tá ta vé gén 
már nincs szük ség újabb, dí sze sen ki dol go zott korálra.67

   Is mét lip csei korálfeldolgozással zá rul a BWV 138. Klasszi kus ér te lem ben a ko-
rál kan tá ták cso port já ba tar to zik, hi szen az igen szö ve vé nyes és sok recitativóval ta golt 
nyi tó té tel ugyan azt a ko rált tar tal maz za, mint a zá ró té tel is; a köz tes ária és re ci ta ti vo 
ez zel szem ben nem kap csoló dik a „Warum betrübst du dich, mein Herz” [Miért szo-
mor kodsz, én szí vem?] kez de tű ének szö ve gé hez. Az el ső té tel ké te lyek ben ver gő dő 
han gu la tát a zá ró té tel sem old ja fel iga zán, a ze né re a ko rál har ma dik vers sza ká nak 
dep resszió ba hajló utol só mon da ta nyom ja rá bé lye gét: „auf Erden weiß ich keinen 
Trost” [a föl dön nem is me rek vi gaszt]. A ko rál tól füg get len ze ne ka ri anyag a BWV 
186-hoz ha sonlóan az obo ák és a vo nós kar fe lel ge té sé re épül, csak hogy most a he ge-
dűk he ves har minc ket ted-fu ta mok kal vá la szol nak az obo ák kér dő jel le gű mo tí vu mai ra 
(4. kot ta). A té tel h-moll alap hang ne me, a ze ne ka ri köz já té kok és a kó rus anya ga alatt 
is fo lya ma to san hall ha tó he ge dű fu ta mok, vala mint a kó rus zá róak kord já val disszonáló 
ze ne ka ri ak kord mind vé gig fenn tart ja a té tel ön mar can goló, Is ten nel vi as ko dó alap ka-
rak te ré nek fe szültségét.
   A to váb bi va sár na pok kan tá tái ban Bach való szí nű leg tu da to san vál to gat ta mű vei 
ka rak te rét. Egyes mű vek ben az egy sze rű zárókorálon kí vül nincs sze re pe sem mi fé le 

65  Talán érdemes megjegyezni, hogy a víz itt is jelen van, hiszen Jézus halálának beálltáról a mell ka sá-
ból kiáramló vér és víz révén győződtek meg.

66  BWV 179, 69a.
67  BWV 77, 25.
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koráldallamnak,68 má sutt vi szont a nyi tó té tel bri li áns fel dol go zá sai val kez dő dően több 
koráldallam is előfordul.69

   Az el ső év fo lyam lip csei korálfeldolgozás-tí pus sal zá ruló kan tá tái nak so rát a BWV 
109 zár ja, a Szent há rom ság ün ne pe utá ni 21. va sár na pon. Ez azért meg le pő, mert az év-
fo lyam nak még nagy já ból a két har ma da hát ra van, össze sen 42 kan tá ta. Te kint ve, hogy 
a lip csei idő szak el ső 20 va sár nap ján70 tíz al ka lom mal hall hat tak a hí vők e ha to dik tí-
pus ba tar to zó korálfeldolgozásokat, a szám ada tok mint ha a mű faj tól való drasz ti kus el-
for du lást je lez né nek. Ez az utol só da rab is ké te lyek közt ver gő dő lel ki ál la po tot tük röz, 
han gu la tá ban leg in kább az elő ző, BWV 138-hoz ha son lít. A zárókorál előtt az egész 
kan tá ta mint egy a Fé le lem („Die Furcht”) és a Re mény („die Hoffnung”) al le go ri kus 
pár be szé dé re épül.71 Ez mind járt az el ső re ci ta ti vó ban nyil ván való, mely nek szö ve ge – 
bár egyet len szó lis ta ének li – pár be szé des for má ban író dott. A rá kö vet ke ző te nor ária a 
két ség be e sés szó za ta, míg a má so dik, az alt ária a re mé nyé. Ezt a ket tős sé get foly tat ja a 
zárókorál is, mely nek ka rak te rét Bach való szí nű leg a „Durch Adams Fall” [Ádám bűn-
be e sé se ál tal] kez de tű ko rál he te dik vers sza ká nak 4–6. so rá ra ala poz za: „Ob ihm gleich 
geht zuhanden / viel Unfalls hie, hab ich doch nie / den Menschen sehen fal len” [Bár-
mi lyen sok sze ren csét len ség tör tén jék is ve le, so ha nem lát tam még olyan em bert el-
buk ni]. A ze ne kar 11 üte mes elő já té ká ban és hosszú, akár hat-nyolc üte mes köz já té kai-
ban meg szó laló, ko rál tól füg get len anya gá hoz a kó rus sem egy sze rű homofón anyag gal 
csat la ko zik, ha nem a bel ső szó la mok kés lel te tett, a koráldallamhoz ké pest diminuált 
ér té kű be lé pé sek kel fo koz zák a mű fe szí tett sé gét. Az a-dór dal la mot Bach d-moll ban 
ze né sí ti meg, így az ének a hang nem V. fo kán zá rul. A záróhangot Bach ér de kes mó don 
a ze ne ka ri utó já ték ban is meg tart ja, ér de kes, nyug ta lan sá got kel tő „bitonalitást” idéz ve 
elő a mű kez dő d-moll ja és a zá ró A-dúr ak kord között.72

   A má so dik kan tá ta év fo lyam ban már csak el vét ve ta lá lunk né há nyat az el ső lip-
csei kan tá ták oly nép sze rű korálfeldolgozás-tí pu sá ból. Kö zü lük az el ső a BWV 107 
zárókorálja. A korálkantáta kü lön le ges sé ge, hogy a szö veg – a töb bi, ve le egy időben 
ke let ke zett korálkantátával el len tét ben – nem tar tal maz sza bad köl te mé nye ket, ha nem 
mind vé gig meg tart ja a ko rál ere de ti szö ve gét, ezért per omnes versus kom po zí ció nak 
kel le ne te kin te nünk, ha a köz bül ső re ci ta ti vók és áriák nem len né nek a koráldallamtól 
ze nei leg füg get le nek. A „Was willst du dich betrüben” [Miért akarsz szo mor kod ni?] 
kez de tű ének he te dik vers sza ká ra épü lő fel dol go zás a szö veg tar tal má ból adó dóan nem 
nyújt sok ba rok ko san kép sze rűt. A ko ra be li záróstrófák több sé gé hez ha sonlóan ez is a 

68  BWV 148, 162.
69  BWV 95, 48.
70  Azért csak 20 és nem 21, mert a Szentháromság ünnepe utáni 18. va sár napon, számunkra ismeretlen 

okból valószínűleg nem volt kantátaelőadás (vagy legalábbis semmiféle bizonyíték nincs rá, hogy 
lett volna).

71  Hasonló felépítéssel találkozunk a BWV 60-ban és 134-ben is.
72  Utóbbi semmiképpen sem tekinthető félzárlatnak, mivel a mű utolsó három üteme egyértelműen 

a-moll hangnemű, tehát az A-dúr csak pikárdiai-terces záróakkordként jöhet szóba.
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kis doxológia sza bad át köl té se, így csu pán ál ta lá no san öröm te li, di csé rő ka rak tert kap-
hat. En nek ér de ké ben a ko rál ere de ti 44 ütem mu ta tó ját Bach 68-ra vál toz tat ja és a té telt 
siciliano lük te té sű vé for mál ja.73 A nyolc üte mes ze ne ka ri be ve ze tő után homofón szö-
vet tel, két-há rom korálsort össze fog va hang zik fel a teljes ének.
   A BWV 129 is olyan kan tá ta, mely ben a per omnes versus elv ér vé nye sül, de is mét 
csak a szö veg ben, a ze né ben nem. Ezt a da ra bot Bach pár év vel a korálkantáta-cik-
lus után ír ta meg, és utó lag il lesz tet te be le az év fo lyam ba. A „Gelobet sei der Herr” 
[Di csér jük az Urat] kez de tű ének (me lyet az „O Gott, du frommer Gott” [Ó Is ten, te 
ke gyes Is ten] dal la má ra éne kel tek) utol só vers sza ka kap ja az összes lip csei tí pu sú 
korálfeldolgozás kö zül a leg na gyobb hang szer ap pa rá tust: há rom trom bi ta, timpani, ha-
ránt fu vo la, két oboa, vo nós kar és kó rus játssza. A nagy ap pa rá tus és a trom bi ták ve ze tő 
sze re pe rend kí vü li, ün ne pi hang zást köl csö nöz a té tel nek, mind a hat üte mes elő já ték-
ban, mind pe dig a köz já té kok ban. A ze ne kar anya ga tel je sen füg get len a koráldallamtól, 
ame lyet a kó rus a leg egy sze rűbb homófon szö vet tel, a ze ne ka ri anyag ba ágyaz va, 
kétsoronként szó lal tat meg. Ez a té tel a pro to tí pu sa a kö rül be lül tíz év múl va meg szü le-
tő Ka rá cso nyi Ora tó rium egyes kan tá táit le zá ró korálfeldolgozásoknak (BWV 248/I, II 
és VI) és a Menny be me ne te li Ora tó rium (BWV 11) dí szes zárókoráljának.74

   A BWV 100-zal már fen tebb fog lal koz tam, a má so dik év fo lyam ból csak a BWV 
192 ma radt hát ra. Ez is egy ké sőbb, 1729 kö rül szü le tett kan tá ta, mely nek egy há zi 
ren del te té se ha sonló kép pen is me ret len. A „Nun danket alle Gott” [Ad junk há lát mind 
Is ten nek] kez de tű ének nek mind össze há rom vers sza ka van, ezért a per omnes versus 
tech ni kát kö ve tő mű is csu pán há rom té tel ből áll. A két kó rus té tel, mely ben a ko rál tel-
jes egé szé ben el hang zik,75 egy szop rán–basszus-duet tet ke re tez, mely nek vo ká lis te ma-
ti ká ja egy ér tel műen a ko rál el ső két so rá ból szár maz tat ha tó, te hát ez a mű ze nei leg is a 
per omnes versus ka te gó riá ba so rol ha tó. Utol só té te le a lip csei korálfeldolgozás-típus 
leg ter je del me sebb kép vi se lő je, ami egy részt an nak kö szön he tő, hogy már az ének is 
hosszú (nyolc so ros), más részt an nak, hogy a ze ne ka ri elő já ték nem ke ve sebb, mint 
nyolc ütem. A 128-os met rum ál lan dó hul lám zó lük te té se rend kí vül könnyed dé, fran ciá-
san ele gáns sá te szi a ze nei anya got. Mint ha csak egy ze ne ka ri szvit zá ró, gigue té te lét 
hal la nánk.76 A lip csei korálfeldolgozás-tí pus min den ed di gi da rab já tól el tér annyi ban, 
hogy a szop rán ban éne kelt koráldallamon kí vül az összes kó rus szó lam át ve szi a ze ne-
kar te ma ti ká ját. Ér de kes ha tást ered mé nyez, hogy a ze nei anyag mint ha ál lan dó len-
ne, csak ép pen egy szer a ze ne kar ban, más kor a kó rus ban hang zik fel, rit káb ban pe dig 
egyszerre.
   El ér kez tünk a har ma dik kan tá ta év fo lyam egyet len érin tett da rab já hoz, a BWV 79 
korálfeldolgozásához, mely több szem pont ból is el kü lön ül a töb bi től. Elő ször is annyi-

73  Dürr, Johann Sebastian Bach kantátái, 384.
74  Uott., 331.
75  Az első tételben kórusos cantus firmus-feldolgozás formájában.
76  Még motivikusan is egyezéseket mutat a BWV 1068 utolsó, gigue tételével.
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ban, hogy nem zá ró té tel, ha nem a mű har ma dik té te le,77 és a két kürt ze nei anya ga meg-
egye zik az el ső té tel ben már hal lott mo tí vu mok kal. Az el ső té tel szö ve gé ből adó dóan78 
a pajzs szó köz vet len asszo ciá ció já val a harc ze nei af fek tu sát Bach a két kürt sze re pel-
te té sé vel79 és a ket tős fú ga szer ke ze tű té tel má so dik té má já nak für ge ti zen ha tod moz-
gá sai val áb rá zol ja. Ezt az af fek tust a har ma dik té tel kürt szó la mai is át ve szik, an nak 
el le né re, hogy a „Nun danket alle Gott” ko rál itt sze rep lő el ső vers sza ka nem in do kol ja 
ezt. A töb bi hang szer a rend kí vül egy sze rű, tel je sen homofón kó rus szó la mo kat erő sí ti. 
E korálfeldolgozást vala mennyi em lí tett sa já tos sá ga meg kü lön böz te ti a fen tebb be mu-
ta tott té te lek mind egyi ké től. In kább az el ső cso port „Heiligenschein”-tí pu sá hoz ha son-
lít, amely be vi szont hosszú köz já té kai miatt nem il lik. A BWV 129-hez ha sonlóan ez a 
té tel is már leg in kább a BWV 248/I, II, IV és VI zárókoráljaira emlékeztet.

3. A lipcsei koráltradíció kialakulása Bach előtt

Ves sünk most egy pil lan tást e korálfeldolgozás-tí pus 17. szá za di lip csei fej lő dé sé-
re! A ze ne szer zők so rát Sebastian Knüpfer nyit ja, aki a har minc éves há bo rú után, a 
sem mi ből kezd te új já épí te ni Lip cse ze nei éle tét, és ve tet te meg egy új egy ház ze nei 
ha gyo mány alap ját. A né met te rü le ten min de nütt el ter jedt motettikus és előimitációs 
tech ni kán kí vül meg ta lál juk mű vei ben azt az új sze rű fel dol go zás mó dot is, mely ben a 
ze ne ka ri kí sé rő szó la mok kö zül a két fel ső – ál ta lá ban az el ső és má so dik he ge dű – ap ró 
ér té kek ben ír ja kö rül a négy- vagy öt szó la mú le tét ben meg kom po nált koráldallamot, 
és egy-egy he lyen akár rö vi den le is ke re kít he ti. Meg figyel he tő ez a tech ni ka pél dául 
Knüpfer Wenn mein Stündlein vorhanden ist (Ami kor órám le jár) kez de tű kan tá tá já nak 
zárókórusában (5. kotta).
   Szin tén ak tí van mű vel te ezt a fel dol go zás tí pust Johann Rosenmüller, aki nek te kin-
té lye szám űze té séig ze nei szem pont ból szin te Knüpferével egyen ran gú volt Lip csé ben, 
akár Knüpfer utó da is le he tett volna.
   Johann Schelle, aki Ta más-kán tor előd jé nek ze ne szer zés-nö ven dé ke volt, el ső kéz-
ből ve het te át kom po zí ciós tech ni káit. Gya ra pí tot ta is mű vé sze té ben a ta ná rá tól el sa já-
tí tott korálfeldolgozás-mó do kat,80 az új faj ta, a ko rált kö rül író stí lus pe dig ko moly fej lő-
dé sen ment ke resz tül ke zei alatt. E tí pus egyik to vább fej lesz tett vál to za tá val Christus, 
der ist mein Leben kez de tű kan tá tá já ban ta lál ko zunk, több he lyütt is; a má sik kal pe dig 
Vom Himmel kam der Engel Schar kez de tű kan tá tá já nak kez de tén. Az egy sze rű, négy 
szólamban meg har mo ni zált koráldallam mind két mű ben ze ne ka ri kö rül írás sal szó lal 

77  Dürr felveti annak lehetőségét, hogy a kantáta esetleg kétrészes lehetett, s e tétel lett volna az első 
rész lezárása, mégha a partitúrában nincs is erre utalás. Dürr, Johann Sebastian Bach kantátái, 597.

78  „Gott der Herr ist Sonn und Schild”, azaz „Az Úristen mindenünk és pajzsunk”.
79  Akárcsak a BWV 40 nyitótételében.
80  Bachhoz hasonlóan nála is hat típust lehet elkülöníteni.
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meg. Az el ső ben a kó rus a négy he ge dű szin te tizenhatodonként egymást ke resz te ző, 
égi ál dás ként har ma to zó figu rá já ra ének li rá a ko rált, min den fé le so ron kén ti meg sza-
kí tás nél kül (6. kot ta). Ez ha son lít leg job ban a knüpferi fel dol go zás alap tí pu sá ra, de 
ki fe je zés ben, hang sze re lé sé ben messze túl mu tat raj ta. A má sik pél dá ban a ze ne kar az 
„an gya li szárny csat to gás” mo tí vum mal in dít, a koráldallam be lé pé se előtt más fél ütem 
hosszú ság ban (7. kot ta). A korálsorok kö zött is más fél üte mes köz já té ko kat hal lunk, 
míg vé gül négy üte mes utó já ték kal zá rul a té tel.81 A hang sze re lés sok ré tű sé ge, a ze ne-
kar sze re pé nek meg nö ve lé se mind-mind Schelle ta lál má nya, a knüpferi tí pus jócs kán 
to vább fej lesz tett változata.
   Ér de kes mó don pon to san ez az a té tel tí pus, me lyet Kuhnau is ked velt, és Schelle 
mű vé sze té ből a leg in kább fel hasz nált. Olyannyi ra, hogy a 18. szá zad ko rál tól el for duló 
ze nei di vat já ban Kuhnau egy ház ze né jé ben ez a korálfeldolgozás-tí pus szin te az összes 
töb bit ki szo rí tot ta. Ná la tu laj don kép pen már csak az előimitációs korálfeldolgozás-típus 
meg újí tott va rián sa, vala mint a ze ne ka ri kö rül írás sal pá ro sí tott tí pus ta lál ha tó meg.82 
Az előb bi tí pus ban ná la rész ben hang sze rek ve szik át a kó rus szó la mok sze re pét, ez zel 
mo der nebb színt ad va a fel dol go zás nak; más te kin tet ben vi szont szin te vál to zat la nul 
kö ve ti Schelle mód sze rét. A ze ne ka ri kö rül írás sal pá ro sí tott fel dol go zás jel leg ze tes vo-
ná sa Kuhnau mű vé sze té nek; ezt a té tel tí pust át for mál ja sa ját, a di va tot kö ve tő íz lé se 
sze rint, és be ol vaszt ja gá láns stí lus ra tö rek vő szer zeményeibe.
   Lát hat juk te hát, hogy: a Knüpfer ál tal ki ta lált, Schelle és Kuhnau sze mé lyi sé gén 
át szűrt és to vább fej lesz tett korálfeldolgozás-tí pus mennyi re lip csei spe cia li tás sá vált. 
Oly annyi ra, hogy az egy kí vü lálló szá má ra nem ma rad ha tott ész re vét len. Bach, aki sa ját 
csa lád ja kom po zí ciói ban is kü lö nös figye lem mel fog lal ko zott a ko ráb bi idők ko rál fel-
dol go zá si stí lu sai val,83 és mű vé sze té re min dig is jel lem ző volt az el múlt ko rok ha gyo-
má nyai nak be épí té se, az zal a szán dék kal ér kez he tett Lip csé be, hogy mun kás sá ga a le-
he tő leg szer ve sebb ré szé vé vál has son az ot ta ni, ál ta la is nagy ra be csült korál tra díciónak.

4. A lipcsei korálfeldolgozás‑típus fejlődése Bachnál

Nem cso dál koz ha tunk te hát azon, hogy Bach az el ső pil la nat tól kezd ve a nagy ko-
rál-elő dök mél tó utó da ként kom po nált a lip csei kö zön ség szá má ra. Az zal a két kan-
tá tá já val, ame lyet Lip csé ben el ső ként elő adott, s ame lyet 1723. feb ru á ri kán tor pró-
bá já ra kom po nált, azon nal be kap csoló dott a he lyi ha gyo mány ba. Na gyon ta nul sá gos 

81  Schelle életművének feldolgozatlansága és ránk hagyományozott műveinek csekély száma miatt 
be kell érnünk e korálfeldolgozás-típus egy-egy példájával, és csupán feltételezhetjük, hogy az el-
veszett vagy csak kéziratban hozzáférhető művei között ugyancsak találnánk hasonló tételeket. Így 
sajnos nem tudunk olyasfajta összehasonlításokat tenni azonos korálfeldolgozást tartozó tételek kö-
zött, mint Bach művei esetében.

82  Például Wie schön leuchtet der Morgenstern kezdetű kantátájának nyitótételében.
83  Lásd az Alt-Bachisches Archiv műveit.
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meg vizs gál ni a két vizs ga da rab egymástól el té rő ze nei stí lu sát. Bár Bach mind ket tő 
szö ve gét Lip csé ből kap ta, a je lek sze rint még is tu da to san ar ra tö re ke dett, hogy el té-
rő ze nei íz lés je gyé ben ze né sít se meg azo kat. A BWV 23 ze né je kép vi se li azt a stí-
lust, amely ak ko ri ban egyéb ként is jel lem ző volt Bach ra: har ma dik té te le ki fe je zet ten 
a kötheni gra tu lá ciós kan tá ták han gu la tát idé zi. Rá adá sul a ne gye dik té telt, a fen tebb 
elem zett korálfeldolgozást a ze ne szer ző ma ga il lesz tet te hoz zá a da rab hoz, a lib ret tó 
ere de ti leg csak há rom té te les volt. En nek ta lán az le he tett az oka, hogy sze ret te vol na 
a korálfeldolgozások te rén is meg mu tat ni mű vé sze tét. A BWV 22-vel ez zel szem ben 
in kább a lip csei íz lés hez kí vánt al kal maz kod ni. A mű fel épí té se, kó ru sai, áriái mind azt 
az egy ház ze nei stí lust kép vi se lik, ame lyet Kuhnau ho no sí tott meg és ápolt Lipcsében.
   Élet raj zi ada tok alap ján Bach több fé le úton-mó don is kap ha tott hí re ket Lip cse 
ze ne éle té ről, bár ezek nagy ré szé ről való szí nű leg nincs tu do má sunk, hi szen a 60 ki-
lo mé ter re fek vő Köthen nem szá mí tott tá vo li nak már ab ban az idő ben sem. Elő ször 
1717-ben járt Lip csé ben, hogy át vizs gál ja a Pál-temp lom or go ná ját. Ez a tény azért is 
fon tos szá munk ra, mert a ké sőb bi pol gár mes ter, Gottfried Lange hal lot ta őt ek kor or-
go nál ni, és le szö gez te, hogy „Bach re me kel a bil len tyű kön”.84 Uta zá sa al kal má val bi-
zo nyá ra meg lá to gat ta Kuhnaut, aki vel fel te he tően az 1716-os hallei or go na szem lén is-
mer ke dett meg, ami kor hár mas ban, Christian Friedrich Rolle tár sa sá gá ban át vizs gál ták 
a Miasszonyunk-temp lom új or go ná ját.85 E ba rá ti lá to ga tás al kal má val kan tá ta-elő adá-
so kat is hall ha tott; meg is mer ked he tett a Ta más-temp lom elő adói ap pa rá tu sá nak mi nő-
sé gé vel, le he tő sé gei vel. Akár már elő ze te sen be te kin tést nyer he tett a Ta más-temp lom 
kot ta tá rá ba is, de ami a leg való szí nűbb, hogy Kuhnau több, Schelléhez ké pest mo dern 
fel fo gá sú da rab ját is át ta nul má nyoz hat ta. A má sik fon tos köz ve tí tő ma ga Georg Philipp 
Telemann le he tett, aki 1701 és 1704 kö zött Lip csé ben élt, te hát jól is mer te az ot ta ni vi-
szo nyo kat, és már 1722 augusz tu sá ban meg vá lasz tot ták a Ta más-temp lom kar na gyá vá. 
Több hó na pos ha bo zás után azon ban még is a job ban jö ve del me ző ham bur gi ál lást ré-
sze sí tet te előny ben. Ál lás ügyei nek in té zé se köz ben több ször is át utaz ha tott Köthenen, 
hogy ke reszt fiát, Carl Philipp Emmanuel Ba chot meg lá to gas sa. Ily mó don Bach el-
ső kéz ből sze rez he tett in for má ció kat a Ta más-temp lom kar na gyi ál lá sá val kap cso la tos 
ese ményekről.86

   A 75. kan tá ta, mely Bach lip csei beik ta tá sa után, 1723. má jus 30-án el ső ként hang-
zott el, sok te kin tet ben hí ven kö ve ti Kuhnau új sze rű stí lu sát. Az áriák da capo-for má-
ja és ter je del me,87 a re ci ta ti vók fo ko zott je len lé te,88 a sza bad köl te mé nyek előny ben 

84  Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur Lebensgeschichte Johann Sebastian Bachs, 
1685–1750, hrsg. von Werner Neumann-Hans-Joachim Schultze (Kassel: Bärenreiter, 1969) = Bach-
Dokumente, Bd. 2, 129. Magyarul idézi: Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach: A tudós zeneszer-
ző, ford. Széky János (Budapest: Park, 2004), 259.

85  Wolff, A tudós zeneszerző, 166.
86  Uott., 258.
87  Korai kantátáiban Bach ennél többnyire rövidebb áriákat komponált.
88  Bach korai kantátáiban sokszor egyáltalán nincs recitativo.
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ré sze sí té se és a korálfeldolgozás tí pu sai mind Bach kán tor előd jé nek stí lu sá ban gyö-
ke re ző, új kan tá ta stí lu sá nak jel lem zői. A ter je del mes nyi tó kó rus ez zel szem ben Bach 
egé szen új ta lál má nya, mind for má lás, mind pe dig hang sze re lés és ze nei af fek tus tar-
ta lom szem pont já ból. Ha Bach e mű vét kö ve tően örök re ab ba hagy ta vol na a kan tá ták 
kom po ná lá sát, való szí nű leg nem tar tot ták vol na több nek, mint Kuhnau hű kö ve tő jé nek, 
és a 18. szá zad egy ház ze nei irány za tai ba szer ve sen il lesz ke dő kom po nis tá nak. A kö vet-
ke ző kan tá ták ese té ben már csak a korálfeldolgozások vizs gá la ta is meg mu tat ja, hogy 
Bach mi ként ta lált ma gá ra fo ko za to san az új ze nei kör nye zet ben, ho gyan kom po nált 
egy re több és több át vitt ze nei uta lást mű vei be, ame lyek ré vén egé szen a Schelle ál tal 
el ért mély sé ge kig – sőt to vább – ju tott. Így ol vadt eggyé két kán tor előd je mű vé sze te 
az övé ben: Kuhnau ze nei stí lu sá ba be épí tet te Schelle korálalapú, mély gon do latvilágát.
   En nek el ső lép cső je a BWV 76 korálfeldolgozása, amely ben – a kuhnaui alap-
mo dell től el tá vo lod va – már leg alább há rom sík ra he lye zi a ze nei tör té né sek fo na lát, 
ami ter mé sze te sen a ze nei ki fe je zés tar tal mat is meg fe le lő mér ték ben nö ve li. Ér de kes 
mó don ez egy ben a tolótrombita al kal ma zá sá nak leg ko ráb bi pél dá ja is,89 ami a ba chi 
kan tá ták hang sze re lé sé nek tör té ne té ben szin tén igen fon tos for duló pont. A BWV 24 
zárókorálja is rend kí vü li ki fe je zőe rőt nyer, rész ben a ze ne ka ri anyag be szé des sé gé ből 
ere dően, rész ben a kuhnaui fel dol go zás mód Bach ál tal to vább fej lesz tett új vál to za tá-
nak kö szön he tően. Ez a tí pus el ső olyan kép vi se lő je, amely nek nincs elő já té ka, ha nem 
csak az el ső köz já ték ban is mer jük meg a ze ne kar ön álló anya gát. A zá ró té tel így sok kal 
szer ve seb ben tud csat la koz ni a kan tá ta meg elő ző té te lei hez, ami je len tő sen hoz zá já rul 
a gon do la ti mon da ni való egységéhez.
   A BWV 167 vissza lé pést je lent a lip csei korálfeldolgozás tör té ne té ben: a ze nei ki-
fe je zés te rén nem nyújt töb bet Kuhnau fel dol go zá sai nál. Rész ben ta lán amiatt is, mert a 
kan tá ta köz pon ti té te le mind ze nei, mind gon do la ti sí kon a szop rán–alt-ket tős. A vissza-
fo gott ze nei esz köz hasz ná lat tal Bach ta lán a két sa rok té tel ről akar ta a le he tő leg job ban 
el te rel ni a figyel met (a nyi tó té tel ki vé te le sen nem kó rus té tel, ha nem ária). A 147. kan-
tá ta köz is mert fel dol go zá sa a míves ze ne ka ri anyag koráldallamból szár maz ta tott fel ső 
szó la má nak és Bach na gyon fino man al kal ma zott ze nei han gu lat te rem tő esz kö zei nek 
kö szön he ti kü lön le ges vol tát. A BWV 186 zá ró té te lé vel in dul az a fo lya mat, amely nek 
so rán Bach a tí pust ze nei ki fe je zés te kin te té ben a csú csá ra jut tat ta: a ze ne ka ri anya got 
erő sen dif fe ren ciál ta, hang szer cso por tok fe lel ge té se vált meg ha tá ro zó vá és a homofón 
kó rus szö ve tet is ki fe je zőb bé, polifónná tet te. En nek to vább fej lesz tett ver zió ja a BWV 
138 és 109 zárókorálja, még na gyobb drá mai erő vel. A 138. kan tá tá ban a har minc ket-
ted fu ta mok kal és a drá mai har mo ni zá lás sal ér te el cél ját, a BWV 109-ben pe dig ki bő-
ví tett ará nyok kal tet te mo nu men tá lis sá, fel fo ko zott ér zel mi ál la po tú vá a vi ha ros tételt.

89  Bár a forrásokban a corno da tirarsi, tromba da tirarsi, clarino és tromba megnevezés egyaránt 
szerepel, valószínűleg mindegyik ugyanazt a hangszert jelöli (de legalábbis biztosan ugyanazt a 
játékost: Gottfried Reichét).
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   A két „Probestück”-kel kez dő dő korálfeldolgozási for ma az el ső kan tá ta év fo lyam 
kö ze pé re ér te el te tő pont ját Bach ke ze alatt. A ké sőb bi kan tá ták ban sze rep lő ha sonló té-
te lek mint egy összegzik az ed di gi e ket, és ter je del mük ben meg nö ve ked ve szin te mél tó 
em lé ket állítanak elő ké peik nek. A BWV 129-ben az elő adói ap pa rá tus, a BWV 192-ben 
pe dig a ter je de lem éri el vég ső ha tá rait, és Bach a BWV 107-hez ha sonlóan, tel je sen 
új ze nei ha tás ként egy-egy di va tos tánc for má val öt vö zi a ze ne ka ri anya got. Ki fe je zőe-
rő ben ugyan nem ál lít ha tók a BWV 109 vagy 138 mel lé, ám jól tük rö zik a ba rokk kor 
kont rasz tok kal, drá mai ság gal te li mű vé szi ide ál já nak ha nyat lá sát, és már az új, túl zot-
tan ud va rias, for ma sá gok kal tel jes kor elő hír nö kei.90 Még is figye lem re mél tó vá te szi 
őket, hogy e tí pus min den ze nei as pek tus ból tö kély re fej lesz tett mű re me kei. Pon to san 
ki van nak mér ve a köz já té kok ará nyai, a korálsor-mo du lá ciók irá nyai, és egy faj ta kor-
le zá ró pom pát su gá roz nak a hall gató felé.
   Csu pán mel lék ágát ké pe zi en nek az irány nak a BWV 105 és 46 korálfeldolgozása, 
amely ben a köz já té kok ban elő for duló ze nei anyag sok kal in kább Schelle ko rát és gon-
dol ko dás mód ját idé zi. Jel lem ző, hogy egyik ben sincs elő já ték, a köz já té kok rend kí vül 
rö vi dek, meg ér té sük höz pe dig na gyon ko moly lel ki és ze nei el mé lyü lés re van szük-
ség. Hang sze re lé sük ben is in kább a re ne szánsz consort ha gyo má nyok őr zői, így mél-
tán ál lít ha tók Schelle bár me lyik ko moly asszo ciá ciót kö ve te lő korálfeldolgozása mel lé. 
A BWV 79 leg in kább a 105. és 46. kan tá ta ro ko na, de tel je sen egyé ni motivikája és 
nyi tó kó rus ból ma radt ze nei af fek tu sa ezek től is el kü lö ní ti; mind azon ál tal a consort- és 
koráltradíció meg őr zé sé nek bástyája.

5. A lipcsei korálfeldolgozás‑típusból kialakult új műfaj

Most kell ér tel mez nem azt a tényt, hogy Lip csé ben el töl tött el ső 21 va sár nap ja után 
Bach miért for dult el lát szó lag et től az új té tel tí pus tól. Hi szen az a ha tal mas te rem tő-
erő, amellyel be le ve tet te ma gát a lip csei korálfeldolgozás-tí pus kom po ná lá sá ba, az a 
le le mény, amellyel a Kuhnautól meg is mert tech ni kát min dig sa ját íz lé se és az adott va-
sár na pi ko rál sa ját sá gai sze rint új ra- és új raala kí tot ta, nem in do kol ta vol na, hogy ép pen 
ak kor hagy jon fel ve le, amikorra leg meg fe le lőbb for má ja ki kris tá lyo so dott szá má ra. 
A meg ol dást ter mé sze te sen a mű faj to vább fej lő dé sé ben, vál to zá sá ban kell ke res nünk. 
Jól ész re ve he tő a BWV 186, 138 és 109 korálfeldolgozásain az a té te lek ke re teit egy-
re in kább szét fe szí tő szán dék, amely ze nei ki fe je zés tar tal mu kat is meg nö vel te. A 186. 
kan tá tá ban meg vál to zik a kó rus szó la mok alap ve tő ke ze lé se, a BWV 138-ban a ze ne-
ka ri szó la mok ve tik le ko ráb bi mű fa ji kor lá tai kat, a BWV 109-ben pe dig a nagy for ma 
ará nyai nő nek túl ed di gi kor lá tai kon. Mind ez azt je len ti, hogy a Bach ál tal ezek ben a 

90  Hiszen az első és utolsó lipcsei típusú korálfeldolgozás megírása között 10–12 év is eltelt (1723–
1734k).
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korálfeldolgozásaiban fel hasz nált ze nei anyag már túl nőtt e té tel tí pus ke re tein. Olyan 
új for mát kel lett ta lál nia, amely ké pes hor doz ni a ko rá lok hoz kap csoló dó mér he tet-
len ze nei mon da ni való ját. Mind eb ből azon ban az is kö vet ke zett, hogy e korál fel dol-
go zás-tí pus ad di gi zá ró funk ció ját is fel kel lett ad nia, és sok kal hang sú lyo sabb hely re 
kel lett he lyez nie, ami nem le he tett más, mint a mű nyi tó té te le. Így szü le tett meg Bach 
mű vé sze té ben a fen tebb már elem zett, a korálkantáták ál ta lá nos nyi tó té te lé vé emelt 
kó ru sos cantus firmus fel dol go zás. Ez az a mód, aho gyan a lip csei koráltradícióból 
ki fej lő dött új té tel tí pus szer ves ré szé vé vált Bach korálkantáta-év fo lya má nak. Ez ter-
mé sze te sen hosszú kí sér le te zés vég ered mé nye, mely nek egy idő sza ká ban Bach együt-
te sen mű vel te a kétfajta stí lust. Már az el ső év fo lyam nyi tó té te lei ben is meg figyel he tők 
a lip csei korálfeldolgozás-tí pus to vább fej lesz tett vál to za ta ként, túl csor duló ze nei mon-
da ni való juk miatt a kan tá ta el ső té te lé vé duz zasz tott tételek.
   Az el ső ilyen da rab a BWV 77. Év fo lya mon be lü li he lye jól szem lél te ti fen ti el-
mé le te met: a Szent há rom ság ün ne pe utá ni 13. va sár nap ra írott kan tá ta előtt már hét 
al ka lom mal hang zott fel lip csei korálfeldolgozás, köz tük a BWV 186 is. A 77. kan tá ta 
nyi tó té te le is korálfüggetlen ze nei anyag gal in dul, csak most a kó rus ének li bib liai szö-
veg re (ez már is ki zár ja a lip csei korálfeldolgozáshoz való tar to zá sát); eh hez ké sőbb a 
„Dies sind die heiligen zehn Gebot” [Ez a szent tíz pa ran cso lat] kez de tű koráldallam 
tár sul, me lyet a tolótrombita és a basszus szó lal tat meg, augmentációs ká non ban.91 
A kö vet ke ző va sár nap a BWV 25 nyi tó té te le nyű göz het te le a korálkedvelő lip csei 
hall ga tó sá got: Bach egy két té más, is mét bib liai szö veg re épü lő kó rus té tel be szer kesz-
tet te be le korálsoronként a „Herzlich tut mich verlangen” [Szív ből vá gya ko zom utá-
nad] kez de tű ének har so na kó rus ál tal meg szó lal ta tott, négy szó la mú vál to za tát. A hall-
ga tó tól schellei el mé lyü lést kí ván, hogy ki ta lál ja, me lyik vers szak is il le ne leg job ban 
az ép pen a kó rus ál tal éne kelt bib liai vers hez.92 A kö vet ke ző va sár nap csen dült fel a 
BWV 138, mely nek ko rál ja ép pen zárókórus sú lyú lett; egy hét tel ké sőbb pe dig a BWV 
95 két korálfeldolgozást is tar tal ma zó té te le is mét a kan tá ta élé re kí ván ko zott. E két 
korálfeldolgozás csu pán mé re tei ben és a ze ne ka ri anyag szö ve vé nyes sé gé ben lé pi át 
a ko ráb bi té tel tí pus ha tá rait. A BWV 95 nyi tó té te lé ben élet re való szin kó pák kal, 34-ben 
in duló ze ne ka ri anyag ba épül be a „Christus, der ist mein Leben” [Krisz tus, ő az én 
éle tem] kez de tű ének el ső vers sza ka, majd egy te nor re ci ta ti vo accompagnato ve zet át 
a má so dik korálfeldolgozáshoz. A má so dik ko rál öt le te ér de kes asszo ciá ció ból ered: 
a nyitókorál má so dik vers sza ka szin te pon to san azok kal a sza vak kal kez dő dik – „Mit 
Fre ud fahr ich von dannen” [Öröm mel in du lok on nan] –, mint az itt fel dol go zott má sik 
gyász ének nyi tó so ra, a „Mit Fried und Fre ud ich fahr dahin” [Bé ké vel és öröm mel in-
du lok oda] kez de tű. Eb ben az eset ben a két fel ső fú vós szó lam szűk szer kesz té sű ká non-
ja je len ti azt a ze nei stí lus ele met, ami miatt a té tel túl nő a lip csei korálfeldolgozás-tí pus 

91  A tétel részletesebb elemzését lásd Dürr, Johann Sebastian Bach kantátái, 433–435.
92  A tétel részletesebb elemzését lásd Dinyés, „Szöveg és zene kapcsolata”, 37.
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ke re tein. A Szent há rom ság ün ne pe utá ni 19. va sár nap ra írott BWV 48 nyi tó té te le újabb 
ér de kes kí sér let. A kó rus bib liai szö veg re éne kelt, Mes si ást vá ró, só haj to zó ka rak te-
rű ze nei anya ga fe lett so ron ként hang zik el a ké sőb bi zárókorál dal la ma, az oboa és a 
tolótrombita játssza kvint ká non ban. A hall ga tó is mét csak ta lál gat hat ja, va jon me lyik 
vers szak kal fog majd felhangzani a korálidézet a mű vé gén. A 48. kan tá ta után két hét-
tel szó lalt meg a BWV 109 fel ka va ró zárókorálja. Az ad ven ti idő előtt a BWV 60 az 
utol só, mely a mi szem pon tunk ból figye lem re mél tó korálfeldolgozást tar tal maz. Nyi-
tó té te lé ben a hang sze rek fe lel ge té sén ala puló, ez ál tal több sí kú vá váló ze nei anyag bon-
ta ko zik ki. Eb be épül be egy részt az alt szó lis ta ál tal, las sú ér té kek ben, so ron ként elő-
adott „O Ewigkeit, du Donnerwort” [Ó örök ké való ság, te menny dör gő szó zat] kez de tű 
koráldallam, más részt egy ag gá lyok kal te li mo nológ. Utób bit a te nor szó lis ta ének li, 
aki az egész mű ben a Fé le lem al le go ri kus meg je le ní tő je. Eb ben a da rab ban is olyan 
ki dol go zott ság gal, a ko rál for má já hoz és szö ve gé hez ma xi má li san iga zo dó ze né vel van 
dol gunk, ami a lip csei korálfeldolgozás-tí pus ke re teit már meg ha lad ta volna.93

   A má so dik kan tá ta év fo lyam mal kez dő dik az a so ro zat, a korálkantáta-cik lus, mely-
ben a da ra bok nyi tó té te le min den va sár nap más-más stí lus ban meg kom po nált ko rál fel-
dolgozás. Ez tu laj don kép pen Bach fen tebb elem zett korálfeldolgozásainak trium fá lá sa, 
hi szen min den ze nei tech ni kát a koráldallamok szol gá la tá ba ál lít, a korálfeldolgozások 
va riá ciós le he tő sé gei nek tel jes ki ak ná zá sá val. Ta lán Schelle kot ta tár ban he ve rő tel jes 
korálkantáta-cik lu sa ih let te Ba chot ar ra, hogy ha sonlóan nagy vál lal ko zás ba fog jon, 
min den va sár nap ra új, egyet len éne ket fel dol go zó korálkantátát ír jon. Ez ma gya ráz-
hat ja a lip csei koráltípus má so dik év fo lyam be li meg rit ku lá sát, hi szen ha nyi tó té tel ként 
már el hang zott egy ilyen fel dol go zás, a mű vé gén nem hat na jól még egy ha sonló té tel. 
Azért sem len ne he lye, mert a korálkantátákban a mű alap já ul szol gáló ének egy sze-
rű, négy szó la mú for má ban is el hang zik – nyil ván az zal a cél lal, hogy a mű vé gén a 
hall ga tó ság is be kap csolód has son el ének lé sé be. Hogy a korálkantáta-cik lus a BWV 1 
1725. már ci us 25-i elő adá sá val még is meg sza kadt, annak Christoph Wolff fel té te le zé-
se sze rint nem Bach sze mé lyes dön té se, ha nem a korálszövegek parafrazeálását vég ző 
szö veg író lel kész vá rat lan ha lá la le he tett az oka.94

   A har ma dik és ne gye dik év fo lyam kan tá tái már el for dul nak a ko rá lok fo ko zott 
hasz ná la tá nak el vé től, más, nem a tel jes év fo lya mot át fo gó alap el vek kel ta lál ko zunk. 
A vizs gáló dást azon ban meg ne he zí ti, hogy ezek ből a kan tá ták ból ve szett el a leg több, 
rá adá sul a har ma dik év fo lyam való szí nű leg két év alatt ké szült el (köz ben Bach ki-

93  Az első évfolyamhoz tartozó, az előzőkhöz hasonló korálfeldolgozást nyitótételként alkalmazó 
kantáták közül egyetlenegy tartozik még az első évfolyamhoz: a BWV 73. A típus kialakulásának 
idejétől meglehetősen távol esik, 1724. január 23-i bemutatója miatt időrendben teljesen elkülönül 
mind elődeitől, mind pedig a rákövetkező hosszú sorozattól (1724. június 11-én vette kezdetét a 
második évfolyam). Stílusában már a korálkantáta-évfolyam méltó tagja lehetne, ezért ehelyütt nem 
elemzem.

94  Wolff, A tudós zeneszerző, 320.
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egé szí té se ket írt a má so dik év fo lyam hoz, és meg ír ta a Má té-pas si ót), a ne gye dik, míg 
Pi can der-év fo lyam ból csu pán 11 mű ma radt fenn. Így is akad pél da a ko rá lok ha gyo-
má nyos fel dol go zá sá ra (BWV 28/2, 16/1), és több lip csei korálfeldolgozás-tí pust al  kal -
ma zó té tel lel is ta lál ko zunk (BWV 13/3, 27/1, 49/6, 98/1, 58/1, 58/5, 159/2).

6. Összegzés

A ta nul mány vé gén te gyük fel a cím ben ál lí tás ként meg fo gal ma zott kér dést: ha tott-e 
Bach kan tá tamű vé sze té re a Ta más-is ko la kot ta tá ra? Tud ta-e még új ze nei ha tás ins pi-
rál ni a 38 éve sen Lip csé be ér ke ző ze ne szer zőt? A kot ta tár leg na gyobb ré sze nem ér-
de kel het te, de a spe ci fi ku san lip csei rész, amely köz vet len kán tor elő dei mun kás sá gát 
je len tet te, és korálfeldolgozási tech ni káit a leg na gyobb mér ték ben ins pi rál ta, igen. Hi-
szen se hol nem volt meg ennyi mű Knüpfertől és Schellétől, akik a lip csei koráltradíció 
meg őr zé sé nek hű bás tyái vol tak. Bár Bach nem ja va sol ta a Ta más-is ko la ve ze tő sé gé-
nek, hogy meg vá sá rol ják Kuhnau ze nei ha gya té kát,95 még éle té ben meg is mer te stí lu-
sát, és fel is mer te benne azo kat az ele me ket, me lye ket ma ga is hasz no sí ta ni tu dott a 
18. szá zad ele jén meg vál to zó, új ze nei stí lus irány za tok kö ze pet te. Bach fen tebb elem-
zett mű rész le tei alap ján biz tos ra ve het jük, hogy ta nul má nyoz ta a lip csei Ta más-is ko-
la kot ta tá rá ban kán tor elő dei, köz tük el ső sor ban Schelle mű vé sze tét. Kéz zel fog ha tó 
bi zo nyí té ka en nek a korálkantáta-év fo lyam meg szü le té se és a mé lyen a ke resz tyén 
szim bo li ká ban gyö ke re ző ze nei korálutalások gya ko ri vá vá lá sa Bach új kan tá tái ban. 
Összeg zés ként ki je lent het jük te hát, hogy kán tor elő dei nek korálfeldolgozó mű vé sze te 
igen is meg ha tá ro zó ha tás sal volt Bach lip csei kantátáira.

95  Kuhnauval ellentétben Bach rendkívül ritkán adatta elő más zeneszerzők műveit, ezért nem lett 
volna értelme, hogy megvegyék a kottatár számára Kuhnau kantátáit, melyeket úgysem adtak volna 
elő soha.
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Scholz Anna

Artikuláció Johann Sebastian Bach 
hat csellószvitjében

A források és a kritikai kiadások problematikája
Az írás a 2008-ban megvédett, J. S. Bach: Hat szvit szólócsellóra (BWV 1007–1012). 
Előadásmód, artikuláció. A források és a kritikai kiadások problematikája című DLA 

doktori értekezés kivonata (témavezető: Somfai László).

2000-ben Bach hat cselló ra írott szóló szvit jé nek nem ke ve sebb, mint négy kri ti kai 
igénnyel ké szült, ún. Urtext ki adá sa lá tott nap vi lá got. Ha eze ket a kot tá kat, vala mint a 
Neue Bach Ausgabe (a to váb biak ban NBA) már 1988 és 1991 kö zött meg je lent kö te teit 
a ke zünk be vesszük, el ső pil lan tás ra is szem be tű nő kü lönb sé ge ket ta lá lunk. A kot ta szö-
veg alap ré te ge, a han gok és a rit mus leg na gyobb részt azo nos, de az elő adás mód ra utaló 
jel zé sek: az ar ti ku lá ciós je lek és a dí szí té sek igen nagy el té ré se ket mu tat nak (a ki adá-
sok ada tait az 1. áb ra mu tat ja). Ho gyan le het sé ges ez, ha mind egyik köz re adó ugyan az-
zal a kri ti kus hoz zá ál lás sal vé gez te mun ká ját? És ho gyan tu dunk a ki adá sok, illetve az 
egyes konk rét szö veg vál to za tok kö zül jól választani?
   Gya korló csel lis ta ként kezd tek el fog lal koz tat ni a fen ti kér dé sek, me lyek rész le tes 
meg vá la szo lá sá ra DLA-disszer tá cióm ban tet tem kí sér le tet. Dol go za tom ban el ső sor ban 
az ar ti ku lá ciót vá lasz tot tam vizs gá la tom tár gyá ul, mi vel en nek kap csán ta lál ko zunk a 
leg több kér dé ses te rü let tel, és ez érin ti a leg köz vet le neb bül a da ra bok meg szó lal ta tá-
sát. Ki tér tem a ko ráb bi ki adá sok és az ed di gi ku ta tá si ered mé nyek össze fog la lá sá ra, 
a kri ti kai ki adá sok ál ta lá nos jel lem zői nek és a vi ta tott Urtext ter mi nus hasz ná la tá nak 

Kiadó Megjelenés 
éve

Közreadó Fakszimile melléklet

Bärenreiter; NBA VI/2 
kötet

1988–1991 Hans Eppstein A, B, C, D kézirat

Bärenreiter; „Bärenreiter 
Urtext”

2000 Bettina Schwemer, Douglas 
Woodfull-Harris

A, B, C, D kézirat és 
az első nyomtatott kiadás

Breitkopf & Härtel 2000 Kirsten Beisswenger A kézirat

Henle 2000 Egon Voss, Reiner Ginzel –
Wiener Urtext 2000 Ulrich Leisinger –

1. ábra: A tárgyalt kritikai kiadások adatai
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vizs gá la tá ra, a Bach ko ra be li és a ba chi vo nós ar ti ku lá ció tár gya lá sá ra, majd a vá lasz tott 
öt ki adás köz re adói nak dön té seit tí pu son ként, szá mos pél dá val il luszt rál va mu tat tam be 
és ér té kel tem. A to váb biak ban eb ből adok ízelítőt.

1. A forráshelyzet

A hat cselló szvit át ha gyo má nyo zá sá nak fő prob lé má ja, hogy a da ra bok nak nem ma radt 
fenn szer zői autográf kéz ira ta. A mű ve ket ma négy má so lat ból is mer jük, me lyek kö zül 
ket tő Bach éle té ben és köz vet len kör nye ze té ben, ket tő pe dig a kom po nis ta ha lá la után, 
de még a 18. szá zad ban, né met te rü le ten ké szült (jel zé sük a szak iro da lom ban ál ta lá ban 
A, B, C és D). A kri ti kai ki adá sok köz re adói nak cél ja te hát a négy fenn ma radt má so lat 
ala pos ta nul má nyo zá sa után azok je len tő sé gé nek meg ál la pí tá sa, és a hi te les nek ítélt in-
for má ciók alap ján az el ve szett autográf le he tő leg hí vebb re konst ru á lá sa, il let ve a szer-
ző szán dé kai nak mi nél tel je sebb meg is me ré se. Nagy való szí nű ség gel ál lít hat juk, hogy 
a cselló szvi tek autográfja való szí nű leg Bach szóló he ge dű re írott da rab jai val együtt két-
ré szes vagy két kö te tes gyűj te ményt al ko tott ere de ti leg (a hegedűművek tisz tán, szin te 
kal lig ra fi kus igénnyel írott, ar ti ku lá ciós je lek kel gon do san be ren de zett ba chi autográf 
tisz tá za ta ma is elérhető).1
   A két ko ráb bi má so lat ese té ben a ké szí tő sze mé lye nem vi tás: az „A” jel zés sel el-
lá tott má so la tot An na Magdalena Bach (1701–1760) ve tet te pa pír ra, a „B” je lűt pe dig 
Bach sze mé lyes is me rő se, az or go nis ta Johann Peter Kellner (1705–1772).2 Ke let ke zé-
si ide jü ket nem tud juk egy ér tel mű ada tok kal alá tá masz ta ni, de a fel hasz nált kot ta pa pí-
rok víz je lei, a kéz írá sok elem zé se és egyéb, da tált má so la tok uta lá sai alap ján elég nagy 
bi zo nyos ság gal ál lít hat juk, hogy Kellner má so la ta a ko ráb bi, való szí nű leg 1726-ból, 
An na Magdalena Bach pe dig nem sok kal ez után, kö rül be lül 1727 és 1731 kö zött ír ta 
le a szvi te ket. Kellner má so la ta nem tel jes: a c-moll szvit Sarabande té te le hiány zik, a 
Gigue-ből pe dig csak az el ső ki lenc ütem sze re pel benne. Fon tos meg je gyez ni, hogy a 
c-moll szvi tet – mely ben Bach a cselló A-húr já nak nagy sze kund dal való le han go lá sát 

1  A két műcsoport összetartozására abból lehet következtetni, hogy Bach felesége, Anna Magdalena 
a hegedű- és csellóműveket is lemásolta, és a darabokat kétrészes gyűjteménybe foglalta; ezek a 
kéziratok fennmaradtak. A hegedűszólók bachi autográfjának címlapján a „Libro Primo” felirattal ta-
lálkozunk, mely talán arra utal, hogy – Anna Magdalena Bach másolatához hasonlóan – csat la ko zott 
hozzá „Libro Secondo” is, benne a csellószvitekkel. Ld. pl. J. S. Bach, Sechs Suiten für Violoncello 
Solo BWV 1007–1012 = NBA, VI, 2, hrsg. von Hans Eppstein (Kassel: Bärenreiter, 1988/1991), 18.

2  A: Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin. Mus. ms. Bach P 269; B: Staatsbibliothek 
Preussischer Kulturbesitz, Berlin. Mus. ms. Bach P 804.
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ír ja elő – Kellner a má sik há rom for rás tól el té rő mó don, a scordaturás írás mód transz-
po ná lá sá val, hang zó notációban je gyezte le.3
   A két kéz ira tot össze ha son lít va az zal a sa já tos hely zet tel ta lál juk ma gun kat szem be, 
hogy ugyan min den való szí nű ség sze rint Kellner má so la ta a ko ráb bi, még is jó né hány 
olyan egye di meg ol dást és egy ér tel műen szán dé kos nak tű nő, pla u zi bi lis, nem „hi bás” 
va riánst tar tal maz, mely An na Magdalena Bach nál nem sze re pel. Mi vel nem túl való-
szí nű, hogy ezek Kellner sa ját ki egé szí té sei vol ná nak (egyes va rián sok jel le ge er re 
utal), a hely ze tet csak úgy tud juk meg ma gya ráz ni, hogy míg An na Magdalena Bach 
egy szer zői autográf tisz tá zat ról ké szí tett má so la tot, ad dig Kellner Bach egy mun ka-
pél dá nyá ból vagy a szer ző kör nye ze té ben ar ról ké szült má sik má so lat ból dol gozhatott.
   Ha a G-dúr Menuet I ele jét be mu ta tó 1. fak szi mi lén össze vet jük az A és B má so-
lat szö ve gét, rög tön fel tű nik Kellner kot ta ké pé nek zsú folt sá ga: a sor tá vol ság ki csi, a 
hang fe jek na gyon kö zel he lyez ked nek el egymáshoz. A hang szá rak és a ge ren dák össz-
ké pe gyors, sie tős moz du la to kat sej tet. Kellner nyil ván valóan nem ter vez elő re: nem 
tö rek szik ar ra, hogy a té te lek sor, illetve ol dal ele jén in dul ja nak, fon to sabb szem pont 
szá má ra a helyt aka ré kos ság. A má so lás cél ját csak fel té te lez ni tud juk, de a kéz irat egé-
sze ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy Kellner szá má ra nem volt lé nye ges, hogy raj ta vagy 
szűk kö rein kí vül má sok szá má ra is érthető le gyen a kot ta kép.4 An na Magdalena Bach 
kot ta ké pe eh hez ké pest jó val tisz tább, és egyéb má so la tai nak fé nyé ben való szí nű, hogy 
sor- és ol dal be osz tá sa meg egye zik az zal a szer zői autográf tisz tá zat tal, ami ről má so la-
tát ké szí tet te.5 Emel lett An na Magdalena Bach nál az a ket tős ség figyel he tő meg, hogy 
a gon do san, jól ta gol tan, ol vas ha tóan le írt han gok hoz sok eset ben ha nyag nak tű nő, a 
hang fe jek től messze lé vő, a leg ke vés bé sem egy ér tel műen el he lye zett ívek társulnak.
   A két ké sőb bi kéz irat (C, D) és a da ra bok leg el ső nyom ta tott ki adá sa (E) igen szo-
ros kap cso lat ban áll egymással: a for rá sok kö zött jól el kü lön ülő cso por tot al kot nak.6 
A két kéz ira tos má so lat ban a sor- és ol dal be osz tás jól lát ha tóan elő re meg ter ve zett és 
csak nem azo nos. Vá lasz tott pél dán kon is meg ál la pít hat juk, hogy kot ta ké pük sok kal 
job ban ol vas ha tó és le ve gő sebb, mint akár me lyik ko rai má so la té – emiatt ter je del mük 

3  A számos javított vagy javítatlan hiba, melyet Kellner a transzponálás során elkövetett, arra utal, 
hogy Kellner a másolatát olyan kézirat alapján készítette, melyben a scordatúrás lejegyzésmód szere-
pelt. Például ilyen javítást láthatunk a Courante 4. ütemének elején, az Allemande 8. ütemének vége 
pedig javítatlan tévedés.

4  J. S. Bach, Suiten für Violoncello solo BWV 1007–1012, hrsg. von Ulrich Leisinger (Mainz/Wien: 
Schott/Universal, 2000) [a továbbiakban: Leisinger], 4.

5  J. S. Bach, Sechs Suiten für Violoncello solo. BWV 1007–1012, hrsg. von Kirsten Beisswenger 
(Wiesbaden: Breitkopf & Hartel, 2000) [a továbbiakban: Beisswenger], 77.

6  C: Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin. Mus. ms. Bach P 289 Adnex 9; D: Öster rei chi-
sche Nationalbibliothek Wien. Mus. Hs. 5007; E: J. S. Bach, Sonates ou Etudes pour le Violoncelle 
Solo (Paris: Janet & Cotelle, 1824). Az első kiadás nagy mennyiségű hozzáadást (tempójelzést, ujj-
rendet, dinamikai és artikulációs jeleket) tartalmaz, mely egyértelműen a közreadótól származik, 
nem pedig valamelyik kéziratból. Ennélfogva egy kritikai kiadás nem támaszkodhat rá, így a továb-
biakban én sem tárgyalom.
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A

B

C

D

1. fakszimile: A G‑dúr Menuet I kezdete az A‑, B‑, C‑ és D‑forrásban
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is jó val na gyobb (An na Magdalena Bach má so la ta 36, Kellneré 25, C és D pe dig 41 
ol dalt fog lal el). Ál ta lá nos ság ban el mond hat juk, hogy a kö tő ívek el he lye zé se – kü lö-
nö sen C for rás ban – sok kal pon to sabb, és nem csak jó val több kö tő ív vel (és dí szí tés sel) 
ta lál ko zunk, mint akár A-ban, akár B-ben, ha nem staccato jel zé sek is sok kal gyak rab-
ban meg je len nek (ld. a 2. áb rát). Sőt az is ne megy szer elő for dul, hogy C és D for rás 
kö tő ívek ből nem csak töb bet, ha nem gyö ke re sen más fé lé ket tar tal maz, mint A és B. Ez 
utób bi je len sé get ki válóan il luszt rál ja a kot ta pél dán kon sze rep lő G-dúr Menuet I: míg 
An na Magdalena Bach és Kellner má so la ta a té tel igen sok üte mé ben vél he tően pá ros 
kö té se ket ír elő a nyolcadokra, ad dig ugyan ezeken a he lye ken C és D for rás há rom 
össze kö tött hang után há rom kü lön álló nyol cadhan got ja va sol (pél dául a 2., 3., 6. ütem-
ben). A köz re adók vé le mé nye meg egye zik ab ban, hogy a két ké sőb bi for rás – a sok 
ha sonló ság el le né re – nem le het egy más má so la ta, mi vel egye di hi bá kat is tar tal maz-
nak. Így te hát való szí nű leg egy el ve szett, kö zös mo dell alap ján ké szül tek. (A for rá sok 
fel té te le zett vi szony rend sze rét a 3. áb ra mutatja).
   C és D má so lat je len tő sé gé nek meg ál la pí tá sá hoz kulcs fon tos sá gú len ne, ha a kö-
zös mo dell jük ről, illetve ke let ke zé sük ide jé ről, helyéről vagy másolójuk sze mé lyé ről 
a je len le gi nél több ada tunk áll na ren del ke zés re. An na Magdalena Bach és – vala mi vel 
ki sebb mér ték ben – Kellner má so la tát is hi te les nek kell tar ta nunk, hi szen a szer ző köz-
vet len kör nye ze té ben ké szül tek, min den való szí nű ség sze rint egy autográf tisz tá zat ról. 

A B C, D
G-dúr Allemande 1, 2, 5, 8, 9, 14, 20, 21, 
25, 27, 28
G-dúr Courante 11, 12

G-dúr Gigue 2, 7 G-dúr Gigue 2, 7 G-dúr Gigue 2, 7
d-moll Gigue 73, 74
C-dúr Allemande 1, 2, 4, 13
C-dúr Courante 15, 17, 21, 22, 25, 26, 61, 
67, 69
C-dúr Bourrée I 13, 14
C-dúr Bourrée II 3, 10

C-dúr Gigue 34, 38, 94, 98 C-dúr Gigue 34, 38, 41, 42, 53, 54, 94, 98
Esz-dúr Prelúdium 70, 71, 72, 73, 76

Esz-dúr Allemande 38, 39 Esz-dúr Allemande 3, 7, 8, 9, 10, 13, 38, 39
c-moll Prelúdium 22 (csak C)

D-dúr Gigue 29 D-dúr Gigue 29 D-dúr Gigue 27, 29, 54, 55
Összesen:
3 tétel, 7 ütem 3 tétel, 4 ütem 13 tétel, 60 ütem

2. ábra: Staccatojelek a kéziratokban
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Ezek a má so la tok még is ren ge teg meg vá la szol ha tat lan nak tű nő kér dést vet nek fel a 
kö tő ívek rossz ol vas ha tó sá ga, lát szó la gos kö vet ke zet len sé ge miatt. C és D for rás ez zel 
szem ben sok kal job ban ér tel mez he tő és szá mos he lyen ki dol go zot tabb is, de csak fel-
té te lez ni tud juk, hogy az elő adá si je lek, amik kel A-hoz és B-hez ké pest gaz da god tak, 
il let ve vál toz tak, va jon ki től szár maz hat nak. Az NBA és a tár gyalt kri ti kai ki adá sok 
köz re adói – rész ben kü lön bö ző ku ta tá si ered mé nyeik miatt – kü lön bö zően ér té ke lik a 
C és D for rás ról fel lel he tő né hány ada tot, és így je len tő sé gü ket is a Bach-cselló szvi tek 
for rá sai között.
   A C je lű má so lat két em ber ke ze mun ká ja: a C-dúr szvit el ső Bourrée-jában a 12. 
ütem vé gé től jól lát ha tóan má sik kéz írás sal foly ta tó dik. Az el ső részt egy sé ge sen a 
Bach-ku ta tás ban Anonymus 402-ként is mert má soló nak tu laj do nít ják, aki egyéb ber-
li ni, 18. szá za di kéz ira tok má soló ja ként gyak ran fel buk kan. A má so dik rész má soló-
ja az NBA-kö te tet rész le tes jegy ze tek kel el lá tó Hans Eppstein sze rint azo no sí tat lan, 
egyéb mun kái szá má ra nem is mer tek. A kéz irat ke let ke zé si ide jét il le tően Anonymus 
402 egyéb, már da tált te vé keny sé ge alap ján Eppstein ar ra kö vet kez tet, hogy a má so lat 
Ber lin ben ké szült a 18. szá zad má so dik fe lé nek kezdetén.7
   A Wi e ner Urtext köz re adó ja, Ulrich Leisinger új fel ve tés sel gaz da gí tot ta a C for rás-
ról Eppstein ál tal ki ala kí tott ké pet. Sze rin te el kép zel he tő, hogy mi után Anonymus 402 
mun ká ja Ber lin ben fél be ma radt, a kéz ira tot csak egy jó val ké sőb bi idő pont ban, Ham-
burg ban fe jez ték be ugyan azon mo dell fel hasz ná lá sá val. Fel ve té sét a kéz irat má so dik 

7  NBA, VI/2., 15–16.

3. ábra: A források egymáshoz való feltételezett viszonya

(Y: Bach elveszett munkapéldánya; X: Bach elveszett autográf tisztázata;

G: a C és D forrás feltételezett közös elődje; A, B, C, D: a fennmaradt források)
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ré szé nek egyes jel leg ze te sen ham bur gi vo ná sai val tá maszt ja alá.8 A má so lat mo dell je 
pe dig el kép ze lé se sze rint nem le he tett más, mint a szvi tek nek az a kéz ira ta, mely az 
1788-ban ép pen Ham burg ban el hunyt C. P. E. Bach (1714–1788) ha gya té ki ka taló gu-
sá ban is sze re pelt. A ka taló gus ugyan nem em lí ti, hogy J. S. Bach auto gráf kéz ira tá ról 
len ne szó, Leisinger sze rint még is el kép zel he tő, hogy így volt, mi vel olyan mű vek ese-
tén is hiány zik az „in origineller Handschrift” meg je lö lés, ahol egy ér tel műen szer zői 
autográfról van szó (mint pél dául az Orgelbüchlein esetében).9
   A D je lű má so lat ról Eppstein sze rint az egyet len biz tos adat, hogy 1799-ben a bé-
csi Johann Traeg (c.1747–1805) ze ne mű-ke res ke dő ka taló gu sá ban sze re pelt. Eppstein 
Yoshitake Kobayashi ku ta tá sai ra, illetve az ál ta lá nos írás kép re hi vat koz va ál lít ja, hogy 
a 18. szá zad vé gén ké szült kéz irat ta lán Észak- vagy Kö zép-Né met or szág ból ke rült 
Traeg bé csi bolt já ba.10 Er ről a leg ne he zeb ben da tál ha tó má so lat ról Leisinger ku ta tá-
sai új rész le te ket hoz tak fel szín re. A kéz irat má soló ját si ke rült azo no sí ta nia az zal, aki 
1795-ben C. P. E. Bach örö kö sei nek meg bí zá sá ból a Bach fiú egy csem baló ver se nyé-
nek (G-dúr, Wq 9, 1740–1742) a szó lam anya gát rész ben le má sol ta. Ez zel Leisinger 
egy részt iga zol ta Eppstein fel te vé sét, más részt ki is egé szí tet te az zal, hogy a má so lat az 
1790-es évek ből és ta lán ép pen Ham burg ból, C. P. E. Bach mű kö dé sé nek hely szí né ről 
szár ma zik.11 Leisinger ezen kí vül meg ál la pí tot ta, hogy a cím la pon sze rep lő szám je gyek 
(36/23) ar ra utal nak, hogy ez a kéz irat nem el adás ra szánt má so lat volt, ha nem Traeg 
ze ne mű-ke res ke dé sé nek há zi pél dá nya, ami ről a ná la meg ren delt má so la tok ké szül tek. 
Mi vel Traeg leg ké sőbb 1804-től el adás ra kí nál ta a má so la to kat, Leisinger azt sem tart ja 
ki zárt nak, hogy a kéz irat az elő ző év ben el hunyt Gottfried van Swieten (1733–1803) 
ha gya té ká ból szár ma zik, aki C. P. E. Bach ha lá la után an nak öz ve gyé től ren del het te 
meg a má so la tot, sok egyéb Bach-mű vel együtt.

2. A közreadók alapelvei

Eppstein Bach el ve szett autográf tisz tá za tá nak vi szony la gos hű sé gű, de még is leg-
meg bíz ha tóbb má so la tá nak An na Magdalena Bach kéz ira tát tart ja. Ezért alap elv ként 
leszögezi:

Egy új kri ti kai ki adás el sőd le ges cél ja, hogy az A for rás alap já ul szol gáló, el ve szett 
autográf tisz tá za tot re konst ru ál ja, mely nek so rán A te kin ten dő fő for rás nak. Azon-

8  Leisinger, 5.
9  Uott, 7.
10  NBA, VI/2, 16.
11  Leisinger, 4.
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ban a ki adás nem kell, hogy le mond jon a C–D–E-for rás cso port gaz da gabb dí szí tés-
be li és ar ti ku lá ciós in for má cióiról sem.12

   Eppstein úgy íté li meg, hogy ha An na Magdalena Bach ver zió ját és a töb bi for rás 
ki egé szí té seit – eset leg ossiaként meg ad va a kü lön bö ző ver zió kat – egyet len kot ta szö-
veg ben kö zöl né, át te kint he tet len né vál na a kot ta kép. Ezért két ver ziót kö zöl (Text I és 
Text II), me lyek alap szö ve ge el ső sor ban A alap ján, de egyes ese tek ben a töb bi for rás 
se gít sé gül hí vá sá val jön lét re, és majd nem azo nos. Az ar ti ku lá ciós je lek és dí szí tő han-
gok, appoggiatúrák vi szont Text I-ben A alap ján ké szül nek, a Text II pe dig a C, D, (E) 
for rás cso port sa já tos sá gait tar tal maz za. Kellner má so la tá nak (B) el té ré sei a jegy ze tek-
ben je len nek meg, illetve az ar ti ku lá ciós je lek ese té ben, ahol „A-t ér tel me sen ki egé szí-
tik”,13 ott az el ső kot ta szö vegben is.
   Az ar ti ku lá ció val kap cso lat ban Eppstein elő ször rész le te sen jel lem zi a má solók 
kéz írá sá nak sa já tos sá gait, ki tér An na Magdalena Bach a he ge dű szólók autográfjáról 
ké szí tett má so la tá nak je len tő sé gé re, majd meg ál la pít ja, hogy a for rá sok el lent mon dá sai 
és pon tat lan sá gai miatt „nem le het sé ges a for rá sok ban sze rep lő vo ná so kat/kö tő íve ket 
a ki adás ba min den to váb bi nél kül át ven ni.”14 Vagy is a kéz ira tok ar ti ku lá ciós ívei nek 
meg ér té sé hez nem ele gen dő pusz tán a fak szi mi lék el szi ge telt és köz vet len ta nul má-
nyo zá sa, szük ség van a kor kon ven cióit, illetve Bach kot tá zá si szo ká sait, stí lu sát érin tő 
hát tér-in for má ciók ra is. Ezek alap ján Eppstein az ar ti ku lá ciós ívek ér tel me zé sé hez a 
kö vet ke ző alap el ve ket ál la pít ja meg: 1. Ál ta lá nos sza bály, hogy a szom szé dos han go-
kat köt jük, az egymástól na gyobb hang köz tá vol ság ra lé vő ket el vá laszt juk. 2. A sú lyos 
ütem ré szek le fe lé vo nás sal ját szan dók (Abstrichregel), mi vel Bach ál ta lá ban, fő leg a 
gyors té te lek ben, ilyen vo ná so kat al kal maz. 3. A ze nei leg analóg te rü le tek azo nos vo-
nás sal ját szan dók. (No ha nem zár ha tó ki, hogy Bach egyes ilyen ese tek ben szán dé ko-
san el té rő ar ti ku lá ciót írt elő, még is Eppstein sze rint Bach kéz ira tai ból nem ol vas ha tó 
ki ilyes faj ta egy ér tel mű és ál ta lá no san jel lem ző szándék).15

   Leisinger – nem utol só sor ban az ál ta la fel fe de zett új ada tok ra hi vat koz va – a for-
rá so kat il le tően ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy a két ké sői for rás (C, D) is elég nagy 
való szí nű ség gel autográf mo dell alap ján ké szült. Ez a Leisinger sze rint való szí nű fel-
té te le zés annyi ra meg nö ve li szá má ra a két, Bach ha lá la után ké szült má so lat for rás ér-
té két, hogy sze rin te egyen ran gú ként kell te kin te ni őket a két ko ráb bi má so lat tal (A, B). 

12  „Eine kritische Neuausgabe muss zunächst versuchen, den Abschrift A zugrundeliegenden Text 
der verlorenen Reinschrift zu rekonstruieren, wobei A die Hauptquelle ist. Sie wird aber nicht auf 
die reicheren ornamentalen und artikulatorischen Informationen der Quellengruppe C, D, E zu 
verzichten dürfen.” NBA, VI/2, 26.

13  „[…] [wo sie] Quelle A sinnvoll ergänzen.” NBA, VI/2, 26.
14  „[…] die Bogensetzung der Quellen nicht ohne weiteres in die Ausgabe übernommen werden kann.” 

NBA, VI/2, 30.
15  Bach következetességéről, illetve az analóg területek artikulációjáról ld. még alább a d-moll 

Prelúdium példáját.
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Nem tart ja való szí nű nek, hogy a jö vő ben eset leg bi zo nyí tást nyer (pél dául ed dig is-
me ret len kéz ira tok fel fe de zé se ál tal), hogy a két ké sei kéz irat nem tük rö zi J. S. Bach 
in ten cióit. Ám ha ez még is be kö vet kez ne, C, D for rá sok vál toz ta tá sai sze rin te „nagy 
mes ter ség be li tu dás ról” ta nús kod nak és hoz zá ér tők től szár maz nak, így a 18. szá za di 
elő adói gya kor lat ról min den képp igen fon tos és ér té kes in for má ció kat köz ve tí te nek.16 
Leisinger a má so la tok rosszul ol vas ha tó írás ké pe miatt nem csak ne héz nek, ha nem 
egye ne sen le he tet len nek ne ve zi An na Magdalena Bach és Kellner ar ti ku lá ciós ívei nek 
re konst ru á lá sát.17 Nem lát azon ban ko moly aka dályt, hogy a sok kal job ban ol vas ha tó 
C és D for rás alap já ul szol gált (sze rin te fel té te lez he tően autográf) mo dell ar ti ku lá ció-
já ra nagy való szí nű ség gel kö vet kez tet ni tud junk. Köz re adá sá ban ezért el ső sor ban a két 
ké sőb bi for rás ra tá masz ko dik, míg A és B em lí tés re mél tó el té ré seit vagy a kot ta mel-
let ti meg jegy zés ként, il let ve a fon to sabb ese tek ben (mint pél dául a G-dúr Menuet I) 
ossiaként köz li, a ke vés bé je len tő se ket pe dig a kri ti kai jegy ze tek ben említi.
   A Henle-kot tát el ké szí tő Egon Voss és a Breitkopf-ki adás köz re adó ja, Kirsten Beiss-
wen ger nem vi tat ja, hogy a két ké sőb bi for rás a 18. szá za di elő adás mód szem pont já ból 
ér de kes do ku men tum, ám – el té rő in do kok miatt – egy Urtext-ki adás ké szí té se ese tén 
nem íté li őket re le váns nak. Leisinger kö vet kez te té seit Beisswenger sa ját ku ta tá sai ra hi-
vat koz va ke vés sé tart ja való szí nű nek (sze rin te nem meg ala po zott fel té te le zés, hogy C 
és D má so lat mo dell je ba chi autográf lett vol na).18 Voss pe dig a két ké sőb bi kéz irat nak 
az elő adás ra vo nat ko zó je leit (staccato pont és vo nás, kö tő ív, di na mi ka) és egyes han gi 
va rián sait ele mez ve amel lett hoz fel – vé le mé nyem sze rint szá mos pon ton meg kér dő-
je lez he tő – ér ve ket, hogy ezek nin cse nek össz hang ban Bach ál ta lá nos kot tá zá si szo ká-
sai val, illetve ze nei stílusával.19

   Voss és Beisswenger vé gül ugyan ar ra a kö vet kez te tés re jut: köz re adá suk el ké szí té-
sé hez egye dül An na Magdalena Bach kéz ira tát ve szik ala pul. Ami a hang ma gas sá go-
kat és -hosszú sá go kat il le ti, meg egyez nek ab ban, hogy An na Magdalena Bach kéz ira ta 
mel lett – pél dául an nak nyil ván való hi bái nak ja ví tá sá hoz – szük sé ges és jo gos a töb bi 
for rás figye lem be vé te le.20 Az ar ti ku lá ció val kap cso lat ban Voss ki je len ti, hogy ki zá ró-
lag An na Magdalena Bach má so la tá nak fel hasz ná lá sá val sze ret né a jel zé se ket meg fej-
te ni. Ugyan ak kor – kis sé kö vet ke zet le nül – azt is hoz zá te szi, hogy egyes ar ti ku lá ciós 
ívek „je len té sé nek” tisz tá zá sá hoz oly kor szük sé ges a töb bi for rás ívei nek ta nul má nyo-
zá sa is, me lyek nem fel tét le nül nél kü löz nek min den hi te les sé get.21 A ké tes ese tek re 
vo nat ko zóan – Eppsteinhez ha sonlóan – az Abstrichregelre, a le fe lé vo nás sza bá lyá ra 

16  A „grosser Sachkenntnis” kifejezést használja a német szövegben. Leisinger, 7.
17  Leisinger, 5.
18  Beisswenger, 78.
19  J. S. Bach, Sechs Suiten. Violoncello Solo. BWV 1007–1012, hrsg. von Egon Voss. Fingersatz und 

Strichbezeichnung von Reiner Ginzel (München: Henle, 2000) [a továbbiakban: Voss], viii-xi.
20  Beisswenger, 78; Voss, xi.
21  „Zu Deutung der Artikulationsbögen in A wurden die anderen Quellen mitherangezogen, deren 

Lesart selbstverständlich nicht prinzipiell als unauthentisch anzusehen sind.” Voss, xii.
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hi vat ko zik, és ugyan csak szük sé ges nek tart ja az analóg ze nei te rü le tek, is mé telt mo tí-
vu mok ar ti ku lá ció já nak bi zo nyos fo kú egy sé gesítését.
   A Henle ki ad vá nyá ban Voss ezen el vek alap ján el ké szí tett kri ti kai ki adá sá hoz egy 
to váb bi fü zet ben a cselló szvi tek egy má sik ver zió ja is csat la ko zik: eb ben a Voss-fé le 
szö ve get a csel lis ta Reiner Ginzel to váb bi ar ti ku lá ciós je lek kel, vala mint ujj ren dek kel 
egé szí ti ki (meg kü lön böz te té sül zá ró jel ben kö zöl ve őket). Te hát a má so dik fü zet kot-
ta szö ve gé ben egy szer re lát ha tó a kri ti kai mód sze rek kel el ké szí tett ver zió és egy gya-
korló csel lis ta elő adá si uta sí tá sai val el lá tott, inst ruk tív vál to zat.22 Ginzel meg ol dá sai 
né hol öt le te sek és lo gi ku sak, de sok szor in kább csak gya kor la ti a sak, vagy is a prak ti-
kus szem pon tok elő tér be ke rül nek a ze nei ek kel szem ben. Ki dol go zás mód ján ezen fe lül 
a mo dern-ro man ti kus vo nó ke ze lés ér he tő tet ten (Ginzel az orosz is ko lá hoz kö tő dik: 
ta nul má nyait Natalija Sahovszkaja nö ven dé ke ként vé gez te). A cselló szvi tek ál ta la ki-
dol go zott ver zió ja ezért el ső sor ban olyan csel lis ták szá má ra le het ér de kes, akik eb ben 
a fel fo gás ban kí ván ják elő ad ni a szvi te ket. Mi vel cé lom kri ti kai igé nyű ki adá sok köz re-
adói kri ti kus dön té sei nek vizs gá la ta, Ginzel ver zió já val – lévén, hogy az ő dön té sei ter-
mé sze tük nél fog va kí vül es nek ezen a ka te gó rián – a to váb biak ban nem foglalkozom.
   Beisswenger a szvi tek ar ti ku lá ció ját il le tően szin tén csak An na Magdalena Bach 
má so la tá ra tá masz ko dik, de ő meg fejt he tet len vagy ké tes ér tel me zé sű ese tek ben nem 
a töb bi for rást hív ja se gít sé gül, ha nem An na Magdalena Bach nak a he ge dű szólók-
ról ké szí tett má so la tát. Ezt a má so la tot a fenn ma radt Bach-autográffal össze vet ve 
Beisswenger ar ra tesz kí sér le tet, hogy An na Magdalena Bach írás mód já nak, má so-
lá si szo ká sai nak ál ta lá no san ér vé nyes sza bály sze rű sé geit fel tér ké pez ze. Mi vel An na 
Magdalena Bach írá sá nak sa já tos sá gai, ti pi kus té ve dé sei fel te he tő leg a cselló szvi tek 
má so lá sa kor is ugyan azok vol tak, en nek a vizs gá la tá nak ered mé nyei ko moly fo gó dzót 
nyújtanak a ne he zen ér tel mez he tő kö tő ívek meg fej té sé hez. Beisswenger a meg ál la pí-
tott ál ta lá nos ten den ciá kat nyolc pont ban összegzi, köz re adói dön té seit a jegy ze tek ben 
ezek re hi vat koz va in do kol ja. An na Magdalena Bach nyolc leg gya ko ribb, leg ti pi ku sabb 
má so lá si hi bá ja Beisswenger sze rint (80–81.) a következő:

1.  azo nos motivika esetén egyál ta lán nem, vagy nem egy ér tel műen azo nos kö tő-
ívek;

2. hosszú kö tő ívek meg rövidítése;
3. a kö tő ívek jobb ra csúsztatása;
4. há rom hang össze kö té se ese tén túl rö vid, illetve pon tat la nul el he lye zett ívek;
5. sor vál tás kor, a so ro kon át íve lő ar ti ku lá ció szétbontása;
6. a han gok fö lé túl ma gas ra he lye zett ívek;

22  A Henle kiadó koncepciójában nem teljesen világos, hogy miért van szükség két külön füzetre, hi-
szen a második füzet szövegéből a kritikai és az instruktív verzió tökéletesen szétválasztható. Talán 
a kiadó szándéka szerint az első, kizárólag kritikai füzetet ki-ki a saját megoldása számára tarthatja 
fenn?
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7.  Bach ütem ré szen vagy ütem vo na lon át nyúló, „szin kó  pás” kö té sei nek fél re ér té se, 
„ki egye nesítése”;

8. nyi tott ívek, me lyek ele je és vé ge nem ha tá roz ha tó meg pontosan.

   A Bärenreiter Urtext kri ti kai igé nyű, de egy szer smind gya korló ze né szek nek szóló 
ki ad vá nyá ban,23 me lyet Bettina Schwemer és Douglas Woodfull-Harris ké szí tett, a 
négy kéz ira tos for rás mel lett a leg el ső nyom ta tott ki adás fak szi mi lé jét is köz re ad ták. 
Ter je del mes szö ve ges kí sé rő fü ze tük az NBA alap ján, de köz ért he tőbb stí lus ban, a le he-
tő leg rész le te sebb in for má ció kat köz li a for rás hely zet ről, és ala pos tá jé koz ta tást nyújt 
a Bach-ko ra be li elő adói gya kor lat ról is. Köz re adói alap el vük tel je sen egye di a cselló-
szvi tek kri ti kai ki adá sai kö zött, ugyanis

[…] a ha gyo má nyos ér te lem ben nem vál lal koz nak a fenn ma radt for rá sok ol va sa tai-
nak ér té ke lé sé re, ha nem azok sem le ges meg je le ní té sé re tö rekedtek.24

   Az ál ta luk köz re adott kot ta szö veg alap ját ugyan An na Magdalena Bach má so la ta 
ad ja, de az összes töb bi for rás – nem nyil ván valóan hi bás – el té ré se a meg fe le lő he lyen, 
ki sebb mé ret ben (mint egy ossiaként), de a kot ta kép szer ves ré sze ként meg je le nik (ld. 
4c kotta). Így tu laj don kép pen az összes for rás alap szö ve gé nek és dí szí té sei nek va rián-
sai egy pil lan tás sal át lát ha tó vá vál nak. Még kü lön le ge sebb meg ol dás, hogy ar ti ku lá ciós 
ívek egyál ta lán nem sze re pel nek a ki adott kot tá ban – a köz re adók a fel hasz náló ra/elő-
adó ra bíz zák, hogy a fak szi mi lék és az ál ta luk kö zölt hát tér-in for má ciók alap ján, sa ját 
íz lé sé re és tu dá sá ra tá masz kod va, ön állóan dol goz za ki megoldását.
   A G-dúr Menuet I-hez vissza tér ve – mely nek kéz ira tos for rá sai val már meg is mer-
ked tünk – a ki adá sok ban azt lát hat juk, hogy Eppstein I. kot ta szö ve ge, vala mint a szin-
tén An na Magdalena Bach alap ján dol go zó Beisswenger és Voss meg ol dá sa annyi ban 
egy be vág, hogy a hat nyolcadot tar tal ma zó üte mek ben a han gok pá ron kén ti kö té se do-
mi nál (ld. az 1. kot tát). Leisingernél ez az egyik olyan (nem túl gya ko ri) eset, ami kor 
nem csak C és D for rás, ha nem A és B ar ti ku lá ció ja is meg je le nik a kot ta fő szö ve gé-
ben. A kot ta sor fe let ti kö tő ívek Eppstein II. szö ve gé hez ha sonlóan a két ké sőb bi for rás 
3 + 3 nyolcados ívét je le ní tik meg, míg a hang fe jek alatt a pá ros kö té se ket lát hat juk. 
Azon ban az em lí tett két, jól el kü lön ülő ar ti ku lá ciós vál to za ton kí vül (mely az egész 
té te len vé gig vo nul) azt is meg ál la pít hat juk, hogy az öt kot ta szö veg kö zött nincs ket tő, 
ame lyik ben az el ső nyolc ütem kö tő ívei min den rész le tük ben meg egyez né nek, még 
azok kö zött sem, me lyek azo nos for rás vagy for rá sok alap ján ké szül tek (ld. pél dául a 

23  J. S. Bach, 6 Suites a Violoncello Solo senza Basso. BWV 1007–1012. Scholarly Critical Performing 
Edition / Quellenkritische Ausgabe für die Praxis,. hrsg. von Bettina Schwemer und Douglas 
Woodfull-Harris (Kassel: Barenreiter, 2000), címlap.

24  „[…] haben sich die Herausgeber dazu entschlossen, von einer Wertung der einzelnen Lesarten 
abzusehen und diese möglichst neutral darzustellen.” Uott, iv (a közreadott kottafüzet előszava).
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a) Eppstein I

b) Eppstein II

c) Leisinger

d) Beisswenger

e) Voss

1. kotta: A G‑dúr Menuet I Eppstein, Leisinger, Beisswenger és Voss kiadásában
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nyol cad ból és két ti zen ha tod ból álló ütem vé gi mo tí vu mok vagy a 7. ütem ar ti ku lá ciós 
va riánsait).
   El ső ként fel tett kér dé sünk re, hogy miért kü lön böz nek ilyen nagy mér ték ben a kri-
ti kai ki adá sok, a for rá sok át te kin té sé vel és a köz re adók alap el vei nek meg ál la pí tá sá val 
vá laszt kap tunk. Az el té ré sek oka egy részt az, hogy a ho má lyos rész le tek ben bő vel ke-
dő for rás hely ze tet a köz re adók kü lön fé le mó don ér té ke lik, és eb ből ki in dul va kü lön-
bö ző alap el ve ket fo gal maz nak meg, más részt hogy a kéz ira tok ban lé vő ar ti ku lá ciós 
je lek ből ki in dul va sok eset ben még azo nos alap el vek ese tén sem le het sé ges egyet len, 
hi te les ol va sat meg ál la pí tá sa. Mind ezek tu da tá ban te kint sünk át az aláb biak ban né hány 
to váb bi figye lem re mél tó pél dát, me lyek ben – ter mé sze te sen a for rá sok tük ré ben – 
össze vet het jük egymással a köz re adók konk rét ar ti ku lá ciós vál to za tait. Dön té seik hát-
te ré ről a kri ti kai meg jegy zé sek ben tá jé ko zód ha tunk: Eppstein szin te min den eset ben 
ki me rí tően rész le tes in dok lást fűz vá lasz tá sai hoz, Leisinger és Beisswenger rö vi debb, 
de igen in for ma tív jegy zet anya got tesz köz zé, míg Voss in dí té kait leg több ször csak ta-
lál gatni lehet.

3. A közreadók döntései

A c-moll Sarabande

A már be mu ta tott G-dúr Menuet I-hez ha sonlóan a c-moll Sarabande is olyan té tel, 
mely ben An na Magdalena Bach és a két ké sőb bi for rás ívei mar kán san kü lön böz nek 
egymástól (vö. a 2. fak szi mi lét és a 2. kot tát): C-ben és D-ben a pá ros kö té sek do mi nál-
nak, A-ban pe dig az üte mek ele jén hosszabb, fel te he tő leg négy han gos kö té se ket lá tunk 
(B-ben nem sze re pel ez a té tel). A c-moll szvit azon ban kü lön le ges hely zet ben van a 
cselló szvi tek kö zött, mi vel ezt a mű vet Bach át ír ta lant ra (g-moll szvit, BWV 995), és 
en nek a vál to zat nak fenn ma radt a szer zői kéz ira ta (F).25 Eppstein sze rint – mi vel áti rat-
ról van szó – ez az autográf csak „in di rekt for rás ér ték kel” bír, de vé le mé nyem sze rint a 
cselló szvit for rá sai nak ér tel me zé se kor a lant ver zió ba Bach ál tal ki írt dí szí té sek, to váb-
bi szó la mok, rit mus va rián sok ko moly se gít sé get nyújthatnak.26

25  F: Bibliothèque Royale Albert 1er, Brüsszel. Fonds Fétis 2910 (Ms. II 4085 Mus.) A lantverzió kot-
tapapírjának vízjelei megegyeznek Anna Magdalena Bach csellószvitekről készített másolatának 
vízjeleivel. Ebből arra lehet következtetni, hogy a két kézirat körülbelül ugyanabban az időben, 
1727 és 1731 között készült. A lantszvit autográfjában számos javítás arról tanúskodik, hogy Bach a 
csellószvitet ültette át lantra, vagyis, hogy a lantszvit a későbbi kompozíció. Számos javítás például 
abból adódik, hogy a c-moll csellószvit scordatúrás írásmódját g-mollba transzponálva a lehangolt 
cselló A-húrján megszólaló hangokat is véletlenül kvinttel feljebb írta Bach, majd a hibás hangot 
egy szekunddal mélyebbre kellett javítania, általában a kottafej megnagyobbításával. Annak is több-
ször szemtanúi lehetünk, hogy Bach valószínűleg a csellóverzió hangjait jegyezte le először a lant-
kottába, majd ezt átjavítva vagy törölve jutott el a lantváltozatban szereplő megoldáshoz (például a 
Gigue első ütemeiben).

26  NBA, VI/2, 17.
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A

C

F

2. fakszimile: A c‑moll Sarabande az A, C és F forrásban
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   Az ar ti ku lá ciós ívek mennyi sé ge – a hang sze rek ar ti ku lá ciós le he tő sé gei nek kü-
lönb sé ge miatt – a lant szvit ben a cselló vál to zat hoz ké pest igen cse kély, de né hány 
eset ben fon tos in for má ció val já rul nak hoz zá a cselló szvit ívei nek meg fej té sé hez. 
A Sarabande-ban pél dául azt lát juk, hogy a lant szvit ívei leg in kább An na Magdalena 
Bach má so la tá hoz ha son lí ta nak, C és D pá ros kö té sei nek nincs benne nyo ma. Ezen 
kí vül a lant ver zió ban a két szó lam ra bon tott le jegy zés mód so kat el árul az igen sti li-
zált tánc té tel ze nei ta go lá sá ról. Ér de kes, hogy a cselló szvit for rá sai nak ar ti ku lá ciós ívei 

a) Beisswenger

***) A: stets / always  bzw. / and  respectively
b) Leisinger

2. kotta: A c‑moll Sarabande Beisswenger és Leisinger közreadásában
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több he lyen olyan han go kat is össze köt nek, ame lyek a lant ver zió ban kü lön szó lam ban 
sze re pel nek. Ezt lát hat juk pél dául a 11. és a 17. ütem vé gén, ahol azon ban a cselló-
ver zió ha tal mas hang köz ug rást át fo gó íve tel jes legatót alig ha ered mé nyez het, a kö tés 
il lú zió ját csak a jól meg zen ge tett basszus hang ál tal ér het jük el (a lant vál to zat ban az 
al só szó lam hang jai nem nyolcadok, ha nem min dig ne gye dek). Figye lem re mél tó to-
váb bá a lant ver zió egyes üte mei ben az el ső nyol cad utá ni szó lam vál tás (5., 6., 13., 14., 
16. ütem), ami azért is szem be tű nőbb, mi vel a basszus han gok egy ok táv val mé lyeb-
ben he lyez ked nek el. Ez a faj ta ta go lás a cselló ver zió kéz ira tai ban egye dül ta lán An na 
Magdalena Bach nál figyel he tő meg (de ná la is csak a 13–14. ütem ben). A ki adá sok-
ban a köz re adók a cselló szvit meg fe le lő for rá sait kö ve tik, és nem tér nek ki a lant szvit 
sa já tos sá gai ra. A lant ver zió ba chi autográfjának je len tő sé ge miatt azon ban sze rin tem 
leg alább a vi tat ha tat la nul szer zői ar ti ku lá ciós meg ol dá sok em lí tést ér de mel né nek a kri-
ti kai meg jegy zé sek között.

A

B

C

D

3. fakszimile: A C‑dúr Bourrée I 21–22. üteme az A, B, C és D forrásban
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A C-dúr Bourrée I

A for rá sok ban a má solók vál toz ta tá sai, ja ví tá sai sok szor fon tos ki egé szí tést je len te nek 
a kot ta szö veg ér tel me zé sé hez. A C-dúr Bourrée I 21–22. üte mé ben (vö. a 3. fak szi mi lét 
és a 3. kot tát) azt lát hat juk, hogy C for rás má so dik má soló ja (mint fen tebb em lí tet tem, 
a 12. ütem vé géig más ke zé től szár ma zik a kéz irat) a való szí nű leg el ső nek be írt, két 
nyol cad ra ki ter je dő kö té se ket hár mas kö tés sé hosszab bít ja meg. A D for rás meg fe le lő 
he lyén a há rom kö tő ív kö zül a má so di kon szin tén a hosszab bí tás nyo mait fe dez het jük 
fel. An na Magdalena Bach kéz ira ta eb ben a két ütem ben igen ne he zen ér tel mez he tő, 
és a két ütem kö zött rá adá sul sor vál tás is ta lál ha tó, mely – mint Beisswenger hi ba jegy-
zé ké ből is ki tű nik – az üte me ken át nyúló kö tő ívek ese tén az ívek ket té osz tá sát vagy 
ki ha gyá sát okoz hat ja. Kellner vál to za ta ezen a he lyen a töb bi má so lat tól el té rő, tel je sen 
egye di, de ol vas ha tó, egy sé ges és a gya kor lat ban jól al kal maz ha tó meg ol dást tar tal maz 
(min den né gyes nyolcadcsoport el ső há rom hang ját köti).
   Ter mé sze te sen so sem tud hat juk, hogy ja ví tá sok ra, vál toz ta tá sok ra miért ke rült sor, 
azon ban való szí nű leg nem té ve dünk, ha ab ból in du lunk ki, hogy Bach ko rá ban rit kán 
for dul nak elő ütem ré sze ken vagy ütem vo na la kon át nyúló ívek, és a má solók egy ilyen 
szo kat lan nak szá mí tó meg ol dást ta lán ne he zeb ben tud tak ér tel mez ni. Az is elő for dul-

a) Beisswenger

b) Voss

c) Eppstein I.

d) Leisinger

3. kotta: A C‑dúr Bourrée I 21–22. üteme Beisswenger,  
Voss, Eppstein I. és Leisinger kiadásában
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hat per sze, hogy mind két ké sőb bi má soló olyan min ta pél dány ból dol go zott, mely ben 
szin tén ja ví tás sze re pelt, és ezt má sol ta le szol gai hűséggel.
   A köz re adók ezt a he lyet a for rá sok sok fé le sé ge el le né re meg le pően egy sé ge sen 
dol goz zák fel. Eppstein és Beisswenger vé le mé nyem sze rint he lye sen vé li úgy, hogy az 
A for rás min ta pél dá nyá ban való szí nű leg a C-ben és D-ben fenn ma radt, há rom han gos 
kö tés sze re pel he tett, csak An na Magdalena Bach ezt a kü lön le ges nek szá mí tó, ütem ré-
sze ken át nyúló for mu lát pon tat la nul ad ja vissza. Így a csak An na Magdalena Bachon 
ala puló Beisswenger-ki adás ba, vala mint Eppstein el ső szö ve gé be, mely A-t és B-t ve szi 
figye lem be, olyan meg ol dás ke rül, mely tör té ne te sen ép pen a két ké sőb bi for rás ban lát-
ha tó. Ér de kes, hogy Kellner egé szen pla u zi bi lis (és a kor ban szok vá nyo sabb) ver zió ja 
Eppsteinnél tel je sen hiány zik, vi szont kü lö nös mó don ép pen Vossnál je le nik meg. Való-
szí nű nek tar tom azon ban, hogy ha Voss in dok lást fű zött vol na az üte mek hez, in kább 
An na Magdalena Bach má so dik, ol vas ha tóbb ívé nek analó gi án ala puló ki ter jesz té sé re 
hi vat ko zott vol na, mint a B má so lat ra, hi szen ki adá sa el ső sor ban A-ra tá masz ko dik. 
A ki adá sok ban sze rep lő mind két meg ol dás ze nei és gya kor la ti szem pont ból is meg fe le-
lő, hi szen a sze kund lé pé sek, il let ve az ak kord fel bon tás sze re pel egy ív alatt, és a sú lyok 
le fe lé vo násra esnek.

A

C

4. fakszimile: A D‑dúr Allemande 1–3. üteme az A és C forrásban
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a) Leisinger

b) Beisswenger

c) Bärenreiter Urtext

4. kotta: A D‑dúr Allemande 1–3. üteme  
Leisinger, Beisswenger és a Bärenreiter Urtext változatában
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A D-dúr Allemande

Az ar ti ku lá ció, mint a han gok ta go lá sa, vagy is össze tar to zá sa és kü lön ál lá sa nem csak 
a kö tő ívek és staccato je lek ál tal je len het meg a kot tá ban, ha nem az is so kat el árul hat, 
hogy mely han gok in dul nak kö zös ge ren dá ról. Pél dául a D-dúr Allemande (vö. a 4. fak-
szi mi lét és a 4. kot tát) kéz ira tai ban a han gok ge ren dá zá sa egy be esik a té tel ne gye des 
alap lük te té sé vel: az egy ne gyed hez tar to zó han gok sze re pel nek egy ge ren dán. Mind-
össze két ki vé tel től el te kint ve: a 15. és a 19. ütem el ső ne gyed én a má solók több sé ge 
ket té bont ja a gerendát.27

   A kéz ira tok kal szem ben a köz re adók – Leisinger ki vé te lé vel – et től né mi leg el té rő 
notációs meg ol dás hoz fo lya mod nak: az egy ne gyed re eső han gok ugyan kö zös ge ren-
dán he lyez ked nek el, de a bel ső ge ren da ré sze ket nyolcadonként meg sza kít ják. El is me-
rem, hogy ez, kü lö nö sen el ső ol va sás ra, át te kint he tőbb kot ta ké pet ered mé nyez, de össz-
ha tá sa még is el tér a for rá so ké tól. Beisswenger, Voss, Eppstein és a Bärenreiter Urtext 
ki adás kot ta ké pe egy részt az össze fo gott ne gye dek he lyett a sze rin tem ke vés sé meg-
fe le lő nyolcados lük te tést köz ve tí ti. Más részt meg íté lé sem sze rint nem ide gen a té tel 
fran ciás stí lu sá tól, hogy egyes dí szí tő fu ta mo kat, kü lö nö sen, ame lyek pél dául pon to zott 
ti zen ha tod után kö vet kez nek, az alap tem pó nál kis sé gyor sab ban, sza ba dab ban, a kö vet-
ke ző fő hang ra rá ve zet ve ad juk elő. A nyolcadonként ta golt kot ta kép vi szont a té tel nek 
ezt a ze nei adott sá gát sok kal ke vés bé je le ní ti meg, mint a kéz ira tok, és mint Leisinger 
megoldása.28

Az Esz-dúr és a c-moll Prelúdium

A hat szvit négy kéz ira tá ban mind össze két eset ben for dul elő, hogy egy met ri kai egy-
ség nél (vagy is négy nél vagy hat nál) több ti zen ha tod ke rül egy ge ren dá ra: a c-moll Pre-
lú dium 23–24. üte mé ben (vö. az 5a fak szi mi lét és az 5a kot tát) és az Esz-dúr Pre lú dium 
51. üte mé ben (vö. az 5b fak szi mi lét és az 5b kot tát) a for rá sok túl nyo mó több sé gé ben 
nyolc ti zen ha tod sze re pel egy ge ren dán.29 A le jegy zés mód vé le mé nyem sze rint nem-
csak a nyolc–nyolc hang szo ros ze nei össze tar to zá sát jel zi, ha nem to váb bi je len tést is 
hor doz. Mind két té tel ben do mi náns szep ti met meg elő ző, ka den cia-jel le gű sza kasz ról 
van szó, és a kot ta össz ké pe fel te he tő leg en nek elő adás mód ját su gall ja: ke ve sebb hang-

27  Az A-, C- és D-forrás mindkét említett helyen kettéosztja, B csak a 15. ütemben. A szvitek forrásai-
ban ez az Allemande a tempójelzéssel ellátott ritka tételek egyike: a C- és D-forrásban molto Adagio 
feliratot, B-ben Adagio megjelölést kap.

28  Figyelemreméltó, hogy a második ütem harmadik negyedéhez hasonló helyek (10. ütem első negyed, 
11. ütem 4. negyed, 13. ütem 2. negyed, 15. ütem 1. negyed) Anna Magdalena Bachnál (de majdnem 
mindegyik forrásban is) voltaképp helytelenül szerepelnek. Ezt a mai szemmel pontatlan kottaké-
pet Leisinger, Voss és Beisswenger is a forrásokhoz hasonlóan adja vissza, de csak Beisswenger, 
Eppstein és a Bärenreiter kiadás említi a kérdést kritikai megjegyzései között. A Bärenreiter értelme-
zése szerint ezeknél a negyedeknél a pontozás utáni három apró hang (hatvannegyed vagy százhu-
szonnyolcad) triolát jelent, és ezt minden esetben 3-as számmal jelzi is a kottaszövegben.

29  Egyedül a B-forrásból, az Esz-dúr Prelúdium esetén hiányoznak a hosszabb gerendák.
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súlyt, en nek ered mé nye ként kis sé gyor sabb tem pót, és ta lán bi zo nyos fo kú rit mi kai 
sza badságot is.
   Te kint ve, hogy a for rá sok igen sok eset ben kü lön böz nek egymástól, saj ná la tos nak 
ta lá lom, hogy ez a má so la tok ban csak nem egy sé ge sen rög zí tett meg ol dás a cselló ver-
zió egyik kri ti kai ki adá sá ban sem je le nik meg. Mind két em lí tett te rü le ten mind egyik 
köz re adó né gye sé vel ve szi a tizenhatodokat kö zös ge ren dá ra, így a kot ta kép ből sze rin-
tem elv ész a kéz ira tok ál tal su gallt len dü let. Egye dül Leisinger em lí ti kri ti kai meg jegy-
zé sei közt a pre lú diu mok kü lön le ges le jegy zésmódját.30

   A két te rü le tet ezen túl még egy tény, még pe dig a lant szvit meg fe le lő sza ka szá nak 
notációja is össze kap csol ja (5c fak szi mi le). A lant ver zió autográfjában ugyan is vá ra ko-
zá sunk kal el len tét ben nem a c-moll cselló szvit nyolc han gos kö tő íveit lát hat juk, ha nem 

30  Leisinger, 21–22.

A

B

C

5a fakszimile: A c‑moll Prelúdium 22–24. üteme az A, B és C forrásban

5a kotta: A c‑moll Prelúdium 22–24. üteme Eppstein közreadásában (I.)
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az Esz-dúr Pre lú dium igen hosszú, az egész ze nei gon do la tot egy be fo gó ívét. A két 
pre lú dium üte meit vizs gál va ta lán nem túl zás azt fel té te lez ni, hogy egya zon szer zői 
szán dék két fé le le jegy zé sé ről le het szó: vagy is Bach az igen hosszú ívek le írá sa kor 
sem gon dolt ta go lat lan, ar ti ku lá lat lan elő adás mód ra, csak az elő adó ra bíz ta a han gok 
meg fe le lő be osz tá sá nak meg al ko tá sát. A túl sok hang súly el ke rü lé sé re, a túl zot tan el ap-
ró zott ta go lás hely te len sé gé re pe dig a tizenhatodok nyol cas ge ren dá zá sá val is fel hív ta 
a figyel met a cselló ver zió ban (a lant szvit ből hiány zik ez a spe ciá lis meg ol dás). Ezek a 
hosszú ívek te hát in kább a ze nei össze tar to zást je lö lik, sem mint a gya kor lat ba köz vet-
le nül és kö te le zően át vi he tő ar ti ku lá ciót; ugyan ak kor az sem zár ha tó ki, hogy az ívek 
szó sze rin ti el ját szá sa is le het akár stí lu sos meg ol dás. Azt is el kép zel he tő nek tar tom, 
hogy az Esz-dúr Pre lú dium ban a B for rás ívé nek el ső meg sza kí tá sa ta lán a le het sé ges 

A

B

C

D

5b fakszimile: Az Esz‑dúr Prelúdium 51. üteme az A, B, C és D forrásban

5b kotta: Az Esz‑dúr Prelúdium 49–51. üteme Beisswenger közreadásában
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vo nó vál tá sok kö zül az egyi ket je le ní ti meg (a má so dik meg sza kí tást való szí nű leg a sor-
vál tás okozza).
   A köz re adók az Esz-dúr Pre lú dium ese tén a meg sza kí tás nél kü li, hosszú ívet köz lik, 
a c-moll Pre lú dium ese tén pe dig a nyolc han gos íve ket.31 A két le jegy zés mód való szí nű 
ro kon sá ga miatt te hát mind ez azt je len ti, hogy az Esz-dúr Pre lú dium 49–51. üte mé ben 
a köz re adók nem kész vo nást kö zöl nek, ha nem olyan ar ti ku lá ciós je le ket, ame lyek nek 
ki dol go zá sa az elő adóra vár.

A d-moll Allemande

A kri ti kai ki adá so kat a gya korló csel lis ta sze mé vel néz ve nem ne héz ész re ven ni, hogy 
a köz re adók ar ti ku lá ciós ívei, ha vo nás ként ér tel mez zük őket, sok szor szem be ke rül-
nek az zal a kor ban ál ta lá no san ér vé nyes kon ven ció val, hogy a sú lyos han go kat le fe lé 
vo nás ra szo kás ját sza ni (a már em lí tett Abstrichregel). Gon dol hat nánk ter mészetesen, 
hogy ezek a kor ban szo kat lan vonások ma gától a szer ző től ered nek. Ám Georg von 
Dadelsen, a ba chi artikuláció egyik leg ne ve sebb kutatója a szólóhe ge dű re írott Bach-
mű vek autográfja kap csán megállapította, hogy

[ö]sszhangban van egymással a szándékos, az az a motívumokkal szo ro san össze-
kap csoló dó artikuláció, vala mint a fo lya ma tos vonóvezetés kö vet el ménye, mely 

31  A c-moll Prelúdium esetén Beisswenger és Voss csak az Anna Magdalena Bachnál megtalálható 
ívekre szorítkozik.

5c fakszimile: g‑moll lantszvit, a Prelúdium 23–24. üteme Bach autográf kéziratában
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egy szer smind a lefelé vonással ki eme li az ütemsúlyokat. Ez kü lö nö sen igaz a gyors 
téte lek ese tén […].32

   Vagy is a nagy gond dal készített Bach-autográf tanúsága sze rint az artikuláció min-
dig szer ve sen kapcsolódik a ze néhez, a motívumokhoz, de egy ben a gya kor la ti szem-
pon tok nak is maradéktalanul meg fe lel. Igen nagy valószínűséggel tehát a csellószvi-
tek ben sem kell olyan tech ni kai megoldáso kat al kal maz nunk, me lyek a hangszerjáték 
ko ra be li konvencióinak, például a lefelé vonás szabályának radikálisan ellentmondanak.
   Azt hi szem, hogy pél dául a d-moll Allemande má so dik üte mé ben sze rep lő ak kor dot 
(de már az ütem ele jét is) ké zen fek vő le fe lé ját sza ni (vö. a 6. fak szi mi lét és a 6. kot tát). 
Vi szont Voss és Eppstein I. szö ve gé nek ar ti ku lá ciós íveit le játsz va, az ak kord ép pen 
fel fe lé vo nás ra esik. Beisswenger való szí nű leg ép pen a kí vánt le fe lé vo nás miatt egé-

32  „Intendierte, das heisst mit den Motiven festverbundene Artikulation und die Erfordernisse einer 
geläufigen Bogenführung, die im Abstrich zugleich die Taktschwerpunkte markiert, stimmen 
miteinander überein. Das gilt besonders für die schnellen Sätze […].” Georg von Dadelsen, „Die 
Crux der Nebensache. Editorische und praktische Bemerkungen zu Bachs Artikulation”, Bach 
Jahrbuch 44 (1978), 105.

A

B

C

D

6. fakszimile: A d‑moll Allemande kezdete az A, B, C és D forrásban
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szí ti ki szag ga tott ív vel az el ső ütem jel zé seit, és Ginzel is ha sonlóan jár el inst ruk tív 
ki adásában.33

   Azt lát juk te hát, hogy a köz re adók ál tal ki ala kí tott kot ta kép ezen a he lyen (és sok 
más ha sonló eset ben) nem játsz ha tó el köz vet le nül, csak bi zo nyos ki egé szí té sek után. 
Ilyen hely ze tek azért áll hat nak elő, mert a köz re adók el sőd le ges cél ja a for rá sok ban, a 

33  Vö. a csellószvitek „itáliai stílusú”, azaz a lefelé vonás szabályától mentes vonózását helyesnek tartó 
Anner Bylsma javasolt artikulációjával: Anner Bylsma, Bach, The Fencing Master (Basel: Bylsma 
Fencing Mail, 1998), 58. Bylsma kiadványa, noha nélkülözi a tudományos alaposságot, hatalmas 
előadói tapasztalatát összegzi, mely széles körben ismert hangfelvételei fényében különösen figye-
lemreméltó. Meg kell azonban jegyezni, hogy kötetében az artikulációról tett általános meglátások 
és a javasolt konkrét megoldások is a legtöbb közreadott kottától (így az általam tárgyalt kiadások-
tól) és a szakirodalom jeles képviselőinek véleményétől is gyökeresen különböznek.

a) Beisswenger

b) Voss

c) Eppstein I.

d) Eppstein II.

e) Leisinger

6. kotta: A d‑moll Allemande 1–2. üteme  
Beisswenger, Voss, Eppstein és Leisinger közreadásában
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for rá sok má solói szá má ra min ta ként szol gált kéz ira tok ban, il let ve amennyi re le het sé-
ges, az el ve szett ba chi autográfban lé vő ar ti ku lá ciós je lek re konst ru á lá sa. Te hát nem 
tö re ked nek rész le te sen ki dol go zott ar ti ku lá ciós rend szer, azon nal al kal maz ha tó vo-
nás ki ala kí tá sá ra. Ezért jö he tett lét re a Henle ki ad vá nyá ban az a tu laj don képp pa ra dox 
meg ol dás, hogy Voss kri ti kai igénnyel ki ala kí tott kot ta szö ve gét a gya kor lat szá má ra 
Ginzel ki egé szí ti, kidolgozza.
   Ez a je len ség a for rá sok ra néz ve is kér dé se ket vet fel. Ho gyan le het sé ges, hogy a 
kü lö nös gond dal, való szí nű leg a he ge dű szóló ra írott da ra bok hoz ha sonló rész le tes ség-
gel ki dol go zott ba chi autográf re konst ruk ció ja so rán még is hiá nyos kot ta kép jön lét re? 
Ter mé sze te sen nem le he tet len, hogy a má solók ál tal köz ve tí tett kot ta szö veg hiá nyo san 
ad ja vissza az ere de ti kot ta kép ar ti ku lá ciós je leit. De az is elő for dul hat, hogy a két ko-
ráb bi for rás íveit már a 18. szá zad ban sem érez ték tel jes nek, és rész le te seb ben ki dol-
goz ták az ar ti ku lá ciót – ezt a ver ziót lát hat juk ta lán a két ké sőb bi má so lat ban? Ma már 
nem tu dunk meg bi zo nyo sod ni afe lől, hogy – mint Leisinger fel té te le zi – a két ké sőb bi 
for rás való ban Bach el gon do lá sát tük rö zi-e. Azon ban nem fér két ség ah hoz, hogy az 
A-t és/vagy B-t ala pul ve vő köz re adá sok (Beisswenger, Voss, Eppstein I) ar ti ku lá ció ja 
ke vés bé lesz ki dol go zott, mint a C-t és D-t fel dol go zó ké (Leisinger, Eppstein II). És 
való szí nű leg 18. szá za di szem mel néz ve sem te kint he tő hely te len nek a ko ráb bi for rá-
sok, il let ve az ezek alap ján ké szült ki adá sok ar ti ku lá ciós je lei nek a ki egészítése.

A d-moll Prelúdium

Ed di gi pél dáink ból és a ki adá sok kri ti kai meg jegy zé sei ből is ki de rül, hogy a köz re-
adók sok szor egy vagy több, jól ol vas ha tó mo tí vum ar ti ku lá ció ját ki ter jesz tik a ze nei-
leg ha sonló, ám rosszul ol vas ha tó vagy hiá nyo san le jegy zett rész re. Le he tet len azon-
ban egyez ség re jut ni, hogy egy-egy ütem transz po nált vál to za tát vagy egy dí szí tett, 
ne tán va riált is mét lé sét mi kor te kint jük „ha sonló nak,” és mi kor nem. Sőt, fel me rül az a 
le he tő ség is, hogy Bach szán dé ko san ar ti ku lál ro kon mo tí vu mo kat kü lön bö ző kép pen. 
A Bach-kéz ira tok és -mű vek ala pos is me rői, az ar ti ku lá ció té má já ban je len tős szak-
mun kák szer zői – a már idé zett Georg von Dadelsen, il let ve John Butt és Josef Fuchs 
– ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy az ar ti ku lá ció va riá lá sa át fo gó mér ték ben so sem 
jel lem ző Bach ra.34 Mint John Butt fo gal maz: a kéz ira tok ból ki ol vas ható, hogy

Bach igen is tö re ke dett a je lek kö vet ke ze tes sé gé re. A kö vet ke ze tes je lö lé sek ha tal-
mas túl súly ban van nak a kö vet ke zet le nek kel szemben.35

34  J. R. Fuchs, Studien zu Artikulationsangaben in Orgel- und Clavierwerken von J. S. Bach (Neu-
hau sen–Stuttgart: Hänssler, 1985); J. A. Butt, Bach Interpretation. Articulation Marks in Primary 
Sources of J. S. Bach (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

35  „Bach did aim at consistency of markings. The consistencies vastly outweigh the inconsistencies.” 
Butt, i. m. 131.
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   A köz re adók ré szé ről te hát az analóg ré szek ar ti ku lá ció já nak bi zo nyos fo kú egy sé-
ge sí té se való ban jo gos, vi szont nem fe led kez he tünk meg ar ról sem, hogy az ilyen in-
do kok be vo ná sá val meg ho zott dön té seik min den eset ben szük ség sze rűen szubjektívek.
   Te kint sünk most át egy olyan té telt, mely ben az analó gi án ala puló ar ti ku lá ció vá lasz-
tás kü lö nö sen nagy sze re pet kap, mi vel egy bi zo nyos mo tí vum tí pus ve zér fo nal ként az 
egész té te len vé gig hú zó dik. A d-moll Pre lú dium nak ar ra a mo tí vu má ra gon do lok, mely 
rög tön a té tel el ső üte mé ben jelenik meg, és fő jel lem ző je a má so dik üté sen te tő ző ku-
po lás dal lam vo nal. Ez a mo tí vum tí pus meg íté lé sem sze rint a té tel 63 üte mé ből 18-ban 
vi lá go san je len van: 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10.*, 13., 15., 18., 19., 20., 25., 40., 42., 50., 55.*, 
56.* ütem.36

   A mo tí vum tí pus meg kü lön böz te tő je gye te hát az, hogy az ütem el ső ne gyed ének 
dal lam vo na la fel fe lé ível, és az ütem leg ma ga sabb hang ja a má so dik ne gyed ele jé re 
esik. A csúcs pont ról való le eresz ke dés a má so dik és har ma dik ne gye den nagy mér ték-
ben va riáló dik, te hát az ar ti ku lá ció ki dol go zá sa kor a ki emelt üte mek té ma fej sze rűen 
azo nos ele je ér de mel el ső sor ban figyel met. Mi vel ar ti ku lá ciós szem pont ból fon tos té-
nye ző a pon tos rit mus, hoz zá  kell ten nünk, hogy az üte mek kö zül négy ben (1., 13., 40., 
42.) az el ső üté sen két nyol cad, a töb bi ben négy ti zen ha tod található.
   A nyolcadokkal kez dő dő üte mek ese té ben nem je lent prob lé mát az ar ti ku lá ció: 
a két nyolcadot ké zen fek vő kü lön vo nó val ját sza ni, mint ahogy ezt a for rá sok ban és 
a mo dern ki adá sok ban is lát juk. De mi lyen ar ti ku lá ciós le he tő sé gek kel szá mol junk a 
tizenhatodokkal kez dő dő ütemekben?
1. Pá ros kö tés (2 + 2) egyet lenegy szer sem sze re pel a for rá sok ban, ezért ezt a le he tő sé-

get nem tar tom valószínűnek.
2. A négy ti zen ha tod kü lön ját szá sa al kal maz ha tó, de ez sem iga zán való szí nű eset, 

mi vel a ti zen négy ütem négy for rás be li össze sen 56 ese té ből mind össze tíz lát ha tó 
kö tő ív nél kül – ta lán né hány szor, va riá ció kép pen el képzelhető.

3. Ke vés sé tar tom el fo gad ha tó nak azt a le he tő sé get is, hogy két tizenhatodot köt ve, ket-
tőt pe dig kü lön játsszunk – ez a vo nás meg for dít ja a vo nás irányt, és a for rá sok ban 
sincs erre utalás.

4. Ha a négy tizenhatodot egy vo nó ra játsszuk, ak kor ugyan az ütem ele je és a má so dik 
ütés kü lön bö ző vo nás irány ba fog es ni, de a for rá sok ból ki ol vas ha tó ef faj ta szán dék 
(D for rás ban pél dául ez az ural ko dó jelölés).

5. A 3 + 1-es vo nás a leg több eset ben sze rin tem azért nem a leg meg fe le lőbb, mert ez zel 
a rá ve ze tés a má so dik ne gyed re nem adó dik tel je sen ter mé sze te sen, és a for rá sok ban 
igen rit ka a vi lá go san er re utaló je lö lés (ta lán A: 18, 20. C: 15, D: 20).

36  A felsorolt ütemek közül a dőlten szedettek azonos ritmusúak, a csillaggal jelölteket a csoport távo-
labbi rokonának érzem. Még távolabbi a kapcsolata a többivel, ezért a felsorolásban nem kap helyet 
a 33–36. ütem, melynek említését csak a második negyed mint dallami csúcspont felé törekvő első 
négy tizenhatod indokolja. A kiemelt ütemek teljes forrásanyagát lásd a 4. ábrán.
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6. A má so dik ne gyed re való di na mi kai és gesz tus be li rá ve ze tés sok kal job ban ad ja ma-
gát az 1 + 3-as vo nás sal, amely A, B és C for rás ban nagy szám ban meg ta lál ha tó. Sze-
mély sze rint gya kor la ti és ze nei elő nyei, vala mint a for rá sok ban való je len lé te miatt 
a ti zen négy ütem több sé gé ben ezt a vo nást, az 1 + 3-as kö tést vá lasz ta nám. Mind-

4. ábra: A d‑moll Prelúdium motívumának artikulációja a különböző forrásokban
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azon ál tal nem tar tom le he tet len nek a vál ta ko zást a né gyes kö tés sel és ta lán a kü lön 
ját szott négy ti zen ha tod dal sem, a 15. ütem ben pe dig való szí nű leg a 3 + 1-es ar ti ku lá-
ció a leg meg fe le lőbb a hang kö zök miatt.

   A köz re adók az analó gi án ala puló egy sé ge sí tés kü lön bö ző fo kai mel lett dön te nek. 
Eppstein mind két szö ve gé ben, mind a 14 eset ben az 1 + 3-as kö tést ja va sol ja, de a jegy-
ze tek ben fel ve ti, hogy a já té kos vá laszt hat más meg ol dást is.37 Az 1 + 3-as meg ol dás 
mel lett fog lal ál lást Voss is, de ke vés bé me re ven: a 18–20. ütem ben An na Magdalena 
Bach je lö lé sei ből ki in dul va 3 + 1-es kö tést ja va sol (a 19. ütem íve, me lyet fel te he tő leg 
az analó gia alap ján pó tol, ter mé sze te sen zá ró jel be ke rül). Ér de kes, hogy e té tel ese tén 
a kü lön bö ző for rá sok alap ján dol go zó Leisinger és Beisswenger azo nos ál lás pont ra jut: 
mind ket ten a négy ti zen ha tod kö té sét ja va sol ják ki adá suk ban. Leisinger nyil ván a jól 
ol vas ha tó, egy ér tel műen így kö tő D for rás ból in dul ki. Beisswenger pe dig – szá mom ra 
nem tel je sen ért he tő mó don – An na Magdalena Bach igen ho má lyos ívei ből ol vas sa ki 
ezt a meg ol dást. A jegy ze tek ben csu pán az azo nos rit mu sú üte mek (ná lam fél kö vér rel 
szed ve) analó gi á ját ál la pít ja meg, és szűk sza vú in dok lá sa sze rint az ilyen ívek do mi-
nál nak az üte mek ele jén.38 Az ér té ke lés tel jes sé gé hez hoz zá tar to zik, hogy Leisinger és 
Beisswenger nem egy sé ge sí te nek olyan mér ték ben, mint Eppstein. A 10., 25. és 50. 
ütem ben pél dául el tér meg ol dá suk: a 10.-ben Beisswenger, a 25.-ben Leisinger tér át 
az Eppstein ál tal fa vo ri zált 1 + 3-as kö tés re, az 55–56. ütem ben pe dig mind ket ten (az 
elő ző ütem re rá kö tött egy ti zen ha tod miatt) az 1 + 3-as kö tés mel lett fog lal nak állást.
   A köz re adott kot ták sok fé le sé ge mel lett eb ből a pél dá ból az is ki tű nik, hogy a for-
rá sok vál to za tos sá ga egyik ki adás ban sem je le nik meg tel jes mér ték ben. Mind egyik 
ki adás egy sé ge sebb, mint bár me lyik for rás, és a ki adá sok ból a leg több ször egyes ívek 
ese tén egyál ta lán nem le het ar ra kö vet kez tet ni, hogy mi állt való já ban a kéz ira tok ban. 
A tár gyalt üte mek ben a köz re adók (rész ben fel té te le zett, rész ben ál ta luk do ku men tált) 
mód sze ré vel nagy vo na lak ban egyet ér tek, hi szen nem gon do lom, hogy a ba chi vo nás 
annyi ra vál to za tos, „kö vet ke zet len” vol na, mint ahogy ezt egyes for rá sok ban lát hat juk. 
Azon ban Eppstein tel jes uni for mi zá lá sát túl zott nak ér zem; Beisswengernél pe dig a for-
rás és az ab ból ki ol va sott és majd nem tel je sen egy sé ge sen a kot tá ba be írt vo nás köz ti 
kap cso la tot nem lá tom tisztán.39

37  NBA, VI/2, 46. Eppstein jegyzetei szerint csak az azonos ritmusú kilenc ütemet egységesíti kifeje-
zetten az analógia miatt, de az általam hasonlónak tekintett további öt ütemben is ugyanazt a vonást 
(1 + 3) javasolja. Ezenkívül a források értelmezésének nehézségére utalva azt is kijelenti: „nem tudjuk, 
hogy az autográfban melyik kötés szerepelt, illetve hogy ott az artikuláció tényleg egységes volt-e.” 
Szerinte a három elfogadható artikulációs variáns az 1 + 3-as, a 3 + 1-es és a négyhangos kötés.

38  Beisswenger, 83.
39  A d-moll Prelúdiumban az imént tárgyalt ütemeken kívül természetesen számos zenei párhuzam, 

szek ven cia található a tételben, melyek artikulációs vizsgálata legalább ennyire érdekes és fontos 
(pél dául: 14., 16. ütem; 21., 22. ütem; 26–29. ütem; 33–36. ütem; 45–47. ütem; 49., 53. ütem).
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4. Konklúzió

Nem gon do lom, hogy a né hány ki ra ga dott pél da alap ján ki me rí tően vá laszt tu dunk ad-
ni má so dik ki in duló kér dé sünk re, hogy ho gyan le het sé ges a kri ti kai ki adá sok, il let ve 
egyes meg ol dá saik kö zül jól vá lasz ta ni. Sőt, re mé nyeim sze rint pél dáim in kább to váb bi 
kér dé sek fel te vé sé re és még sok más össze ha son lí tás el vég zé sé re ösz tö nöz nek. Annyit 
azon ban ta lán si ke rült ér zé kel tet nem, hogy a cselló szvi tek ar ti ku lá ció ja ese té ben még 
a leg kri ti ku sabb, leg tár gyi la go sabb köz re adó sem ma rad hat iga zán hát tér ben, dön té-
sei a for rá sok mi nő sé gé ből adó dóan szük ség sze rűen igen szub jek tí vek. A köz re adók 
be avat ko zá sa ta lán – a má so la tok tisz tább kot ta ké pé ből adó dóan – a C és D for rá sok 
alap ján ké szült kot ta szö ve gek nél (Leisinger, Eppstein II), il let ve Beisswenger csak An-
na Magdalena Bach má so la tát fel dol go zó ki adá sá ban a leg ki sebb. Eppstein I. szövege 
és Voss kiadása ese tében a beavatkozás mértéke jóval na gyobb, mi vel – mint alap-
el veik ben meg fo gal maz zák – több, egymástól kü lön bö ző, ráadásul rosszul olvasható 
kézirat montírozásával, kiegészítésével hoz nak létre egy ilyen for mában so sem létezett 
szöveget.
   A Bärenreiter Urtext a cselló szvi tek for rás hely ze te ál tal fel ve tett prob lé má ra más 
vá laszt ad, mint a töb bi ki adás. Mint egy új ra ér tel mez ve az elő adók és a ki adá sok vi-
szo nyát, a fő prob lé mát je len tő ar ti ku lá ciós íve ket egyál ta lán nem sze re pel te tik a ki-
adás ban; az elő adó ma guk ból a for rá sok ból ki in dul va ala kít hat ja ki sa ját meg ol dá sát. 
A for rás hely zet bo nyo lult sá ga miatt sze rin tem a köz re adók dön té se na gyon is in do kolt, 
és egy li mi tált (tá jé ko zott, ze nei leg mű velt) fel hasz nálói kör szá má ra más sal nem pó-
tol ha tó mó don hasznos is.
   A má sik négy kri ti kai ki adás is át la gon fe lü li be fek te tést kí ván az elő adók tól: nem 
elég a ki adá sok ba ke rült kö tő íve ket kész „vo nás ként” ér tel mez ni, ha nem el en ged-
he tet le nül fon tos a jel zé sek hát te ré vel is tisz tá ban len ni, sőt he lyen ként akár ön álló 
meg ol dá sok, ki egé szí té sek is szük sé ge sek. Ép pen az el ső ként be mu ta tott példánk, a 
G-dúr Menuet I kap csán Eppstein a jegy ze tei ben ki je len ti, hogy megkísérel mindkét 
forráscsoportból kö vet ke ze tes kot ta szö ve ge ket létrehozni, ám nyomatékosan ki eme-
li azt is, hogy „más artikulációs megoldások is lehetségesek, és a játékos ma ga is 
kísérletezhet ve lük.”40 Ha vi szont az igé nyes elő adó szá má ra meg ke rül he tet len a kí-
sér le te zés, a hát tér is me ret és a for rá sok kal való össze ve tés, ak kor már ép pen ség gel a 
Bä ren rei ter Urtext ál tal vá zolt utat kö ve ti, és a töb bi kri ti kai ki adás csak annyi ban le het 
fon tos szá má ra, hogy egy Bach-kéz ira tok ban já ra tos, fel ké szült ze ne tu dós figye lem re 
mél tó vé le mé nyét tud hat ja meg be lő lük. A ke vés bé tá jé ko zott fel hasz nálók, pél dául 
mű ked ve lő csel lis ták vagy fia tal nö ven dé kek ré szé re pe dig egy ne he zen hasz nál ha tó 
kri ti kai ki adás nál sok kal hasz no sabb le het egy inst ruk tív ki adás ta nul mányozása.

40  „[…] sei ausdrücklich betont, dass auch andere Lösungen möglich sind und dass der Spieler selbst 
experimentieren möge.” NBA, VI/2, 42.
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Bozó Péter

Liszt mint dalkomponista, 1839–1861
Az írás a 2010-ben megvédett, A Buch der Liedertől a Gesammelte 

Liederig: Liszt összegyűjtött dalainak első négy füzete és előfutárai című 
PhD doktori disszertáció kivonata.

Ta nul má nyom ban azo kat a ta pasz ta la to kat sze ret ném rö vi den össze gez ni, me lye ket 
PhD dok to ri ér te ke zé se men dol goz va sze rez tem; dol go za tom Liszt weimari pe rió du-
sá nak vé géig kom po nált dal ter mé sét vizs gál ta. Mun kám el ső ré szé ben rö vid át te kin tést 
adok a ku ta tás előz mé nyei ről. A má so dik rész ben az ér te ke zés mód sze reit mu ta tom be. 
A har ma dik rész té má ja az úgy ne ve zett „nem ze ti” as pek tus, míg a ne gye dik ben a da lok 
kü lön fé le ver ziói nak leg jel leg ze te sebb tí pu sait mu ta tom be rö vi den. Vé gül az utol só 
rész ben Liszt dal-opu szai nak cik lusjel le gé vel foglalkozom.

1. A kutatás előzményei

A Liszt dal ter mé sét tár gyaló iro da lom el ső pil lan tás ra je len té keny nek lát szik. Meg le pő 
azon ban, hogy a ze ne szer ző dal-œuvre-jét vizs gáló és ér té ke lő mun kák mennyi re el-
lent mon dá so san vi szo nyul nak az élet mű e fe je ze té hez. Mi köz ben Peter Raabe,1 Hans 
Joachim Moser,2 vala mint a ma ga jó val ár nyal tabb mód ján Reinhold Brinkmann3 is 

1  „[…] dalai most áttekinthetően elrendezve hozzáférhetők az összkiadás három kötetében, olyan kö-
tetekben, amelyek sok jót és sok gyengét is tartalmaznak, sőt, végre egyszer nyugodtan használhatjuk 
a legerősebb kifejezésformát, és kimondhatjuk: sok teljesen hasznavehetetlent és sok egészen elraga-
dót.” Peter Raabe, Liszts Schaffen (Tutzing: Hans Schneider, 21968 [11931]).

2  „Az [Újnémet] Iskola feje, Liszt Ferenc esetében a dal bizonyosan mellékes órák munkája maradt, 
bár általában véve nagy termékenységének köszönhetően a készlet meglehetősen terjedelmesre sike-
redett. A dalok fejlődéstörténeti fontossága – nem túlságosan nagy művészi értékük ellenére – szer-
zőjük kiemelkedő jelentőségét figyelembe véve is tetemes. […] A párizsi szalonok levegőjéből ered 
[Lisztnek] az a hajlama is, hogy dalait áriaszerűen szője, s hogy a lírát dramatizálja. Heine Loreleia 
így nyolc nyomtatott kottaoldalnyi színházi jelenetté lesz nála, Lenau Die drei Zigeunere is hasonló 
terjedelemre tesz szert, Mignon Kennst du das Landja még hosszabbra nyúlik – s hogy tisztán és ért-
hetően fogalmazzunk – csaknem elviselhetetlenné válik.” Hans Joachim Moser, Das deutsche Lied 
seit Mozart (Tutzing: Hans Schneider, 21968 [11937]).

3  „Ugyanígy áll a dolog az egykor híres Es muss was [sic] Wunderbares seinnal; Liszt zongora- és zene-
kari muzsikája a kánon része maradt; ám ez az értékítélet vokális lírai életművére már nem érvényes.” 
Rein hold Brinkmann, „Musikalische Lyrik im 19. Jahrhundert”, in Handbuch der musikalischen Gat-
tun gen, hrsg. von Siegfried Mauser, Bd. 8, 2, hrsg. von Hermann Danuser (Laaber: Laaber, 2004), 11.
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ki mond ja, hogy Liszt da lai nem tar toz nak a mű faj ka no ni zált re mek mű vei kö zé, ad dig 
Ronald Turner, Eleni Panagiotopoulou és Ben Ar nold mun kái ar ról ta nús kod nak, hogy 
Liszt dal ter mé se, aho gyan élet mű ve ál ta lá ban, a vé dő ügy vé dek nek sincs híján:

Az óriá si Liszt-élet mű ta lán egyet len ré szét sem mel lőz ték annyi ra, elő adói gya-
kor lat ban és nyom ta tás ban egy aránt, mint da lait. Liszt da lai ra so káig úgy te kin tet-
tek, mint ame lyek ügyet le nek és kor tár sai é nál ke vés bé mél tók az elő adás ra, rész ben 
ne héz vol tuk miatt, rész ben Alfred Einstein és más 20. szá zad ele ji muzikológusok 
ne ga tív (és né ha té ves) ér ték íté le tei miatt.4

A kér dés, hogy Liszt ze né jé nek oly nagy ré sze ál ta lá ban vé ve miért nem tar to zik a 
stan dard re per toár hoz, vi tá ra ösz tö nöz. Mű ve tu dat lan ság, hely te len fel fo gás, fél-
re ér tés és sze mé lyes rossz in du lat ál do za ta lett, s a da lok sem je len tet tek kivételt.5

   Van nak per sze, akik úgy vé lik, hogy Liszt nem annyi ra sa ját dal kom po zí ciói ré vén 
ját szott je len tős sze re pet a mű faj tör té ne té ben, mint in kább más dal szer zők mű vei ér-
de ké ben ki fej tett te vé keny sé gé vel – ezt az ál lás pon tot kép vi se li pél dául Peter Jost az 
MGG-le xi kon „Lied”-szó cik ké ben,6 vala mint Eric Sams és Graham Johnson a Grove-
le xi kon leg újabb ki adá sá nak „Lied”-szócikkében:

Bár a nyelv ala pos is me re te és az ar ra való re a gá lás hí ján Liszt szük ség kép pen csu-
pán mel lék fo lyó ja le he tett a né met dal nak, mind azon ál tal erő tel jes ha tást gya ko-
rolt a főáram ra, még hoz zá több fé le csa tor nán ke resz tül. Te vé keny pro pa gan dis ta 
volt, mind pró zá ban (Franzról írott esszé, Gesammelte Schriften, IV, 1855–1859), 
mind pe dig ál ta lá no sab ban, zon go rá ra írott dalátirataiban (Beethoven, Schubert, 
Schumann, Mendelssohn és Franz, vala mint saját dalai).7

   Akad ez zel szem ben, aki nemcsak Liszt dalátiratainak, ha nem a mu zsi kus sa ját dal-
kom po zí ciói nak is nagy mű faj tör té ne ti je len tő sé get tu laj do nít, olyannyi ra, hogy egye-
ne sen a Schumann és Hugo Wolf dal mű vé sze te kö zöt ti hiány zó lánc sze met vé li fel-
fe dez ni Liszt egyes da lai ban. Ez utób bi ál lás pont kép vi se lői nem túl meg le pő mó don 

4  Ronald Turner, „A Comparison of the Two Sets of Liszt–Hugo Songs”, Journal of the American Liszt 
Society 5 (June 1979), 16.

5  Eleni Panagiotopoulou, „An Evaluation of the Songs of Franz Liszt and Commentary on Their 
Performance”, The Liszt Society Journal 25 (2000), 9.

6  „Az újnémet Wagner és Liszt jelentősége [ti. a dal műfajra nézve] mindenekelőtt 1850-es évekbeli 
elméleti írásaik nagy hatásában áll, amelyek hang és szó, illetve költészet és zene újfajta viszonyát 
propagálták a zenedráma és szimfonikus költemény új műfajának következetességével. A két kom-
ponista dalai ezzel szemben háttérbe szorulnak.” Peter Jost, „Lied”, in Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart, hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd. 5 (Kassel–Basel–London–New York–Prag: 
Bärenreiter / Stuttgart–Weimar: Metzler, 1996), 1295.

7  Eric Sams and Graham Johnson, „Lied / IV.5: Wagner, Liszt and Cornelius”, in The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians, ed. by Stanley Sadie (Oxford: Oxford University Press, 2001), 
vol. 14, 676.
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Liszt-spe cia lis ták: Alan Walker8 mel lett el ső sor ban Ben Ar nold9 oszt ja ezt a fel fo gást. 
A dal szer ző Liszt nagy ra ér té ke lé sé nek ha sonló pél dá já val ta lál ko zunk a Camb rid ge 
Com pa nion so ro zat köz el múlt ban meg je lent, né met dal mű fa ját tár gyaló kö te té ben is, 
ahol Rena Charnin Mueller kü lö nös mó don ön álló fe je zet ben mél tat ja a po lig lott dal-
szer ző Lisz tet10 – ugyan itt a 19. szá za di dalkomponisták kö zül csu pán a mű faj né met 
aj kú klasszi ku sai: Schubert, Schumann, Brahms és Wolf ré sze sül nek ha sonló meg tisz-
tel te tés ben. De te kint het jük-e egy sze rűen né met dal szer ző nek azt a Lisz tet, aki egy-
aránt kom  po nált fran cia, olasz, orosz, an gol és ma gyar dalokat?
   Bár ért he tő, hogy a pia nis ta és a szimfonista Liszt jó val na gyobb tu do má nyos ér-
dek lő dés re tart hat szá mot, mint a dal kom po nis ta,11 ám dal-œuvre-je ez zel együtt is 
meg le pően fel tá rat lan. A ren del ke zés re álló mun kák rend sze rint két tényt emel nek ki 
e mű vek kel kap cso lat ban: a da lok nak a ze ne szer ző vi lág pol gár vol tá val össz hang ban 
álló nyel vi és sti lá ris he te ro ge ni tá sát, vala mint a mű vek sza ka dat lan re ví zióit, illetve 
ez zel össze füg gés ben a kü lön fé le meg fo gal ma zá sok, egy-egy dal el té rő mű alak jai nak 
prob le ma ti ká ját. Meg le he tő sen kü lön böz nek per sze a vé le mé nyek a da lok át dol go zá-
sai nak miért jét il le tően, s e vé le mé nyek mö gött is egymásnak el lent mon dó esz té ti kai 
ér ték íté le tek rej tőz nek. A Liszt dal-oe uv re-jét ku ta tók rend sze rint egy-egy té nye ző-
re ve ze tik vissza az át dol go zá sok ke let ke zé sét. Humphrey Searle, vala mint Sams és 
Johnson kom po zí ciós fo gya té kos sá gok ja ví tá sa ként, a ze ne szer ző fej lő dé sé nek do ku-
men tu ma ként ér tel me zi a revíziókat:

Ér de kes össze ha son lí ta ni szá mos ilyen dal ko ráb bi és ké sőb bi vál to za tát; […]. 
A ké sőb bi, revideált vál to za tok – rend sze rint eze ket is me rik és ad ják elő ma nap-
ság – több nyi re figye lem re mél tó fej lő dés ről ta nús kod nak. Az 1840-es év ti zed ben 
Liszt dal szer ző ként bi zo nyos ér te lem ben hát rány ban volt; vir tu óz pia nis ta ként haj-
la mos volt túl sá go san bo nyo lult kí sé re tet ír ni; az olasz ope ra ér zü le té től át itat va 
haj lott ar ra, hogy túl dra ma ti zál ja a leg egy sze rűbb lí rai köl te mé nye ket; s egész 
ed dig nem volt kel lő kép pen ott ho nos a né met ha gyo má nyok ban, hogy hi bát lan 
né met szö veg meg ze né sí té se ket készítsen.12

8  Alan Walker, Franz Liszt, vol. 2: The Weimar Years, 1848–1861 (New York: Alfred A. Knopf, 1989), 
502. Vö. uő., „Liszt and the Lied”, in Reflections on Liszt (Ithaca–London: Cornell University Press, 
2005), 150, ahol Wolf neve helyébe Mahleré kerül.

9  Ben Arnold, „Visions and Revisions: Looking into Liszt’s Lieder”, in Analecta Lisztiana III: Liszt 
and the Birth of Modern Europe = Franz Liszt Studies Series, No. 9, ed. by Michael Saffle and 
Rossana Dalmonte (New York: Pendragon, 2003), 256.

10  Rena Charnin Mueller, „The Lieder of Liszt”, in The Cambridge Companion to the Lied, ed. by 
James Parsons (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 168–184.

11  A Liszt-irodalom annotált bibliográfiája: Michael Saffle, Franz Liszt: A Research and Information 
Guide (New York–London: Routledge, 32004 [11991]).

12  Humphrey Searle, The Music of Liszt (New York: Dover, 21966 [11954]), 50.
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Liszt tel jes ség gel tisz tá ban volt a mű faj jal kap cso la tos ne héz sé gei vel […], mint azt 
re ví ziói mutatják.13

   Monika Hennemann a kom po nis ta íz lé sé nek, esz té ti kai né ze tei nek vál to zá sá val 
ma gya ráz za a dal revíziókat:

Liszt 1839 és 1847 kö zött írott da lai nak túl nyo mó több sé ge ra di ká lis re ví zión ment 
ke resz tül a weimari pe rió dus ban, ami kor már ar ra a gon do lat ra ju tott, hogy azok 
„több nyi re túl sá go san szen ti men tá li sak, s kí sé re tük gyak ran túl terhelt.”14

   Mueller és Ar nold pe dig Liszt „plu ra lis ta” gon dol ko dá sá val, il let ve „vál to zó el kép-
ze lé sé vel” (developing vision) hoz za össze füg gés be a kü lön fé le mű ala kok létezését:

[…] olyan mű vész volt, aki ál lan dóan új ra gon dol ta kom po zí cióit, a leg ko ráb bi vál-
to zat el ké szül tét kö ve tően több ször re vi de ál ta azo kat, több fé le ol va sa tát is meg en-
ged ve egya zon ze nei szövegnek.15

Liszt re ví ziói nak több sé ge ko ráb bi da lai nak szél ső sé ges egy sze rű sí té sét cé loz za, 
s ez a re ví ziók so rán vég re haj tott egy sze rű sí tés „vál to zó el kép ze lé sé nek” ered mé-
nye. […] „Vál to zó el kép ze lé sé ből” adó dóan Liszt nem szük ség sze rűen ja ví tott 
da lain, ami kor új ra kom po nál ta vagy át dol goz ta azo kat, ha nem csu pán át ala kí tot ta 
őket ép pen ak tuá lis gon dol ko dás mód já nak meg fe le lően. Ezek az át dol go zá sok nem 
fel tét le nül ar ra utal nak, hogy Liszt elé ge det len lett vol na da lai nak ko ráb bi vál to-
za tai val. […] Emily Dickinsonhoz ha sonlóan, aki egy-egy köl te mé nyét kü lön fé le 
vál to za tok ban hagy ta hát ra, Liszt sem árul ta el ne künk min den eset ben, hogy az 
egyes mű vek ko ráb bi vagy ké sőb bi vál to za tait ré sze sí tet te-e előny ben. So ha nem 
von ta vissza egyet len da lá nak nyom ta tott ki adá sát sem, s az elő adók to vább ra is, a 
mai na pig kü lön fé le ver ziók kö zül választanak.16

   Mind ezek fé nyé ben kü lö nö sen meg le pő, hogy máig nem tör tént kí sér let a ze ne szer-
ző dal re ví ziói kü lön fé le tí pu sai nak, il le tő leg a mű ala kok kü lön bö ző faj tái nak be mu-
ta tá sá ra, jól le het az élet mű ka ta lo gi zá lá sá ra irá nyuló, tisz te let re mél tó pró bál ko zá sok 

13  Sams–Johnson, „Lied”, 676.
14  Monika Hennemann, „Liszt’s Lieder”, in The Cambridge Companion to Liszt, ed. by Kenneth 

Hamilton (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 199.
15  Mueller, „The Lieder of Liszt”, 168.
16  Arnold, „Visions and Revisions”, 256.
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– Raabe (1931),17 Searle (1954),18 Winklhofer (1985),19 Eckhardt és Mueller (2001),20 
Short és Howard (2004)21 – ag gasz tó ano má li á kat mu tat nak eb ben a te kin tet ben. A ku-
ta tás – Mueller 1988-as ta nul má nyá tól el te kint ve22 – szin te tel jes ség gel figyel men kí-
vül hagy ni lát szik azt a tényt, hogy Liszt da lait több nyi re nem egyes mű vek ként, ha-
nem kü lön fé le gyűj te mé nyek/cik lu sok ke re té ben pub li kál ta, s hogy nemcsak az egyes 
kom po zí ciók át dol go zá sa, de azok gyűj te mé nyes el ren de zé se is fog lal koz tat ta. Mind ez 
nem kis rész ben an nak kö szön he tő, hogy a ren del ke zés re álló mű jegy zé kek is egy-egy 
dal el té rő mű alak jai nak össze füg gé sei re kon cent rál nak, en nek meg fe le lően min den 
egyes da ra bot kü lön szá moz nak, mi köz ben a gyűj te mé nyes ki adá sok lé te zé sé ről ke vés-
sé, vagy egyál ta lán nem in for mál nak. A ze nei for rá sok je len tős ré sze rá adá sul to vább-
ra is fel tá rat lan, még ha Muellernek el évül he tet len ér de mei van nak is e te kin tet ben.23 
A ré gi Liszt-össz ki a dás há romkö tet nyi dal ki a dá sa tá vol ról sem mond ha tó tel jes nek,24 a 
Gárdonyi Ist ván és Szelényi Ist ván ál tal út já ra in dí tott újabb össz ki a dás pe dig, jól le het 
im már ne gye dik év ti ze de ké szül (1970–), egye lő re el sem ju tott e mű cso port meg je len-
te té sé hez.25 A ze ne szer ző dal-œuvre-jének feltáratlanságát mi sem il luszt rál ja job ban, 
mint egy ed dig is me ret len Liszt-dal köz el múlt be li fel fe de zé se a mün che ni Bayerische 
Staatsbibliothek ze nei gyűj te ményében.26

17  Verzeichnis aller Werke Liszts nach Gruppen geordnet”, in Raabe, Liszt’s Schaffen (Stuttgart–Berlin: 
Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger, 11931), 241–364. Vö. a fia által revideált későbbi kiadással: 
Felix Raabe, „Verzeichnis aller Werke Liszts nach Gruppen geordnet”, in Raabe, Liszt’s Schaf fen 
(Tutzing: Hans Schneider, 21968), 241–364.

18  Humphrey Searle, „Liszt, Ferencz (Franz)”, in Grove’s Dictionary of Music and Musicians, ed. by 
Eric Blom (London: Macmillan, 1954), 263–314.

19  Humphrey Searle and Sharon Winklhofer, „Works”, in The New Grove Early Romantic Masters, 
vol. 1: Chopin, Schumann, Liszt, ed. by Stanley Sadie (New York–London: Norton, 1985), 322–368.

20  Eckhardt Mária and Rena Charnin Mueller, „Liszt, Franz: Works”, in The New Grove Dictionary 
of Mu sic and Musicians, ed. by Stanley Sadie (Oxford: Oxford University Press, 2001), vol. 14, 
785–872.

21  F. Liszt: List of Works, ed. by Michael Short and Leslie Howard (Milano: Ruginenti, 2004) = Quaderni 
dell’Istituto Liszt 3.

22  Rena Charnin Mueller, „Reevaluating the Liszt Chronology: The Case of Anfangs wollt ich fast ver-
za gen”, 19th-Century Music 12/2 (Fall 1988), 132–147.

23  Rena Charnin Mueller, Liszt’s Tasso Sketchbook: Studies in Sources and Revisions (Ph. D. diss., 
New York University, 1986).

24  Gross her zog Carl Alexander Ausgabe der musikalischen Werke Franz Liszts [a továbbiakban: GA], 
hrsg. von der Franz-Liszt-Stiftung (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1907–1936), Serie VII, Bd. 1–3 
(1917, 1921, 1922).

25  Franz Liszt, Neue Ausgabe Sämtlicher Werke / New Edition of the Complete Works, hrsg. von / ed. 
by István Gárdonyi, István Szelényi, Imre Mező, Imre Sulyok et alii (Budapest: Editio Musica, 
1970–).

26  Wenn die letzten Sterne bleichen, hrsg. von Rolf Griebel, Sigrid von Moisy and Sabine Kurth (Mün-
chen: Henle, 2007).
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2. A kutatás módszerei

A ku ta tás fen tebb be mu ta tott ál lá sa je len tős mér ték ben meg ha tá roz ta mind az ér te ke-
zés mód sze rét, mind pe dig a vizs gáló dás szem pont jait. Mun kám szű kebb ér te lem ben 
vett tár gyá ul Liszt dal-œuvre-jének egy olyan sze le tét vá lasz tot tam, amely vala mennyi, 
ál ta lam fon tos nak tar tott szem pont be mu ta tá sá ra al kal mas nak lát szott: a Gesammelte 
Lieder cí met vi se lő dal gyűj te mény 1860-as ki adá sá nak el ső négy fü ze tét, il let ve azok 
elő fu tá rait. Ez a négy fü zet ugyan is nagy részt olyan da lok át dol go zott, meg ros tált és új 
el vek sze rint gyűj te ménnyé ren de zett vál to za tait fog lal ja ma gá ban, ame lye ket Liszt dal-
szer ző mun kás sá gá nak el ső pe rió du sá ban, az 1840-es évek so rán pub li kált más, ve gyes 
gyűj te mé nyek ke re té ben (Buch der Lieder, 1–2. kö tet, megj. 1843, az el ső kö tet ja ví-
tott ki adá sa: 1856; Sechs Lieder für eine Singstimme, megj. 1844; Schiller und Goethe. 
Lieder, megj. 1848). Az 1860-as gyűj te mény elő fu tá rai alatt eze ket a ko ráb bi dal ki ad-
vá nyo kat ér tem, me lyek nek da rab jait Liszt utóbb a Gesammelte Liederben hasz nál ta 
fel. Mun kám nem Liszt tel jes dal ter mé sé nek át te kin té se: ele ve le mond tam a mu zsi kus 
ké sei dal szer ző te vé keny sé gé nek vizs gá la tá ról. Így csu pán em lí tés szint jén írok pél dául 
az 1880-as évek re nyolc fü zet té bő vült össze gyűj tött da lok ké sei, fran cia ki adá sá ról és 
az eh hez kap csoló dó re ví ziós mun kák ról. (A disszer tá cióm ban tár gyalt dal opu szok tar-
tal má nak át te kin té sét lásd a ta nul mány füg ge lé ké ben). A Gesammelte Lieder el ső négy 
fü ze té nek és elő fu tá rai nak vizs gá la ta – a gyűj te mény ke let ke zés tör té ne té ből adó dóan – 
mind a re ví ziók, illetve mű ala kok tí pu sai nak tár gya lá sá hoz és ér té ke lé sé hez, mind pe dig 
Liszt an toló gia össze ál lí tá sá ra irá nyuló tö rek vé sei nek be mu ta tá sá ra al kal masnak tűnt.
   Mun kám alap ját a ren del ke zés re álló pri mer ze nei for rá sok szám ba vé te le és rend-
sze re zé se ké pez te. Te kint ve, hogy Liszt dal-œuvre-je szem pont já ból a ze ne szer ző 
éle té nek Weimarban el töl tött pe rió du sa (1848–60) mond ha tó a leg te vé ke nyebb nek, a 
for rá sok je len tős ré szét ma weimari gyűj te mé nyek őr zik (Stiftung Weimarer Klassik, 
Goe the- und Schiller-Archiv / Herzogin An na Amalia Bibliothek). A ku ta tás ge rin cét 
en nek meg fe le lően a weimari for rás anyag ere de ti ben tör té nő ta nul má nyo zá sa ké pez te, 
2005 ok tó be ri kutatóutam al kal má val.27 A vi lág egyéb pont jain ta lál ha tó Liszt-for rá so-
kat má so lat ban ta nul má nyoz tam. A for rás anya got vizs gál va le he tő ség sze rint tel jes ség-
re tö re ked tem; ám – a for rá sok bő sé gé ből, föld raj zi szó rá sá ból adó dóan, a meg fe le lő 
mű jegy zék és kri ti kai köz re adás hiá nyát te kint ve, vala mint a for rás lán cok ban mu tat ko-
zó fe hér fol tok is me re té ben – csak nem bi zo nyos, hogy az ér te ke zés le zá rá sát kö ve tően 
is ke rül nek majd elő újabb, a té má ba vá gó kéz ira tok. A ze nei for rá sok ta nul má nyo zá sát 
egyéb írott do ku men tu mok (Liszt és kö ré nek le ve le zé se, ko ra be li ze nei saj tó ter mé kek, 
kor tár si vissza em lé ke zé sek) stú diu ma egé szí tet te ki. A for rá sok fel té te le zett kro noló-
giá ját és hiá nyait lásd a ta nul mány füg ge lé ké ben, stemmaták formájában.

27  Kutatóutamat a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Kodály Ösztöndíjának 
támogatásával tudtam megvalósítani. Ezúton is köszönetet mondok érte.
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A pri mer for rá sok ta nul má nyo zá sa so rán egy ér tel mű vé vált, hogy Liszt dal-œuvre-jének 
tény le ges kez de tei – amennyi ben el ve szett fia tal ko ri vo ká lis kom po zí ciói tól el te kin-
tünk28 – az 1830-as és 1840-es év ti zed for duló já ra kel tez he tők. Dal ter mé sét kez det-
től fog va nyel vi és mű fa ji sok szí nű ség jel lem zi: el ső zon go ra kí sé re tes szóló da la min-
den bi zonnyal egy olasz nyelvű románc volt;29 nyom ta tás ban egy fran cia mélodie-val 
je lent ke zett elő ször;30 el ső ter je del me sebb gyűj te mé nyei31 pe dig né met Liedeket is 
ma guk ban fog lal nak. Da lai nak ez a tar ka sá ga össz hang ban áll bo nyo lult nem ze ti és 
kul tu rá lis iden ti tá sá val. A ze ne szer ző túl sá go san is so kat hang sú lyo zott, sa ját ma ga 
dek la rál ta ma gyar sá gát, fran cia nyel vét és kul tú rá ját figye lem be vé ve is fel tű nő azon-
ban, hogy Liszt dal-œuvre-je a mu zsi kus ko ra né met ze ne kul tú rá ja fe lé való ori en táló-
dá sát tük rö zi. Ezt a vo ká lis re per toárt, il le tő leg Liszt fér fi ka rait32 nem le het a mű vek 
ke let ke zé sé nek tör té nel mi kon tex tu sá tól, ko ra né met nem ze ti tö rek vé sei től33 és a mu-
zsi kus né met or szá gi mű kö dé sé től füg get le nül vizs gál ni. A né met Za rán dok év ter vé nek 
ta nú sá ga sze rint do ku men tál ha tó össze füg gés áll fenn Liszt egyes ko rai da lai, vala mint 
az 1840-es né met–fran cia po li ti kai konf lik tus és a Raj na-da lok en nek kap csán ki bon ta-
ko zó di vat ja kö zött. A ze ne szer ző nek az Années de pèlerinage né met kö te té re vo nat ko-
zó ter ve ma gá ban fog lal ja el ső né met da lai kö zül há rom: a Die Loreley, a Die Zelle in 
Nonnenwerth (= Ro land’s Sage) és az Am Rhein im schönen Strome – címét is:

3ème Année de Pélerinage – Was ist des Deutschen etc. – Lore Ley – Ro land’s 
Sage (Benedict) / Am Rhein! Am Rhein! – (entrecoupé de Leyer und Schwerdt – 
Lützow’s Jagd?)34

28  Lásd Liszt Ádám 1824. március 20-án kelt levelét (eredetije német nyelvű): „[…] már több dol-
got is írt itt zongorára és énekhangra, amelyeket folyvást hallani kívánnak s igen jól meg akartak 
fizetni; ám azt remélem, hogy nagyobb nyereséget csinálok ezekkel Londonban.” La Mara, „Aus 
Franz Liszts erster Jugend: ein Schreiben seines Vaters mit Briefen Czernys an ihn”, Die Musik 5/13 
(1905–1906), 18. A levélrészletben említett korai vokális művek azonban nem maradtak fenn.

29  Angiolin dal biondo crin (Cesare Bocella költeményére), melyet a zeneszerző 1839-ben Blandine 
lánya számára írt, bölcsődalként. Vö. Marie de Flavigny, comtesse d’Agoult: Correspondance 
générale, éd. par Charles F. Dupêchez (Paris: Honoré Champion, 2004), Tome II, 528. A dal 1843-
ban jelent meg, Schlesingernél, Berlinben, a Buch der Lieder első kötetének utolsó számaként.

30  Il m’aimait tant (Delphine de Girardin költeményére); megjelent 1842-ben Párizsban, Latte-nál; 
1843-ban a mainzi Schott kiadónál is, német fordítás kíséretében.

31  A Buch der Lieder említett első kötete és a Sechs Lieder für eine Singstimme (Köln: Eck & Co., 1844).
32  Olyan férfikari műveire gondolok itt, mint a Was ist des Deutschen Vaterland [Mi a német hazája?] 

(Ernst Moritz Arndt költeményére) és a Rheinweinlied [Rajnai bordal] (Georg Herwegh költemé-
nyére).

33  A 19. századi német nacionalizmus történetéhez lásd: Heinrich August Winkler, Németország törté-
nete a modern korban, I. kötet, ford. D. Molnár Judit (Budapest: Osiris, 2005).

34  D–WRgs 60/N 8 (7. oldal). A vázlatkönyvbejegyzés átírását elsőként Mueller közölte: Rena Charnin 
Mueller, „Liszt Catalogues and Inventories of His Works”, Studia Musicologica 34/3–4 (1992), 234. 
A terv értelmezéséhez lásd: Péter Bozó, „Liszt’s Plan for a German Année de pèlerinage: ‘Was ist 
des Deutschen Vaterland?’”, Studia Musicologica 44/1 (2006), 19–38.
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   Két ség kí vül van te hát alap ja a Liszt da lai nak szen telt, ré geb bi né met iro da lom ban 
több he lyütt ol vas ha tó ál lí tás nak,35 mi sze rint a ze ne szer ző dal-œuvre-jében a „né met 
ha tás” meg ha tá ro zó sze re pet ját szott; még ha nem is úgy, aho gyan a nem ze ti szo cia lis-
tá vá lett Raabe,36 il let ve egyes né met elő dei és kor tár sai37 po li ti kai el fo gult sá guk ban 
be mu tat ni igye kez tek. Liszt nek a né met ze ne kul tú ra ér de ké ben ki fej tett erő fe szí té sei38 
(és a né met na ci o na liz mus nak tett en ged mé nyei) min den bi zonnyal sa ját sze mé lyes 
ter veit, szim fo ni kus ze ne szer zői am bí cióit, vala mint kul túr po li ti ku si tö rek vé seit is 
tük rö zik. Da lai nak pub li ká ciós gya kor la ta el lent mon dá sos mó don egy szer re ta nú sít-
ja a kom po nis ta komp lex nem ze ti ön azo nos sá gát és mű kö dé sé nek vi lág pol gár jel le-
gét, egy szer smind azon ban Né met or szág fe lé való tá jé ko zó dá sát is. Fran cia da lai nak 
több sé gét Né met or szág ban pub li kál ta, né met for dí tás kí sé re té ben. S nem utol só sor-
ban: több né met Liedet kom po nált, mint fran cia, olasz, ma gyar, an gol és orosz dalt 
együttvéve.
   Fon tos, a né met na ci o na lis ta his to ri og rá fia ál tal rész ben figyel men kí vül ha gyott, 
rész ben kár hoz ta tott je len ség ugyan ak kor Liszt dal ter mé sé nek sti lá ris sok szí nű sé ge.39 
Na gyon is van alap ja azok nak az ál lí tá sok nak, ame lyek Liszt da lai nak nem né me tes 
vo ná sait te szik szó vá: e mű vek nem egy eset ben olasz és fran cia ze nés szín pa di mű-
ve ket idé ző cadenzát tar tal maz nak, s a meg ze né sí tett szö ve ge ket a kom po nis ta gyak-
ran való ban mint egy ope ra lib ret tó ként ke zel te, kü lö nös kép pen a da ra bok zá ró sza ka sza 
ese té ben. Liszt Comment-disaient-ils cí mű fran cia mélodie-ja kü lö nö sen ér de kes eset 
eb ből a szem pont ból. A da rab leg ko ráb bi pub li kált vál to za ta vir tu óz cadenzával zá-
rul (1. kot ta), me lyet a ze ne szer ző min den való szí nű ség sze rint Laure Cinti-Damoreau 

35  Bernhard Vogel, Franz Liszt als Lyriker (Leipzig: Kahnt Nachfolger, 1887), 11.; Josef Wenz, Franz 
Liszt als Liederkomponist (Ph. D. diss., Frankfurt am Main, 1921), 12.; Raabe, Liszts Schaffen, 
130–131.

36  Lásd például: „Franz Liszt und das deutsche Musikleben”, in Deutsche Meister. Reden von Peter 
Raabe (Regensburg: Gustav Bosse, 1937), 43–57. Vö. Oliver Rathkolb, „Zeitgeschichtliche 
Notizen zur politischen Rezeption des »europäischen Phänomens Franz Liszt« während der 
nationalsozialistischen Ära”, in Liszt Heute. Bericht über das Internationale Symposion in 
Eisenstadt 8.–11. Mai 1986, hrsg. von Gerhard J. Winkler und Johannes-Leopold Mayer (Eisenstadt: 
Burgenländisches Landesmuseum, 1987), 45–55.; valamint Nina Okrassa, Peter Raabe: Dirigent, 
Musikschriftsteller und Präsident der Reichsmusikkammer (1872–1945) (Köln–Weimar–Wien: 
Böhlau, 2004).

37  Lásd például Franz Brendel 1859-es beszédében kifejtett, nacionalista történeti koncepcióját az úgy-
nevezett Új Német Iskoláról: „Zur Anbahnung einer Verständigung”, Neue Zeitschrift für Musik 50 
(10. Juni 1859), 265–273. Vö. Richard Taruskin, „Nationalism”, in The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, ed. by Stanley Sadie (Oxford: Oxford University Press, 2001), vol. 17, 692.

38  Ehhez lásd: Liszt und die Neudeutsche Schule, hrsg. von Detlef Altenburg (Laaber: Laaberverlag, 
2006). Vö. Lisztnek a Goe the-alapítványra vonatkozó tervével: Franz Liszt: Sämtliche Schriften, 
Bd. 3: Die Goe the-Stiftung – De la fondation Goe the, hrsg. von Detlef Altenburg (Wiesbaden: 
Breitkopf & Härtel, 1997).

39  Vö. Franz Brendel, Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich. Von den ersten 
christlichen Zeiten bis auf die Gegenwart (Leipzig: Matthes, 41867 [11852]), 638.
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(1801–1863)40 szá má ra kom po nált, aki a pá ri zsi Théâtre-Italien (1816–1825), Opéra 
(1825–1835) és Opéra-Comique (1836–1841)41 ün ne pelt ko lo ra túr szop rán ja volt, s 
min de nek előtt florid ének stí lu sá ról volt híres.42

   Mind ez ar ra figyel mez tet, hogy fél re ve ze tő és ve szé lyes Liszt te vé keny sé gé nek 
egy ol da lú, ki zá ró lag nem ze ti né ző pon tot tük rö ző be mu ta tá sa, vala mint ar ra, hogy a 
Liszt-ku ta tás nem le het pusz tán Liszt-filoló gia; a ze ne szer ző élet mű vé nek és mű kö dé-
sé nek tör té nel mi és ze ne tör té ne ti kon tex tu sát figyel men kí vül hagy va mű vei nek igen 
fon tos, a szö veg kri ti kai meg kö ze lí tés sel egyen ér té kű as pek tu sa ma rad feltáratlan.

4. Revíziók és eltérő műalakok

Liszt nem ze ti iden ti tá sai hoz és da lai nak „nem ze ti jel le gé hez” ha sonlóan vo ká lis kom-
po zí ciói nak kü lön fé le mű alak jait és re ví zióit sem le het egy ol da lúan in terp re tál ni. Míg 
a ko ráb bi sze kun der iro da lom rend sze rint egy-egy té nye ző re ve zet te vissza az át dol-
go zá sok lé tét, ad dig az át dol go zá sok és el té rő mű ala kok né hány jel leg ze tes tí pu sá nak 
át te kin té sé ből ki de rül, hogy e té nye zők mind egyi ke sze re pet játsz ha tott a da lok át dol-
go zá sá ban, ugyan ak kor to váb bi mo tívumok is.

40  Lásd Liszt Emilie Merian-Genastnak írt, 1860. július 24-én kelt levelét: Klára Hamburger, „Franz 
Liszts Briefe an Emilie Merian-Genast aus den Beständen des Goe the- und Schiller-Archivs, 
Weimar, Teil 1”, Studia Musicologica 48/3–4 (September 2007), 373.

41  Philip Robinson, „Cinti-Damoreau, Laure (Cinthie)”, in The New Grove, vol. 5, 863.
42  Austin Caswell, „Mme Cinti-Damoreau and the Embellishment of Italian Opera in Paris: 1820–

1845”, Journal of the American Musicological Society 28/3 (1975), 459–492. Vö. Méthode de chant 
composée pour ses classes du Conservatoire par Mme. Cinti-Damoreau című, 1849-ben kiadott 
tankönyvével, amely a 19. századi olasz opera előadói gyakorlatának fontos forrása.

1. kotta: Comment disaient‑ils (1844), 85–88. ütem
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   Mint a Liszt ko rai da lai nak zon go ra kí sé re tén (2–3. kot ta) és ének szó la mán (4–5. 
kot ta) esz kö zölt tech ni kai könnyí té sek, a mű vek ze nei for má já nak és szö veg is mét lé sei-
nek rö vi dí té sei43 ta nú sít ják, a ze ne szer ző nem egy eset ben való ban ja ví tott da lain. Liszt 
1850 utá ni meg nyi lat ko zá sai ból,44 illetve a da lait recenzeáló Louis Köhlerrel foly ta tott 

43  Vö. például a Die Loreley 1843-ban, illetve 1856-ban és 1860-ban kiadott verzióit, vagy például az 
Oh! quand je dors 1844-ben, illetve 1860-ban kiadott változatát.

44  Lásd Liszt Bettine von Brentanónak írott, 1853. április 3-án kelt levelét: Friedrich Schnapp, 
„Unbekannte Briefe Franz Liszts zum 40. Todestag des Meisters veröffentlicht”, Die Musik 18/10 
(Juli 1926), 721–722.; Liszt kiadójának, Heinrich Schlesingernek írott, 1855. december 18-án kelt 
levelét: Liszt Letters in the Library of Congress, ed. by Michael Short (New York: Pendragon, 
2003), 308–309. Vö. Albert Gutmann visszaemlékezéseivel: Aus dem Wiener Musikleben. Künstler-
Erinnerungen (Wien: Gutmann, 1914), 51.

2. kotta: Am Rhein im schönen Strome (1843), 1–11. ütem
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le ve le zé sé ből45 vett rész le tek ar ra utal nak, hogy Searle, Sams és Johnson ér tel me zé sé-
vel össz hang ban, Ar nold in terp re tá ció já val el len tét ben Liszt utóbb ma ga is el is mer te e 
ko rai mű vei nek kom po zí ciós fo gya té kos sá gait, és weimari al ko tó pe rió du sá ból vissza-
te kint ve ma ga is ér vény te len nek te kin tet te 1840-es évekbeli dal ter mé sét, elé ge det len 
volt an nak szín vo na lá val.46 Ez né mi képp meg kér dő je le zi a Liszt da lait vé del mük be ve-
vő, apo lo ge ti kus írá sok lét jo go sult sá gát, s az olyan szer zők ál lí tá sát is, akik a 19. szá za-
di né met dal klasszi ku sai val igye kez nek egy sor ba ál lí ta ni Liszt vo ká lis kom pozícióit.
   Ugyan ak kor az is tény, hogy – mint a kom po nis ta egy-egy da lá nak al ter na tív vál-
to za tai vagy egya zon köl te mény el té rő meg ze né sí té sei pél dáz zák – Liszt való ban plu-
ra lis ta gon dol ko dá sú ze ne szer ző volt. Pél dául a S’il est un charmant ga zon az 1860-as 
ki adás sze rint be fe je ződ het to ni kai ak kord dal, de akár nyit va is ma rad hat, a do mi-
náns szep tim ak kor don (lásd a „Fine” szót a 6. kot tán), mint egy schumanni tö re dék. 
A Freudvoll of leidvoll két tel je sen kü lön bö ző meg ze né sí té se pe dig egy szer re je lent 
meg, ugyan ab ban a ki adás ban (vö. a 7. és 8. kottát).
   Mint a Liszt-da lok kü lön fé le hang faj ra szánt fek vés vál to za tai, vala mint zon go rás 
meg fo gal ma zá sai és zenekarkíséretes át dol go zá sai ta nú sít ják, egy-egy elő adó sze mé-

45  Lásd például: Franz Liszt’s Briefe, hrsg. von La Mara, Bd. I (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1893), 
141–142.

46  Lásd 1877-es műjegyzékét, amelyben expressis verbis megtagadta dalainak korai verzióit: The ma ti-
sches Verzeichniss der Werke, Bearbeitungen und Transcriptionen von F. Liszt. Neue ver voll stän dig-
te Ausgabe (Leipzig: Breitkopf & Härtel, [1877], lemezszám: 14 373), 113.

3. kotta: Am Rhein im schönen Strome (1856/1860), 1–6. ütem
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4. kotta: Angiolin dal biondo crin (1843), 50–52. ütem

5. kotta: Angiolin dal biondo crin (1860), 50–53. ütem

6. kotta: A S’il est un charmant gazon alternatív befejezésváltozatai (1860)
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lye, egy-egy elő adá si le he tő ség nem ke vés bé fon tos sze re pet ját szott bi zo nyos mű ala-
kok meg szü le té sé ben, mint a ko rai da lok kom po zí ciós fo gya té kos sá gai, a né met nyel-
vű dal mű faj bi zo nyos il lem sza bá lyai nak figyel men kí vül ha gyá sa. A Freudvoll und 
leidvoll el ső meg ze né sí té sé nek 1860-ban meg je lent, mez zo szop rán hang ra szánt vál-

7. kotta: Freudvoll und leidvoll, 1. megzenésítés, 1. megfogalmazás (1848), 17–23. ütem

8. kotta: Freudvoll und leidvoll, 2. megzenésítés (1848), 14–20. ütem
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to za ta nem egy sze rűen a szop rán ver zió transz po zí ció ja, ha nem egyes he lye ken kis sé 
el té rő, a más fé le hang faj kü lön bö ző adott sá gai nak meg fe le lően (vö. a 10–11. kottát).
   Liszt le ve le zé sé nek ta nú sá ga sze rint a Die Loreley és a Mignons Lied ze ne ka ri 
dal vál to za ta egy aránt Emilie Merian-Genast szá má ra ké szült.47 A ze ne szer ző sa ját da-
lai ból ké szült zon go ra áti ra tai nak több sé ge vir tu óz kor sza ká ra da tál ha tó; ezek igen ha-
sonlók Schubert-dalátirataihoz, pél dául a szóló bal kéz re hang sze relt le tét (vö. a 12. és  
13. kot tát) és a va riá ciós elv al kal mazásában.
   Liszt szá má ra a tématranszformáció (vö. a 7. és 9. kot tát) nem csu pán szim fo ni kus 
köl te mé nyei nek és prog ram szim fó niái nak kom po zí ciós mód sze re volt, ha nem egy szer-
smind dal re ví ziós mód szer is. E kom po zí ciós tech ni ka da lai nak re ví ziós fo lya ma tá ban 
tör té nő al kal ma zá sa Liszt ze ne szer zői gon dol ko dá sá nak né hány jel leg ze tes vo ná sá ra 
vi lá gít rá. Kom po zí ciós te vé keny sé gé ben a va riá ciós elv köz pon ti sze re pet ját szott; 
jel lem ző ugyan ak kor, hogy el ső sor ban a va riá ció nak a té ma ka rak te rét meg vál toz ta tó 
met ri kai át ala kí tá sán, vala mint a hang szín, fak tú ra és kí sé ret tí pus meg vál toz ta tá sán, 
il let ve a dal stró fák tonális va riá lá sán ala puló tí pu sá hoz von zó dott – mi köz ben a dal la-
mot több nyi re vál to zat la nul tar tot ta meg, mint egy cantus firmusként ke zel ve azt. Mint 
a dal re ví ziók elem zé sei ta nú sít ják, Liszt szim fo ni kus mű vei nek jel leg ze tes for ma al-
ko tó prin cí pi u ma olyan mű faj be li al ko tá sai ban is je len tős sze re pet ját szott, ame lyek 
nem ké pe zik ré szét a né met szim fo ni kus ha gyo mány nak. Vagy is a tématranszformáció 

47  Hamburger, „Franz Liszts Briefe an Emilie Merian-Genast”, 386. Mindkét zenekari dal a lipcsei 
Kahnt kiadónál jelent meg 1863-ban.

9. kotta: Freudvoll und leidvoll, 
1. megzenésítés, 2. megfogalmazás (1860), 5–8. ütem
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10. kotta: Freudvoll und leidvoll, első megzenésítés, 
szoprán verzió (1860), 14–18. ütem

11. kotta: Freudvoll und leidvoll, első megzenésítés, 
mezzoszoprán verzió (1860), 14–18. ütem

12. kotta: Angiolin dal biondo crin, 
szóló zongorára írt változat (1846), 6–8. ütem

13. kotta: Schubert–Liszt, Lob der Tränen (1837), 6–8. ütem
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tech ni ká ja – Dahlhaus48 fel té te le zé sé vel el len tét ben, Hansen49 és Batta50 té zi sei vel 
össz hang ban – nem annyi ra egy spe ciá li san a szim fo ni kus mű faj ra jel lem ző kom po zí-
ciós ki hí vás ra adott vá lasz, ha nem Liszt szim fo ni kus köl te mé nyei ben és szim fó niái ban 
mint egy adap tál ta be vett el já rá sát, me lyet imp ro vi zá ció és kom po ná lás so rán fia ta labb 
évei ben, illetve más mű fa jok ban is al kalmazott.

5. Ciklus és gyűjtemény

Szin tén ér de kes meg vizs gál ni a Gesammelte Lieder I–IV. fü ze té nek és elő fu tá rai nak 
rend jét a 19. szá za di dal cik lus kon tex tu sá ban, ab ból a szem pont ból, hogy meg figyel-
he tők-e a da lok tu da tos el ren de zé sé re, il let ve cik lusjel le gé re utaló je lek. Mint töb bek 
kö zött a Müllerlieder cí mű Schubert-dal áti ra tok cik li kus el ren de zé sé nek pél dá ján be-
mu tat tam, Liszt von zó dott a té te lek attacca-kap cso lá sá hoz.51 Liszt Schiller-da lai nak 
elem zé se azt mu tat ja, hogy dal cik lust kom po nál va is a be et ho ve ni ha gyo mány hoz kap-
csoló dó, le ke re kí tő zár lat tal vég ző dő attacca-for mát al ko tott. E cik lus há rom da rab ja 
(Der Fischerknabe, Der Hirt, Der Alpenjäger), mely nek szö ve gét Schiller tör té nel mi 
drá má já nak, a Tell Vil mos nak kez de té ről vet te a ze ne szer ző, meg sza kí tás nél kül kö ve ti 
egymást. A má so dik és har ma dik dalt meg kom po nált át ve ze tés kö ti össze, a Der Al pen-
jä ger vé gén pe dig az el ső és a má so dik dal té mái tér nek vissza (14–15. kot ta), leg alább-
is az 1848-as meg fo gal ma zás ban. Az 1860-ban ki adott, re vi de ált vál to zat ban azon ban a 
ze ne szer ző el hagy ta a te ma ti kus reprízt.
   A Schiller-cik lus azon ban in kább ki vé tel nek szá mít Liszt dal-œuvre-jében. 1840-es 
évek ben ki adott dal-opu szai nak több sé ge min den fé le te kin tet ben igen tar ka gyűj-
te mény: egymástól füg get le nül, kü lön bö ző in dít ta tás ból ke let ke zett da lok ból áll, s a 
szer zők sze mé lyét, az éne kes hang fa ját, a ver sek iro dal mi rang ját il le tően, sőt ese ten-
ként nyel vi szem pont ból is he te ro gén gyűj te mény. A Gesammelte Lieder el ső négy fü-
ze tét össze ál lít va, ko ráb bi da lait meg ros tál va és a köl tők sze mé lye sze rint új rend be 
ál lít va Liszt 1840-es évekbeli dal gyűj te mé nyei nél ren de zet tebb ki ad ványt ho zott lét-
re. Azon ban a be et ho ve ni örök ség je gyé ben cik lust al ko tó Schiller-da lok tól el té rően a 
gyűj te mé nyes ki adás I., III. és IV. fü ze te ese té ben in kább gyűj te mény ről be szél he tünk, 
mint sem cik lus ról. A Gesammelte Lieder ke let ke zés tör té ne té hez kap csoló dó do  ku  men -

48  Carl Dahlhaus, „Liszt’s Idee des Symponischen”, in Liszt-Studien, Bd. 2: Referate des 2. Euro päi-
schen Liszt-Symposions, Eisenstadt 1978, hrsg. von Serge Gut (München–Salzburg: Katzbichler, 
1981), 36–42.

49  Bernard Hansen, Variationen und Varianten in den musikalischen Werken Franz Liszts (Diss., Uni-
ver si tät Hamburg, 1959).

50  Batta András, Az improvizációtól a szimfonikus költeményig (PhD diss., Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Fő is ko la, Budapest, 1987).

51  A hat szöveg nélküli dalból álló ciklus tonálisan zárt egészet alkot, melyben a két közbülső dal (a 
Der Jäger és a Die böse Farbe) attacca követi egymást, scherzo-formát alkotva, maggiore trióval.
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tu mok ból ugyan ak kor ki tű nik, mi lyen so kat ve sző dött Liszt da lai nak el ren de zé sé vel, 
s hogy mi lyen hosszas va jú dást kö ve tően ke rült sor vé gül 1860-ban az össze gyűj tött 
da lok meg je lenésére.52

52  Lásd többek között Ich möchte hingehn című dalának autográf kéziratát (D-WRgs 60/D 38), mely-
re feljegyezte a gyűjteményes dalkiadás tervezett sorrendjének egy változatát: „Reihe[n] Folge / 1 
Vergiftet – / Du bist wie eine Blume / 2 Anfangs – / 3 Kling leise / 4 Morgens steh / 5 / 6 } Fichtenbaum 
/ 7 Ihr Auge / 8 Charlotte ? [= Was Liebe sei, poem by Charlotte von Hagn] / 9 Comment disaient-
ils / 10 O [quand je dors] / 10 Amaranthe [= Es muss ein Wunderbares sein, Oskar von Redwitz 
Amaranthe cí mű epo szá ból] / 11 Es rauschen die Winde / 12 Schwebe / 13 Väter Gruft / 14 Wo weilt 
er / 15 10 O quand je dors / 16 11 S’il est un charm[ant] / 17 Laßt mich ruhen / 18 in Liebeslust – / 
19 – Ich möchte hingehn”. A dal cí mek itt azon ban még nem köl tők sze rint van nak ren dez ve.

14. kotta: Liszt, Der Alpenjäger (1848), a Der Hirt tematikus repríze
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15. kotta: Liszt, Der Alpenjäger (1848), a Der Fischerknabe tematikus repríze
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Függelék

A disszer tá ció ban vizs gált dal ki ad vá nyok tar tal ma a ze nei for rá sok fel so rolásával53

A) Buch der Lieder. Gedichte von Goe the, Heine, Victor Hugo etc. mit Begleitung 
des Pianoforte … I [meg je lent: 1843]. Ihrer königlichen Hoheit der Frau Prinzessin 
von Preußen in ehrfurchtsvoller Huldigung gewidmet.

1. (R 591a, S 273i, LW N5/1): Die Lore Ley für Mezzo‑Sopran oder Tenor‑Baryton 
(Hein rich Heine). 1. vo ká lis meg fo gal ma zás, G-dúr, 149 ütem. GA: –. • So ro zat terv a 
Lich nows ky-váz lat könyv ben (D-WRgs 60/N 8, 7. old.). • Váz lat a Lichnowsky-váz lat-
könyv ben (D-WRgs 60/N 8, 9. old). • A dal autográf fo gal maz vá nya Marie d’Agoult-
nak szóló aján lás sal (D-WRgs 60/D 97). • Az ének szó lam autográf tisz tá za ta (F-Pn 
Ms. 176). • Az el ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Liszt 1843. már ci us 
18-án kelt, Heinrich Schlesingerhez írt le ve lé nek ta nú sá ga sze rint a dal ból met sző pél-
dány ként nem hasz nált kopistamásolatok is ké szül tek;54 ezek azon ban nem ma rad tak 
fenn. • Autográf kor rek tú ra lap a met sző pél dány hoz Liszt Heinrich Schlesingernek írt, 
kel te zet len le ve lé ben (US-Wc, General Collection).55 Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na-
ta nem ma radt fenn.56 • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: 
S.2822) Liszt Handexemplarjában (D-WRz L 842/Koll. 1). → F), 1. → I), 1.

2, 2bis. (R 567a, S 272i, LW N3/1): Am [sic] Rhein für Mezzo‑Sopran oder Te nor‑Ba‑
ry ton (Heinrich Heine). 1. vo ká lis meg fo gal ma zás, E-dúr, 34, 83 ütem; a zon go ra kí sé ret 
két fé le vál to zat ban, tizenhatodos (2) vagy nyolcadtriolás figurációval (2bis); GA VII/1, 
20–29. • So ro zat terv a Lichnowsky-váz lat könyv ben (D-WRgs 60/N 8, 7. old.). • Liszt 
auto gráf fo gal maz vá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás met sző pél dá nyá nak hol lé te 
is me ret len; a Stargardt auk ciós ka taló gus (Stargardt Kat., March 1983, no. 628) le írá sa 

53  A következő rövidítéseket használom: A-Wn = Österreichische Nationalbibliothek, Wien; 
D-BHrwa = Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung, Bayreuth; D-Bsb = Staatsbibliothek zu 
Berlin. Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv; D-DÜhh = Heinrich-
Heine-Institut, Düsseldorf; D-WRgs = Stiftung Weimarer Klassik, Goe the- und Schiller-Archiv, 
Wei mar; D-Mbs = Bayerische Staatsbibliothek, München; D-WRz = Stiftung Weimarer Klassik, 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar; F-Pn = Bibliothèque Nationale de France, Paris; 
H-Bl = Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Bu-
da pest; NL-DHk = Koninklijke Bibliotheek, Den Haag; US-NYpm = The Pierpoint Morgan Library, 
New York; US-Wc = The Library of Congress, Washington.

54  „A la fin du mois je serai à Varsovie. Vous m’y enverrez […] les epreuves de Lore Ley, (je n’en ai 
plus de copie, mais vous en avez gardé une exacte d’après celle de Costa) […] Mignon’s Lied, et 
An gio lin dal biondo crin.” Short, Liszt Letters, 263.

55  „Eine Erleichterung in der Singstimmen [sic] in der Lore Ley welche Sie auf meiner letzten Seite 
druken [sic] sollen.” Short, Liszt Letters, 25 és 265.

56  „Graf Soloman ist so gütig Ihnen die Correcturen zu überbringen. Kullak oder Krüger müßen dur-
chaus die letzte Correctur sehr genau noch revisiren. Die Lore Ley insbesondere ist äusserst feh ler-
haft […].” Short, Liszt Letters, 264.
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sze rint ez egy kopistamásolat, mely be Liszt ma ga ír ta be a nyolcadtriolás kí sé re tet. • Az 
el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Ber-
lin: Schlesinger, le mez szám: S.2826) Liszt Handexemplarjában, az 1856-os meg fo gal-
ma zás hoz tar to zó, saját kezű ja ví tá sai val (D-WRz L 842/Koll. 1). → F), 2. → I), 2.

3. (R 592a, S 275i, LW N8/1): Mignon’s Lied. … Für Mezzo‑Sopran oder Tenor (Jo-
hann Wolfgang Goe the). 1. vo ká lis meg fo gal ma zás, Fisz-dúr, 44, 103 ütem; GA: –. • Liszt 
autográf fo gal maz vá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás met sző pél dá nya, is me ret-
len kopista má so la ta Liszt saját kezű ja ví tá sai val. (US-NYpm Cary 552). • Is me ret len 
kopista tisz tá za ta a met sző pél dány alap ján, egy má sik is me ret len kopista ja ví tá sai val. 
(D-WRgs 60/D 7c). • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta Liszt saját kezű ja ví tá sai val. 
(US-NYpm PMC 202). • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: 
S. 2823) Liszt Handexemplarjában, a má so dik vo ká lis meg fo gal ma zás hoz tar to zó 
autográf ja ví tá sai val (D-WRz L 842/Koll. 1). → F), 3, 3bis. → G), 1, 1bis.

4. (R 594a, S 278i, LW N9/1): Der König von Thule für Mezzo‑Sopran oder Te‑
nor‑Ba ry ton (Johann Wolfgang Goe the). 1. vo ká lis meg fo gal ma zás, f-moll, 95 ütem; 
GA: –. • Liszt autográf fo gal maz vá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás met sző pél dá-
nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az el ső 
ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: S. 2825) Liszt Hand exem plar-
já ban, a má so dik vo ká lis meg fo gal ma zás hoz tar to zó autográf ja ví tá sai val (D-WRz L 
842/Koll. 1). → F), 4. → G), 2.

5. (R 568a, S 279i, LW N10/1): Der du von dem Himmel bist für Mezzo‑Sopran 
oder Tenor‑Baryton (Johann Wolfgang Goe the). 1. vo ká lis meg fo gal ma zás, E-dúr, 34, 
67 ütem; GA: VII/1, 30–35. • Liszt autográf fo gal maz vá nya nem ma radt fenn. • Az el-
ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem 
ma radt fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: S. 2827) 
Liszt Handexemplarjában, a má so dik vo ká lis meg fo gal ma zás hoz tar to zó autográf ja ví-
tá sai val (D-WRz L 842/Koll. 1). → F), 5. → G), 3.

6. (R 593a, S 269i, LW N1/1): Angiolin dal biondo crin. Englein du mit blondem 
Haar. Romanza per Tenore (Cesare Bocella). 1. vo ká lis meg fo gal ma zás, A-dúr, 59 
ütem, né met for dí tás: Philipp Kaufmann; GA: –. • Liszt autográf fo gal maz vá nya nem 
ma radt fenn. • Az ének szó lam kez de tét tar tal ma zó, autográf al bum lap, Friedrich Schme-
zer te no ris tá nak szóló aján lás sal (US-NYpm Cary 570). • Is me ret len kopista tisz tá za ta 
Liszt saját kezű ja ví tá sai val. Fel te he tően a ze ne szer ző fo gal maz vá nya alap ján ké szült. 
A né met for dí tás szö ve ge nem azo nos sem Kaufmann, sem Peter Cornelius vál to za tá-
val (D-WRgs 60/D 46). • Az el ső ki adás met sző pél dá nya, Gaetano Belloni tisz tá za ta 
Liszt saját kezű ja ví tá sai val (US-NYpm Cary 524). • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta 
(US-NYpm Cary PMC 185). • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le-
mez szám: S. 2824) Liszt Handexemplarjában, a má so dik vo ká lis meg fo gal ma zás hoz 
tar to zó autográf ja ví tá sai val (D-WRz L 842/Koll. 1). → F), 6, 6bis.

Tér, idő, hagyomány-2.indd   168 2013.10.10.   15:57:13



 Függelék 169

B) Sechs Gedichte für Gesang von Liszt. Buch der Lieder. Band II. Poésies lyriques 
pour une voix avec accompagnement de piano [meg je lent: 1844].

1. (R 569a, S 282i, LW N11/1): Oh! quand je dors – O wenn ich schlaf … Sopran 
oder Tenor (Victor Hugo). 1. vo ká lis meg fo gal ma zás, E-dúr, 104 ütem, né met for dí-
tás: Philipp Kaufmann; GA VII/1, 36–41. • Váz lat Liszt Lichnowsky-váz lat köny vé ben 
(D-WRgs 60/N 8, 9. old.). • Liszt autográf fo gal maz vá nya nem ma radt fenn. • Az el ső 
ki adás met sző pél dá nya, Gaetano Belloni tisz tá za ta Liszt saját kezű ja ví tá sai val (US-
Wc Heineman Waters Collection). • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt 
fenn.57 • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: S. 2915) Liszt 
Han dexemplarjában (D-WRz, L 842/Koll. 2). → J), 2.

2. (R 570a, S 276i, LW N12/1): Comment disaient‑ils – Wie flieh’n, sprachen Sie … 
Sop ran oder Tenor (Victor Hugo). 1. vo ká lis meg fo gal ma zás, gisz-moll, 90 ütem, né-
met for dí tás: Philipp Kaufmann; GA VII/1, 42–46. • Liszt autográf fo gal maz vá nya nem 
ma radt fenn. • Az el ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás kor-
rek  tú ra le vo na ta nem ma radt fenn (lásd az 57. láb jegy ze tet). • Az ének szó lam autográf 
tisz tá za ta fran cia és né met szö veg gel (NL-DHk 135 F14) vél he tő leg az el ve szett met-
sző pél dány alap ján ké szül. • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez-
szám: S. 2916) Liszt Handexemplarjában (D-WRz, L 842/Koll. 2). → J), 1.

3. (R 571a, S 283i, LW N24/1): Enfant! si j’étais roi – Mein Kind wär ich ein König 
… Sopran oder Tenor (Victor Hugo). 1. vo ká lis meg fo gal ma zás, Asz-dúr, 34, 84 ütem, 
né met for dí tás: Philipp Kaufmann; GA VII/1, 47–52. • A mű tö re dé kes autográf fo gal-
maz vá nya (D-WRgs 60/D 65). • Az el ső ki adás met sző pél dá nya (US-Wc Heineman 
Wa ters Collection). • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn (lásd az 57. 
láb jegy ze tet). • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: S. 2917) 
Liszt Handexemplarjában (D-WRz L 842/Koll. 2). → J), 4.

4. (R 572a, S 284i, LW N25/1): S’il est un charmant gazon – Ist ein Ort, den lieblich 
grün … Sopran oder Tenor (Victor Hugo). 1. vo ká lis meg fo gal ma zás, Asz-dúr, 70 
ütem, né met for dí tás: Philipp Kaufmann; GA VII/1, 53–59. • Liszt autográf fo gal maz-
vá nya (F-Pn W6, 61). • Autográf tisz tá zat, 17 ütem nyi tö re dék fran cia és né met szö veg-
gel. Való szí nű leg kor rek tú ra lap az el ső ki adás el ve szett met sző pél dá nyá hoz (D-Bsb 
KHM 2708). • Az el ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás kor-
rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn (lásd az 57. láb jegy ze tet). • Az el ső ki adás egy pél-

57  Lásd Liszt 1843. december 26-i keltezésű, Heinrich Schlesingernek írt levelét: „Vous avez reçu par 
Schott sans doute les epreuves corrigé[e]s des 6 Mélodies françaises. […] vous me ferez un véritable 
plaisir en m’envoyant à mon adresse de Weymar [...] des 6 autres mélodies dont le titre en France, 
en supposant que Maurice veuille les graver devra être celui de Poésies lyriques / Texte Victor Hugo 
Musique F. Liszt” Short, Liszt Letters, 267.
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dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: S. 2918) Liszt Handexemplarjában (D-WRz L 
842/Koll. 2). → J), 3.

5. (R 573, S 285, LW N26): La tombe et la rose – Das Grab und die Rose. La tom‑
be dit à la rose – Das Grab sprach, es sprach zur Rose … Sopran oder Tenor 
(Vic tor Hugo). Né met for dí tás: Philipp Kaufmann; GA VII/1, 60–63. • Liszt autográf 
fo gal maz vá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás met sző pél dá nya (US-Wc Heineman 
Wa ters Collection). • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn (lásd az 57. 
láb jegy ze tet). • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: S. 2919) 
Liszt Handexemplarjában (D-WRz L 842/Koll. 2).

6. (R 574, S 286, LW N27): Gastibelza. Bolero … pour voix de Basso (Victor Hu-
go). Né met for dí tás: Philipp Kaufmann; GA VII/64–79. • Liszt autográf fo gal maz vá nya 
nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás met sző pél dá nya (US-Wc Heineman Waters Col-
lec tion). • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn (lásd az 57. láb jegy-
ze tet). • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: S. 2920) Liszt 
Hand  exem plar já ban (D-WRz L 842/Koll. 2).

C) Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte‑Begleitung [meg je lent: 1844]. 
Ihrer königlichen Hoheit der Frau Erbgroßherzogin von Sachsen-Weimar-Ei se nach 
Prin  zes sin der Niederlande in tiefster Ehrfurcht gewidmet.

1. (R 607, S 287ii, LW N19): Du bist wie eine Blume (Heinrich Heine). 1. meg fo gal-
ma zás, A-dúr, 42 ütem; GA: –; The Liszt Society Jo ur nal 20 (1995), Music section, 
31–32. [= az el ső ki adás ja ví tott fak szi mi lé je]. • A dal Fisz-dúr hang ne mű autográf fo-
gal  maz vá nya (D-Ff 15.100). • Az el ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az 
el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Köln: 
Eck & Co., le mez szám nél kül) Liszt Handexemplarjában (D-WRz L 842/Koll. 3). → 
I), 4, 4bis.

2. (R 575a, S 288, LW N7/1): Dichter, was Liebe sei (Charlotte von Hagn). 1. meg-
fo  gal ma zás, A-dúr, 25 ütem; GA VII/1, 80–81; The Liszt Society Jo ur nal 20 (1995), 
Mu sic section, 33–34. [= az el ső ki adás ja ví tott fak szi mi lé je]. • A dal autográf fo gal-
maz vá nya nem ma radt fenn. • A dal tisz tá za ta Evdokija Rosztopscsina al bu má ban; fel-
te he tően Liszt el ve szett fo gal maz vá nya alap ján ké szül he tett. Az al bum je len le gi hol lé te 
is me ret len; 1984-ben Luigi Ferdinando Tagliavini tu laj do ná ban volt.58 • Az el ső ki adás 
met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt 

58  Lásd Luigi Ferdinando Tagliavini, „La prima versione d’un lied di Liszt in una fonte sinora 
sconosciuta: l’album musicale della poetessa russa Evdokija Rostopčina”, Rivista Italiana di 
Musicologia 19 (1984), 277–297.
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fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Köln: Eck & Co., le mez szám nél kül) Liszt Hand-
exem plar já ban (D-WRz L 842/Koll. 3).

3. (R 608, S 289i, LW N29): Vergiftet sind meine Lieder! (Heinrich Heine). 1. meg-
fo gal ma zás, cisz-moll, 25 ütem; GA: –; The Liszt Society Jo ur nal 20 (1995), Music 
sec tion, 35–36. [= az el ső ki adás ja ví tott fak szi mi lé je]. • Liszt autográf fo gal maz vá nya 
(D-WRgs 60/D 85). • Az el ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás 
kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Köln: Eck & Co., 
le mez szám nél kül) Liszt Handexemplarjában (D-WRz L 842/Koll. 3). → I), 3, 3bis.

4. (R 576a, S 290i, LW N16/1): Morgens steh’ ich auf (Heinrich Heine). 1. meg fo gal-
ma zás, A-dúr, 40 ütem; GA VII/1, 82–83; The Liszt Society Jo ur nal 20 (1995), Music 
sec tion, 37–38. [= az el ső ki adás ja ví tott fak szi mi lé je]. • A dal autográf fo gal maz vá nya 
nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás 
kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Köln: Eck & Co., 
le mez szám nél kül) Liszt Handexemplarjában, a ze ne szer ző nek a má so dik meg fo gal-
ma zás hoz tar to zó autográf ja ví tá sai val (D-WRz L 842/Koll. 3). → I), 6.

5. (R 577a, S 291i, LW N17/1): Die todte Nachtigall (Philipp Kaufmann). 1. meg fo-
gal ma zás, fisz-moll, 86 ütem; GA VII/1, 84–88; The Liszt Society Jo ur nal 20 (1995), 
Mu sic section, 39–42. [= az el ső ki adás ja ví tott fak szi mi lé je]. • A dal autográf fo gal-
maz vá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az 
el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Köln: 
Eck & Co., le mez szám nél kül) Liszt Handexemplarjában (D-WRz L 842/Koll. 3).

6. (R 625, S 277i, LW N21): Bist du (Elim Petrovits Metschersky). 1. meg fo gal ma zás, 
A-dúr, 79 ütem; GA: –; The Liszt Society Jo ur nal 20 (1995), Music section, 43–46. 
[= az el ső ki adás ja ví tott fak szi mi lé je]. • A dal autográf fo gal maz vá nya nem ma radt 
fenn. • Az el ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás kor rek tú ra le-
vo na ta nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Köln: Eck & Co., le mez szám 
nél kül) Liszt Handexemplarjában (D-WRz L 842/Koll. 3).

D–E) Schiller und Göthe. [sic] Lieder [meg je lent: 1848]. Ary Scheffer in innigster 
Ve reh rung und sympathischer Bewunderung gewidmet.

D) 1–3. (R 582a, S 292i, LW N32/1): Lieder aus Schiller’s Wilhelm Tell … für eine 
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 1. Der Fischerknabe … Tenore (Fried-
rich Schiller). 1. meg fo gal ma zás, Desz-dúr, 124 ütem; GA VII/1, 132–141. 2. Der Hirt 
… Tenore (Friedrich Schiller). 1. meg fo gal ma zás, B-dúr, 114 ütem; GA VII/1, 142–
148. 3. Der Alpenjäger … Tenore (Friedrich Schiller). 1. meg fo gal ma zás, g-moll, 68, 
115 ütem; GA VII/1, 149–155. A dal cik lus autográf fo gal maz vá nya (D-WRgs 60/D 
2). • Az el ső ki adás met sző pél dá nya, Joachim Raff tisz tá za ta Liszt saját kezű ja ví tá-
sai val (D-WRgs 60/D 5). • Az el ső ki adás ja ví tat lan kor rek tú ra le vo na ta (D-WRgs 
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60/D 1). • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Wi en: Haslinger, le mez szám: T.H.10,566.a) 
Liszt Hand exem plar já ban, a ze ne szer ző nek a 2. meg fo gal ma zás hoz tar to zó autográf 
ja ví tá sai val (D-WRz L 842/Koll. 4). • H), 1–3.

E) 3 Gedichte von Goe the.

1. (R 609a, S 297i, LW N34/1): Wer nie sein Brod mit Thränen ass … Mezzo Sopran 
(Jo hann Wolfgang Goe the). Az 1. meg ze né sí tés 1. meg fo gal ma zá sa, e-moll, 34, 84 ütem; 
GA: –; The Liszt Society Jo ur nal 20 (1995), Music section, 47–51. [= az el ső ki adás ja-
ví tott fak szi mi lé je]. • Liszt autográf fo gal maz vá nya (D-WRgs 60/D 3). • Az el ső ki adás 
met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt 
fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Wi en: Haslinger, le mez szám: T.H.10,566.b) Liszt 
Hand exem plar jában, a ze ne szer ző nek a 2. meg fo gal ma zás hoz tar to zó autográf ja ví tá-
sai val (D-WRz L 842/Koll. 5). → G), 5.

2. (R 610a, S 306i, LW N46/1): Über allen Gipfeln ist Ruh’ … Tenor oder Mezzo 
Sop ran (Johann Wolfgang Goe the). A dalmeg ze né sí tés 1. meg fo gal ma zá sa,59 E-dúr, 47 
ütem; GA: –; The Liszt Society Jo ur nal 20 (1995), Music section, 52–53. [= az el ső ki-
adás ja ví tott fak szi mi lé je]. • Liszt autográf fo gal maz vá nya nem ma radt fenn. • Adolph 
Stahr tisz tá za ta, vél he tő leg Liszt el ve szett fo gal maz vá nya alap ján ké szült (D-WRgs 
60/D 4). • Az el ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás kor rek tú-
ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Wi en: Haslinger, le mez-
szám: T.H.10,566.b) Liszt Handexemplarjában (D-WRz L 842/Koll. 5). → G), 6.

3. (R 579a, S 280i, LW N23/1): Lied aus Egmont. (Freudvoll und leidvoll) 1te 
Version. Mezzo Sopran (Johann Wolfgang Goe the). Az 1. (?) meg ze né sí tés 1. meg-
fo gal ma zá sa Asz-dúr, 68, 84 ütem; GA: –; The Liszt Society Jo ur nal 20 (1995), Music 
section, 54–57. [= az el ső ki adás ja ví tott fak szi mi lé je]. • Liszt autográf fo gal maz vá nya 
(D-WRgs 60/D 87). • Az el ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki-
adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Wi en: Has-
lin ger, le mez szám: T.H.10,566.b) Liszt Handexemplarjában (D-WRz L 842/Koll. 5). 
→G), 4, 4bis.

4. (R 579b, S 280bis, LW N23/2): Lied aus Egmont. (Freudvoll und leidvoll) 2te 
Ver sion. Mezzo Sopran (Johann Wolfgang Goe the). 2. (?) meg ze né sí tés, E-dúr, 24, 73 
ütem; GA: –; The Liszt Society Jo ur nal 20 (1995), Music section, 58–61. [= az el ső ki-
adás ja ví tott fak szi mi lé je]. • A dal autográf fo gal maz vá nya nem ma radt fenn. • Az el ső 
ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma-
radt fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá nya (Wi en: Haslinger, le mez szám: T.H.10,566.b) 
Liszt Handexemplarjában (D-WRz L 842/Koll. 5).

59  Liszt kórusműként is megzenésítette a költeményt.
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F) Buch der Lieder I. Neue verbesserte Ausgabe [?megjelent 1856].

1. (R 591b, S 273ii, LW N4/2): Die Lore Ley … Für Mezzo Sopran (Heinrich Heine). 
2. vo ká lis meg fo gal ma zás, G-dúr, 131 ütem; GA: –. • Autográf tisz tá zat (D-WRgs 60/D 
88). • August Conradi tisz tá za ta (D-WRgs 60/D 43). • A ja ví tott ki adás met sző pél dá-
nya, Joachim Raff tisz tá za ta Liszt saját kezű ja ví tá sai val (D-WRgs 60/D 89).60 • A ja-
ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta (D-WRgs 60/D 42). • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya 
(Ber lin: Schlesinger, le mez szám: S.2822). (D-WRz L 857).

2. (R 567b, S 272ii, LW N3/2): Am [sic] Rhein. Au Rhin. Für Tenor (Heinrich Hei-
ne). 2. vo ká lis meg fo gal ma zás, E-dúr, 68, 56 ütem; GA VII/2, 37–40. • Az 1. vo ká lis 
meg fo gal ma zás el ső ki adá sá nak egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: 2826) 
Liszt Handexemplarjában, a 2. vo ká lis meg fo gal ma zás hoz tar to zó ja ví tá sai val (D-WRz 
L 842/Koll.1). • A 2. meg fo gal ma zás autográf tisz tá za ta (D-DÜhh 56.438). • August 
Con ra di tisz tá za ta előb bi for rás alap ján (D-WRgs 60/D 43). • A ja ví tott ki adás met sző-
pél dá nya, Joachim Raff tisz tá za ta Liszt saját kezű ja ví tá sai val (D-WRgs 60/D 89); lásd 
a 60. láb jegy ze tet. • A ja ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta (D-WRgs 60/D 44). • A ja ví-
tott ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: S.2826) (D-WRz L 859). → 
A), 2. → I), 2.

3, 3bis. (R 592b, S 275ii, LW N8/2): Mignon. Für Mezzo Sopran / Für Alt (Johann 
Wolf gang Goe the). A 2. vo ká lis meg fo gal ma zás két fé le fek vés vál to zat ban: mez zo-
szop rán, illetve alt hang ra. 3. Mez zo szop rán vál to zat, Fisz-dúr, c, 102 ütem; GA VII/2, 
VII és 23–30. • Az 1. vo ká lis meg fo gal ma zás el ső ki adá sá nak egy pél dá nya (Ber lin: 
Schle sin ger, le mez szám: S.2823) Liszt Handexemplarjában, a 2. vo ká lis meg fo gal ma-
zás hoz tar to zó ja ví tá sai val (D-WRz L 842/Koll.1). • Autográf kor rek tú ra lap az előb bi 
for rás hoz (D-WRgs 60/D 90). • August Conradi tisz tá za ta, nem tel jes, a vé ge hiány-
zik (D-WRgs 60/D 43). • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya, Joachim Raff má so la ta 
Liszt saját kezű ja ví tá sai val (D-WRgs 60/D 89); lásd a 60. láb jegy ze tet. • A ja ví tott 
ki adás kor rek tú ra le vo na ta (D-WRgs 60/D 7b). • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Ber-
lin: Schlesinger, le mez szám: S.2823) (H-Bl LGy 430/Koll. 4). 3bis. Alt vál to zat, Esz-
dúr, c, 102 ütem; GA: –. • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya, Joachim Raff má so la ta 
Liszt saját kezű ja ví tá sai val (D-WRgs 60/D 7). • A ja ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta 
(D-WRgs 60/D 7a). • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: 
S.2823.A) (D-WRz L 853). → A), 3. → G), 1, 1bis.

60  Lásd Liszt 1855. december 18-án kelt, Heinrich Schlesingernek írt levelét: „Anbei, verehrter Freund, 
das Manuscript der 5 erste[n] Lieder welche ich Sie bitte sobald als möglich in einer 2ten Auflage 
(mit der Zusatz »von den [sic] Autor umgearbeitete und erleichterte Auflage« herauszugeben: – Das 
6te (»Englein du mit blondem Haar[«]) send ich Ihnen in den nächsten Tagen, sobald Cornelius mit 
dem [sic] nöthigen Textabänderungen fertig ist.” Short, Liszt Letters, 308.
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4. (R 594b, S 278ii, LW N9/2): Der König von Thule. Le Roi de Thule für Mezzo‑
Sopran oder Tenor (Johann Wolfgang Goe the). 2. vo ká lis meg fo gal ma zás, f-moll, 
99 ütem; GA: –. • Az 1. vo ká lis meg fo gal ma zás el ső ki adá sá nak egy pél dá nya (Ber-
lin: Schlesinger, le mez szám: S.2825) Liszt Handexemplarjában, a 2. vo ká lis meg fo-
gal ma zás hoz tar to zó ja ví tá sai val (D-WRz L 842/Koll.1). • Fel té te le zem, hogy előb bi 
for rás hoz is ké szül tek kéz ira tos kor rek tú ra la pok,61 ame lyek azon ban nem ma rad tak 
fenn. • Vél he tő leg eb ből a dal ból is ké szült met szői kéz irat ként nem hasz nált tisz tá zat; 
való szí nű leg August Conradi tisz tá za tá nak (D-WRgs 60/D 43) ré sze le he tett, azon ban 
nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya, Joachim Raff má so la ta Liszt saját 
kezű ja ví tá sai val (D-WRgs 60/D 89); lásd a 60. láb jegy ze tet. • A ja ví tott ki adás kor rek-
tú ra le vo na ta (D-WRgs 60/D 45). • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schle sin ger, 
le mez szám: S.2827) (H-Bl LGy 430/Koll. 4). → A), 4. → G), 2.

5. (R 567b, S 279ii, LW N10/2): Der du von dem Himmel bist. Invocation für Mezzo‑
Sop ran oder Tenor (Johann Wolfgang Goe the). 2. vo ká lis meg fo gal ma zás, E-dúr, 34, 53 
ütem; GA VII/2, 47–50. • Az 1. vo ká lis meg fo gal ma zás el ső ki adá sá nak egy pél dá-
nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: S. 2827) Liszt Handexemplarjában, a 2. vo ká-
lis meg fo gal ma zás hoz tar to zó autográf ja ví tá sai val (D-WRz L 842/Koll.1). • Autográf 
kor rek tú ra lap az előb bi for rás hoz (D-Bhrwa Hs 121 A/5). • Vél he tő leg eb ből a dal-
ból is ké szült met szői kéz irat ként nem hasz nált tisz tá zat; való szí nű leg August Conradi 
tisz tá za tá nak (D-WRgs 60/D 43) ré sze le he tett, azon ban nem ma radt fenn. • A ja ví tott 
ki adás met sző pél dá nya, Joachim Raff má so la ta Liszt saját kezű ja ví tá sai val (D-WRgs 
60/D 89); lásd a 60. láb jegy ze tet. • A ja ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta (D-WRgs 60/D 
6a). • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: S.2827) (D-WRz 
L 856). → A), 5. → G), 3.

6, 6bis. (R 593b, S 269ii, LW N1/2): Angiolin dal biondo crin. Englein du mit blon‑
dem Haar … Romanza per Tenore e Piano … per Mezzo‑Soprano o Barytono 
(Ce sa re Bo cel la). 2. vo ká lis meg fo gal ma zás két fé le fek vés vál to zat ban: te nor hang ra, 
illetve mez zo szop rán vagy ba ri ton hang ra. 6. Te nor fek vés vál to zat, A-dúr, 56 ütem, 
né met for dí tás: Peter Cornelius; GA VII/2, 31–36. • Az 1. vo ká lis meg fo gal ma zás el-
ső ki adá sá nak egy pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: S.2824) Liszt Hand-
exem plar jában, a 2. vo ká lis meg fo gal ma zás hoz tar to zó autográf ja ví tá sai val (D-WRz 
L 842/Koll.1). • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya, August Conradi má so la ta Liszt 
autográf ja ví tá sai val, illetve Conradi né met for dí tá sá nak tisz tá za tá val (D-WRgs 60/D 
72). • A ja ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta (D-WRgs 60/D 47). • A ja ví tott ki adás egy 
pél dá nya (Ber lin: Schlesinger, le mez szám: S. 2824) (D-WRz L 863). 6bis. Mez zo-
szop rán vagy ba ri ton fek vés vál to zat, F-dúr, 57 ütem, né met for dí tás: Peter Cornelius; 

61  Liszt Handexemplarjában olyan kéziratos betűk találhatók, amelyek különálló korrektúralapokra 
feljegyzett javítások beiktatására utalnak.
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GA: –. • A Salvatore Marchesi szá má ra írott F-dúr vál to zat fo gal maz vá nya. Kis sé el tér 
a nyom ta tás ban megjelent vál to zat tól (Keio University, To kió). • Liszt autográf tisz tá-
za ta (D-WRgs 60/D 81). • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • A ja ví-
tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Ber-
lin: Schle sin ger, le mez szám: S.2824A) (H-Bl LGy 430/Koll.1). → A), 1.

G–J) Franz Liszt’s Gesammelte Lieder. In sechs Heften [első megjelenés: 1860].

G) Heft I.

1, 1bis. (R 592b, S 275ii, LW N8/2): Mignon’s Lied (Johann Wolfgang Goe the). 3. 
meg fo gal ma zás két vál to zat ban: mez zo szop rán, illetve alt hang ra. 1. Mez zo szop rán 
vál to zat, Fisz-dúr, 102 ütem; GA VII/2, 23–30. • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya nem 
ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás 
egy pél dá nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 1) (H-Bl LGy 399/I). 1bis. Alt vál to zat, 
Esz-dúr, 102 ütem; GA: –. • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • A ja-
ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya 
(Leip zig: Kahnt, le mez szám: 1) (H-Bl LGy 399/I). → A), 3. → F), 3, 3bis.

2. (R 594b, S 278ii, LW N9/2): Es war ein König in Thule. Mezzo Sopran (Johann 
Wolf gang Goe the). 3. vo ká lis meg fo gal ma zás, f-moll, 98 ütem; GA VII/2, 41–46. • A ja-
ví tott ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta 
nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 1) 
(H-Bl LGy 399/I). → A), 4. → F), 4.

3. (R 568c, S 279iii, LW N10/3): Der du von dem Himmel bist (Johann Wolfgang 
Goe the). 4. (?) vo ká lis meg fo gal ma zás, E-dúr, c, 54 ütem; GA VII/2, 145–146. • [NB: 
Egy 3. (?) vo ká lis meg fo gal ma zás tö re dé két tar tal ma zó autográf kéz irat (D-WRgs 
60/D 6) funk ció ja nem vi lá gos. E for rás le het egy ter je del me sebb autográf utó lag el-
tá vo lí tott ré sze, vagy egy kü lön álló kéz irat hoz ké szült kor rek tú ra lap is]. • A fo gal maz-
vány nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • A ja ví tott 
ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Leipzig: 
Kahnt, le mez szám: 1) (H-Bl LGy 399/I). → A), 5. → F), 5.

4, 4bis. (R 579c, S 280ii, LW N23/1/2): Freudvoll und leidvoll (Johann Wolfgang 
Goe the). Az 1. meg ze né sí tés 3. meg fo gal ma zá sa két vál to zat ban: mez zo szop rán vagy 
szop rán hang ra. [NB: Az 1. meg ze né sí tés ki adat lan 2. meg fo gal ma zá sá nak fo gal maz-
vá nya nem ma radt fenn. A dal nak ezt a vál to za tát August Conradi tisz tá za ta őriz te meg 
szá munk ra (D-WRgs 60/D 10), amely vél he tő leg az el ve szett fo gal maz vány alap ján 
ké szült]. 4. Mez zo szop rán vál to zat, E-dúr, c, 37 ütem; GA: –. • Autográf fo gal maz-
vány vagy Liszt ál tal ja ví tott tisz tá zat az 1. meg ze né sí tés 3. meg fo gal ma zá sá nak mez-
zo szop rán fek vés vál to za tá hoz nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya 
nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • A ja ví tott 
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ki adás egy pél dá nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 1) (H-Bl LGy 399/I). 4bis. Szop rán 
vál to zat, Asz-dúr, c, 37 ütem; GA VII/2, 66–67. • Az új vál to zat autográf tisz tá za ta 
(D-WRgs 60/D 9). • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • A ja ví tott 
ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Leipzig: 
Kahnt, le mez szám: 1) (H-Bl LGy 399/I). → E), 3.

5. (R 609a, S 297ii, LW N34/1): Wer nie sein Brod mit Thränen ass. Mezzo Sopran 
(Jo hann Wolfgang Goe the). Az 1. meg ze né sí tés 2. meg fo gal ma zá sa, e-moll, 34, 82 ütem; 
GA VII/2, 139–142. • Az 1. meg ze né sí tés 1. meg fo gal ma zá sa el ső ki adá sá nak egy pél-
dá nya (Wi en: Haslinger, le mez szám: T.H.10,566.b.) Liszt Handexemplarjában, a 2. 
meg fo gal ma zás hoz tar to zó autográf ja ví tá sai val (D-WRz L 842/Koll.5). • Autográf 
kor rek tú ra lap előb bi for rás hoz (A-Wn Mus. Hs. 42.393). • A ja ví tott ki adás met sző pél-
dá nya nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • A ja-
ví tott ki adás egy pél dá nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 1) (H-Bl LGy 399/I). → E), 1.

6. (R 610b, S 306iii, LW N46/2): Ueber allen Gipfeln ist Ruh’. Tenor oder Mezzo‑
Sop ran (Johann Wolfgang Goe the). A dalmeg ze né sí tés 2. meg fo gal ma zá sa (lásd az 59. 
láb jegy ze tet), E-dúr, 44 ütem; GA VII/2, 143–144. • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya 
nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • A ja ví tott 
ki adás egy pél dá nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 1) (H-Bl LGy 399/I). → E), 2.

H) Heft II.

1–3. (R 582b, S 292ii, LW N 32/2): 1. Der Fischerknabe (Friedrich Schiller). 2. meg-
fo gal ma zás, Desz-dúr, 88 ütem; GA VII/2, 147–151. 2. Der Hirt (Friedrich Schil ler). 
2. meg fo gal ma zás, B-dúr, 89 ütem; GA VII/2, 152–155. 3. Der Alpen‑Jäger (Fried-
rich Schiller). 2. meg fo gal ma zás, g-moll, c, 52 ütem; GA VII/2, 156–158. • Az 1. vo-
ká lis meg fo gal ma zás el ső ki adá sá nak egy pél dá nya (Wi en: Haslinger, le mez szám: 
T.H.10,566.a.) Liszt Handexemplarjában, a 2. vo ká lis meg fo gal ma zás hoz tar to zó 
autográf ja ví tá sai val (D-WRz L 842/Koll.4). • A cik lus 2. meg fo gal ma zá sá nak auto-
gráf tisz tá za ta (D-WRgs 60/D 80). • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya nem ma radt 
fenn. • A ja ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás egy 
pél dá nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 2) (H-Bl LGy 399/II). → D), 1–3.

I) Heft III.

1. (R 591b, S 273iii, LW N5/2): Die Loreley. (Mezzo-Sopran oder Te nor) (Heinrich 
Hei ne). 3. vo ká lis meg fo gal ma zás, G-dúr, 131 (a ja va solt rö vi dí tés sel: 121) ütem; 
GA VII/2, 16–22. • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki-
adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Leipzig: 
Kahnt, le mez szám: 3) (H-Bl LGy 399/III).
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2. (R 567b, S 272ii, LW N3/2): Am [sic] Rhein im schönen Strome. (Tenor) (Heinrich 
Hei ne). 2. vo ká lis meg fo gal ma zás, E-dúr, 6

8, 56 ütem; GA VII/2, 37–40. • Az új ki-
adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az új ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt 
fenn. • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 3) (H-Bl LGy 399/
III). → A), 2. → F), 2.

3, 3bis. (R 608, S 289iii és 289iiibis, LW N29): Vergiftet sind meine Lieder (Heinrich 
Hei ne). 2. meg fo gal ma zás két fek vés vál to zat ban: te nor, illetve ba ri ton hang ra. 3. Te nor 
fek vés vál to zat, cisz-moll, zon go ra-elő já ték nél kül, 36 ütem; GA VII/2, 135–136. • Az 
új meg fo gal ma zás autográf tisz tá za ta (D-WRgs 60/D 22). • August Conradi tisz tá za ta 
(D-WRgs 60/D 21). • A gyűj te mé nyes ki adás so ro zat ter ve (D-WRgs 60/D 38). • A ja ví-
tott ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem 
ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 3) (H-Bl 
LGy 399/III). 3bis. Ba ri ton fek vés vál to zat, gisz-moll, zon go ra-elő já ték kal, 38 ütem; 
GA: –. • Az új meg fo gal ma zás autográf fo gal maz vá nya (D-WRgs 60/D 22). • August 
Con ra di tisz tá za ta (D-WRgs 60/D 21). • A gyűj te mé nyes ki adás so ro zat ter ve (D-WRgs 
60/D 38). • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás kor-
rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Leipzig: Kahnt, 
le mez szám: 3) (H-Bl LGy 399/III). → C), 3.

4, 4bis. (R 607, S 287iv, LW N19): Du bist wie eine Blume (Heinrich Heine). 2. meg-
fo gal ma zás két fek vés vál to zat ban: te nor hang ra / ba ri ton vagy mez zo szop rán hang ra. 4. 
Te nor fek vés vál to zat, A-dúr, 45 ütem; GA VII/2, 133–134. • August Conradi tisz tá za ta 
(D-WRgs 60/D 20b). • A gyűj te mé nyes ki adás so ro zat ter ve (D-WRgs 60/D 38). • A ja-
ví tott ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás kor rek tú ra le vo na ta 
nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Leipzig: Kahnt; le mez szám: 3) 
(H-Bl LGy 399/III). 4bis. Ba ri ton vagy mez zo szop rán fek vés vál to zat, Fisz-dúr, 45 
ütem; GA: –. • A vég le ges vál to zat tól kis sé el té rő szö ve gű tisz tá zat (US-NYpm Cary 
551). • Má sik, autográf tisz tá zat a vég le ges meg fo gal ma zás tól kis sé el té rő szö veg gel 
(D-Mbs Mildeana). • August Conradi tisz tá za ta előb bi for rás alap ján, Liszt saját kezű 
ja ví tá sai val (D-WRgs 60/D 20b). • A gyűj te mé nyes ki adás so ro zat ter ve (D-WRgs 60/D 
38). • A ja ví tott ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás kor rek tú-
ra le vo na ta nem ma radt fenn. • A ja ví tott ki adás egy pél dá nya (Leipzig: Kahnt, le mez-
szám: 3) Eduard Liszt ha gya té ká ból, a ze ne szer ző saját kezű leg be jegy zett elő adá si 
uta sí tá sai val (H-Bl LGy 399/III). → C), 1.

5. (R 602, S 311iv, LW N48): Anfangs wollt ich fast verzagen (Heinrich Heine). 
[A hang faj nincs meg ha tá roz va, a meg je lö lés egy sze rűen: „Singstimme”] GA VII/2, 
109–110. • Liszt autográf fo gal maz vá nya nem ma radt fenn. • Is me ret len kopista tisz-
tá za ta Liszt saját kezű ja ví tá sai val (D-WRgs 60/D 24). • Joachim Raff tisz tá za ta 
(D-WRgs 60/D 26). • Liszt autográf tisz tá za ta (D-WRgs 60/D 23). • August Conradi 
tisz tá za ta Liszt saját kezű ja ví tá sai val (D-WRgs 60/D 25). • Liszt nek a D-WRgs 60/D 
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23 alap ján ké szí tett, ké sőb bi autográf tisz tá za ta (D-BHrwa II/CH.4). • A gyűj te mé nyes 
ki adás so ro zat ter ve (D-WRgs 60/D 38). • Az el ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt 
fenn. • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá-
nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 3) (H-Bl LGy 399/III).

6. (R 576b, S 290iii, LW N16/2): Morgens steh ich auf und frage. Tenor und Baryton 
(Hein rich Heine). 3. meg fo gal ma zás, G-dúr, 46 ütem; GA VII/2, 137–138. • Az el ső 
meg fo gal ma zás el ső ki adá sá nak egy pél dá nya (Eck & Co., Cologne; le mez szám nél-
kül) Liszt Handexemplarjában, vál toz ta tá sai val (D-WRz L 842/Koll. 3). • [NB: A ki-
adat lan 2. meg fo gal ma zás fo gal maz vá nya nem ma radt fenn. Ezt a vál to za tot egy August 
Con ra di ál tal ké szí tett tisz tá zat őriz te meg szá munk ra (D-WRgs 60/D 27)]. • A gyűj te-
mé nyes ki adás so ro zat ter ve (D-WRgs 60/D 38). • Az új ki adás met sző pél dá nya nem 
ma radt fenn. • Az új ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az új ki adás egy 
pél dá nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 3) (H-Bl LGy 399/III). → C), 4.

7. (R 599a, S 309ii, LW N36/1): Ein Fichtenbaum steht einsam (Heinrich Heine). 1. 
(?) meg ze né sí tés, c-moll, 58 ütem; GA VII/2, 90–92. • Liszt autográf fo gal maz vá nya 
nem ma radt fenn. • Joachim Raff tisz tá za ta (D-WRgs 60/D 41). • A gyűj te mé nyes ki-
adás so ro zat ter ve (D-WRgs 60/D 38). • Az el ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt 
fenn. • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá-
nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 3) (H-Bl LGy 399/III).

8. (R 599b, S 309bis, LW N36/2): Ein Fichtenbaum steht einsam (Heinrich Heine). 
2. (?) meg ze né sí tés, c-moll, 47 ütem; GA VII/2, 93–95. • Liszt autográf fo gal maz vá-
nya nem ma radt fenn. • Liszt autográf tisz tá za ta (D-WRgs 60/D 84). • A gyűj te mé nyes 
ki adás so ro zat ter ve (D-WRgs 60/D 38). • Az el ső ki adás met sző pél dá nya nem ma radt 
fenn. • Az el ső ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az el ső ki adás egy pél dá-
nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 3) (H-Bl LGy 399/III).

J) Heft IV.

1. (R 570b, S 276iii, LW N12/2): Comment disaient‑ils. Sopran ou Tenor (Victor 
Hu go). 2. meg fo gal ma zás, gisz-moll, 88/89 ütem, a be fe je zés két fé le vál to zat ban; 
GA VII/2, 164–166. • A 2. meg fo gal ma zás fo gal maz vá nya (D-WRgs 60/D 54), Peter 
Cor ne lius saját kezű leg be jegy zett né met szö ve gé vel. • August Conradi má so la ta Liszt 
ja ví tá sai val (D-WRgs 60/D 55). • A gyűj te mé nyes ki adás so ro zat ter ve (D-WRgs 60/D 
38). • Az új ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az új ki adás kor rek tú ra le vo na ta 
nem ma radt fenn. • Az új ki adás egy pél dá nya, ki zá ró lag fran cia szö veg gel (Leipzig: 
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Kahnt, le mez szám: 4) (H-Bl LGy 399/IV). • Autográf kor rek tú ra lap, cadenza Lillie 
He ger mann-Lindencrone szá má ra a dal be fe je zé sé hez.62 → B), 2.

2. (R 569b, S 282ii, LW N11/2): Oh! quand je dors – O komm’ im Traum. Tenor 
(Vic tor Hugo). 2. meg fo gal ma zás, E-dúr, 93 ütem, né met for dí tás: Peter Cornelius; 
GA VII/2, 159–163. • A 2. meg fo gal ma zás fo gal maz vá nya (D-WRgs 60/D 56). • A gyűj-
te mé nyes ki adás so ro zat ter ve (D-WRgs 60/D 38). • Az új ki adás met sző pél dá nya nem 
ma radt fenn. • Az új ki adás kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az új ki adás egy 
pél dá nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 4) (H-Bl LGy 399/IV). → B), 1.

3. (R 572b, S 284iii, LW N25/2): S’il est un charmant gazon – Gibt es wo einen 
Ra sen Grün. Tenor (Victor Hugo). • 3. meg fo gal ma zás, Asz-dúr, 58 (az al ter na tív 
vál to zat ban: 56) ütem, né met for dí tás: Peter Cornelius; GA VII/2, 171–174. • [NB: 
A ki adat lan 2. meg fo gal ma zás fo gal maz vá nya: D-WRgs 60/D 59]. • A har ma dik meg-
fo gal ma zás fo gal maz vá nya (D-WRgs 60/D 82). • A gyűj te mé nyes ki adás so ro zat ter ve 
(D-WRgs 60/D 38). • Az új ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az új ki adás 
kor rek tú ra le vo na ta nem ma radt fenn. • Az új ki adás egy pél dá nya (Leipzig: Kahnt, le-
mez szám: 4) (H-Bl LGy 399/IV). → B), 4.

4. (R 571b, S 283iii, LW N24/2): Enfant si j’étais roi – Mein Kind, wär ich König. 
Tenor (Victor Hugo). 2. meg fo gal ma zás, Asz-dúr, c, 66 ütem; né met for dí tás: Peter 
Cor ne lius; GA VII/2, 167–170. • A 2. meg fo gal ma zás fo gal maz vá nya (D-WRgs 60/D 
78). • Az új ki adás met sző pél dá nya nem ma radt fenn. • Az új ki adás kor rek tú ra le vo na ta 
nem ma radt fenn. • Az új ki adás egy pél dá nya (Leipzig: Kahnt, le mez szám: 4) (H-Bl 
LGy 399/IV). → B), 3.

62  Néhány ütemnyi kiegészítés, melyet Liszt egy névjegykártyájának hátuljára jegyzett fel. E forrás 
jelenlegi holléte nem ismeretes; fakszimiléjét ld. Lillie de Hegermann-Lindencrone, The Sunny Side 
of Diplomatic Life, 1875–1912, <http://www.gutenberg.org/files/13955/13955-h/13955-h.htm> 
(2007. július 18.)
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Rajk Judit

A 19. századi orosz románc sajátosságai 
Puskin lírájának tükrében

Az írás a 2009-ben megvédett, Puskin lírája és a 19. századi orosz románc című DLA 
doktori értekezés kivonata (témavezető: Papp Márta).

Bevezetés

Anatolij Vasziljevnek, az orosz prog resszív szín ház ren de ző jé nek, a moszk vai Drá mai 
Mű vé szet Is ko lá ja ve ze tő jé nek kö szön he tem, hogy éne kes ként kap cso lat ba ke rül tem 
az orosz ro man ti ka dalirodalmának sa já tos mű fa já val, az orosz ro mánc cal. 1994-ben 
mint egy hat hó na pig pró bál tuk Dosz to jevsz kij A nagy bá csi ál ma cí mű mű vét Bu da pes-
ten az ak ko ri Mű vész (ma Thália) Szín ház ban. Vasziljev adap tá ció já ban hang sú lyos, 
dra ma tur giai lag fon tos szín pa di elem ként je len tek meg az elő adá som ban meg szó lal-
ta tott orosz ro mánc be té tek. Évek kel ké sőbb, el ső moszk vai dal es tem mű so ra is er re 
a Mű vész szín ház be li, hi he tet le nül ér zé keny és cél irá nyos vá lo ga tás ra tá masz ko dott. 
Nagy volt a ki hí vás, az orosz kö zön ség nek orosz nyel ven éne kel ni sa ját da lait. Le-
nyű gö zött figyel mük – nem a benn fen te sek szo ká sos kri ti kus figyel mé vel kö vet ték az 
elő adást, ha nem szin te együtt éne kel ve, hiszen kí vül ről tud ták a ver se ket. Még most is 
őr zöm is me ret len moszk vai hall ga tóim ta ná csát az elő adás ra, a hang sú lyo zás ra, a szö-
veg ta go lás ra vo natkozólag.
   Énekművész pá lyám kez de tei től re per toá rom ré szé vé vál tak e da lok, így meg győ-
ző dé sem, hogy Orosz or szág kul tu rá lis per cep ció já val kap cso lat ban nem hagy hat juk 
figyel men kí vül a ro mán cok ból su gár zó orosz ön ké pet. Ez volt a ki in du lá si alap, e 
té ma kö ré pró bál tam fel fűz ni a többéves anyag gyűj tés és ku ta tás ered mé nyeit, az elő-
adó mű vész ként meg szer zett kon cert gya kor la tok él mé nyeit, ta pasz ta la tait. A mun kát 
egy szer re szán tam a Ma gyar or szá gon a mo dern ze ne tu do má nyi mun kák ból és a na pi 
kon cert gya kor lat ból egy aránt hiány zó vo ká lis mű faj rö vid össze fog laló is mer te tő jé nek 
és egy faj ta „ér zel mi uta zás nak”, bíz va ab ban, hogy mind azt az örö met, amit szá mom-
ra e mű vek meg is me ré se je len tett, nem csak a kon cert pó diu mon tu dom meg osz ta ni 
másokkal.
   Mi az oka an nak, hogy a ro mánc máig mé lyen benne él a min den na pok orosz ze nei 
vi lá gá ban, és mi az a szer ves kap cso lat, mely oly mé lyen össze kö ti e vo ká lis ze ne mű-
ve ket az orosz iro dal mi ro man ti ka köl té sze té vel és a 18. szá zad vé gé nek, a 19. szá zad 
el ső fe lé nek orosz tár sa dal mi-köz éle ti for du la tá val? A kér dé sek kap csán vá laszt kell 
ad ni ar ra is, hogy mi ben gyö ke re dzik az orosz ze ne és iro da lom el vá laszt ha tat lan sá ga 
a 18. szá zad kez de té től, és ál lást kell fog lal ni ab ban a kér dés ben is, hogy va jon Nagy 
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Péter cár re form ját kö ve tően az orosz ze ne tény le ge sen alá ren de lő dött-e az iro da lom-
nak, s ha igen, mi lyen mér ték ben. Borisz Gaszparov sze rint – mint azt pár éve meg je-
lent, az orosz ro man ti kát öt nagy ope ra tük ré ben vizs gáló össze fog laló mű vé ben ki fej ti 
– a ze ne ar ra szol gál, hogy ki fe jez ze és meg erő sít se az iro da lom in tel lek tuá lis és esz-
té ti kai lé nye gét.1 Ez zel az ál lás pont tal le het vi tat koz ni, de tény, hogy ze ne és iro da lom 
köl csön ha tás ban lé te zik, oda-vissza hat, egymásnak for rá sai és hi vat ko zá sai. Az orosz 
ro mánc el vá laszt ha tat lan az orosz iden ti tás tól. Mint az orosz ze ne mű vé szet új, ön álló 
és ti pi kus mű fa ja, ki ala ku lá sa után na gyon ha mar Euró pa-szer te is mert té vált, így a 
re form ko ri Ma gyar or szág ra is el ju tott, min den való szí nű ség sze rint vi lág já ró ci gány-
ze né szek köz ve tí té sé vel.2 A jö vő szá zad re gé nye el ső fe je ze te Az egyet len nagy ha ta lom 
cí mű epi zód já ban Jó kai Mór is idéz egy „mé la orosz dalt”:

A zen gő üdv ri val gá son ke resz tül hang zott a szép orosz ro mánc dal la ma, mit az 
ut cán éne kel tek, Hermione Peleia ked venc dala […]:

„Szólt a galamb a fenyőnek: 
Védj meg engem fenyőszál, 
Szólt a fenyő a galambnak: 
Szállj meg rajtam, itt lakozzál.”

   A sok-sok ro mánc kö zül, me lyet pó diu mon is meg szó lal tat tam, szá mom ra leg ked-
ve seb bek a Pus kin ver sei re írot tak. Ép pen ezért iz ga tott, hogy Pus kin mű vé sze te, köl tői 
nyel ve, a mű vei ben je len lé vő ze nei ség mi lyen mó don ha tott a mű faj ala ku lá sá ra, és 
mi lyen ka ta li zá tor sze re pet töl tött be az ál ta la is kép vi selt tár sa dal mi vál to zás az orosz 
vo ká lis ze né ben. Pus kin mű vé sze te ter mé sze te sen nem szű kít he tő le a ro mánc vi lá-
gá ra, és nem vá laszt ha tó el az orosz ze ne egé szé től, hi szen mű vei alap ján ope rá kat, 
ba let te ket és szim fo ni kus köl te mé nye ket is ír tak; de lí rá ja össze forrt a ro mánc mű fa-
já val, ze ne szer ző ket ins pi rál va, Dargomizsszkijtől Csajkovszkijon és Sosztakovicson 
át Schnittkéig. Össze kap csol ta az orosz mu zsi kát az euró pai tra dí ciók kal, és bár ma ga 
so sem utaz ha tott kül föld re, a ver sei re kom po nált da lo kon ke resz tül Euró pa él mé nyét 
ad ta át az orosz kö zön ség nek. És ne fe led jük: Pus kin nem csak dal szö ve gek szer ző je-
ként, ha nem dokumentaristaként is köt he tő az orosz ro mánc mű fa já hoz, az zal a dal szö-
veggyűj te mé nyé vel, ame lyet ba rát já val, Szergej Alexandrovics Szobolevszkijjel ké szí-

1  Boris Gasparov, Five Operas and a Symphony: Words and Music in Russian Culture (New Haven: 
Yale University Press, 2005).

2  Erről bővebben: Liszt Ferenc, A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon (Budapest: 
Magyar Mercurius, 2004) [a Des Bohémiennes et de leur musique en Hongrie magyar fordítása]; 
Sárosi Bálint, A cigányzenekar múltja (Budapest: Nap, 2004).
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tett. E kö tet – az 1826-ban azt fel dol go zó folk lo ris ta, Pjotr Kirejevszkij rend sze re ző 
mun ká já nak kö szön he tően – je len tős for rá sa az orosz nép ze ne ku tatásának.3
   Orosz or szág ban (a szov jet éra ide jén is) szá mos ze ne szer ző nyúlt Pus kin ver sei hez. 
A for rás anyag je len tős, ezért a gaz dag re per toár ból azo kat a puskini szö veg re kom po-
nált mű ve ket mu ta tom be, me lyek ti pi kus – vagy ép pen ati pi kus – vol tuk miatt ma gya-
rá za tot ad nak az orosz vo ká lis ze ne e kü lö nös tó nu sú mű fa já ra. A puskini lí ra elem zé sét 
az előadó-művészet fe lől kö ze lí tem meg, és a sok kü lön bö ző fon tos sá gú kom po nis ta 
kö zül csak a mű faj ra meg ha tá ro zó be fo lyás sal bí ró ze ne szer zők mun kái val, el ső sor ban 
Alekszandr Szergejevics Dargomizsszkij dalaival fog lal ko zom, így meg figye lé seim 
több sé gét, ahol tu dom, az ő kom po zí ciói val iga zo lom vagy il luszt rá lom. A sze mé lyes 
pre fe ren cián túl – Vasziljev már em lí tett szín pa di adap tá ció já ban Dar go mizs szkij-ro-
mán co kat éne kel tem – en nek több oka van. A ro mánc és az orosz ének kul tú ra új ze nei 
nyel vé nek ki ala kí tá sa Dargomizsszkij ne vé hez fű ző dik, aki a nyelv szö veg hang sú lyai-
nak figye lem be vé te lé vel új ének lé si stí lust al ko tott, meg te remt ve a deklamatív ének-
be szé det. Élet mű ve nem iga zán is mert, pe dig Dargomizsszkij kom po zí ciós esz kö zei 
Muszorgszkij, Sztravinszkij mű vei nek is meg ha tá ro zó előz mé nyei voltak.
   A ta nul mány meg írá sá hoz alap ve tő támogatást kap tam Papp Már tá tól, aki se gí tett 
el iga zod ni az orosz da lok „ku sza” és sok ré tű vi lá gá ban. Kö szö nöm ne ki azt is, hogy a 
ma gyar ze ne tu do mány gaz da go dott az ál ta la és Boj ti Já nos ál tal Muszorgszkij le ve le-
zé sei ből és a kap csoló dó do ku men tu mok ból, vissza em lé ke zé sek ből szer kesz tett hé zag-
pótló, ter je del mes mun ká val,4 mely nek meg is me ré se a for rás ér té kű in for má ciók mel-
lett a nagy orosz re gé nyek el ol va sá sá hoz ha son lít ha tó él ve ze tet nyúj tott, és Vasziljev 
mű vé sze tén túl, meg ha tá ro zó ins pi ráló sze re pet ját szott ab ban, hogy az orosz ro mánc-
cal nem csak éne kművészként, ha nem doktoranduszként is el kezd tem foglalkozni.

1. Az orosz románc előzményei

Az orosz iro da lom nem is mer olyan sze rel mes ala ko kat, mint a nyu gat-euró pai iro-
da lom. Ná lunk sem mi sincs, ami ha son lí ta na a tru ba dú rok sze rel mé hez, Trisztán 

3  Papp Márta, „Orosz népdal – dal – románc”, Magyar Zene 44/1 (2006. február), 5–30. E hosszabb 
tanulmány – számos orosz zenei antológia, dalkiadvány és népzenei gyűjtemény összevetésével – azt 
elemzi, hogy a 18. századtól az orosz vokális műzenében milyen módon ötvöződött a paraszti népze-
ne és városi folklór, a falusi zenélés és városi muzsikálás. Analízise az orosz románc megismeréséhez 
elengedhetetlenül fontos 18–19. századi népzenei előzmények ismertetéséhez jelentős összegző for-
rás. E népzenei gyűjteményekkel munkámban részletesen nem foglalkozom.

4  Muszorgszkij – Levelek, dokumentumok, emlékezések, szerk. Bojti János és Papp Márta (Budapest: 
Kávé, 1997).
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és Izolda, Dan te és Beat ri ce, Romeó és Jú lia sze rel mé hez. […] Mi nem él tük át a 
lo vag kort, ná lunk nem vol tak trubadúrok.5

   Az orosz ro mánc vi lá gá val fog lal ko zó nyel vé szek, muzikológusok és ant ro poló-
gu sok kö zül so kan – a ta nul má nyom ban idé zett ku ta tók majd mind egyi ke – az orosz 
ro mánc kul tu rá lis gyö ke reit a nép ze ne és a li tur gi kus ének fe lől kö ze lí tik meg. Én 
úgy ér zem, nem vi tat koz va a kol lé gák kal, hogy az előz mé nyek va la hol más hol is – a 
szép ség, a sze re lem, a női ne mi ség, az esz té ti kum hiá nyá ban és en nek a hiá tus nak a 
fel fe de zé sé ben – ke res he tők. Meg győ ző dé sem, hogy a sze re lem kul tu szá nak a fen ti 
Bergyajev-idé zet ben össze fog lalt hiá nya, majd vá rat lan erő vel tör té nő fel buk ka ná sa 
hoz zá já rult az orosz ro mánc tár sa dal mi kor sza ko kon és mű vé sze ti irány za to kon át-
íve lő ethoszához. Az orosz tár sa da lom és kul tú ra a nem ze ti ro man ti ka meg je le né sé vel 
rob ba nássze rű át ala ku lá son ment ke resz tül. Való ban nem volt lo vag kor, a tár sa da lom 
pol gá ro so dá sa hir te len jött. Mind ez zel a tár sa dal mi vál to zás sal együtt járt a mű vé sze-
tek és a kul tú ra rend kí vü li gyor sa ság gal tör tént meg úju lá sa is, ám Orosz or szág ban a 
kö zép kor ból az új kor ba való át me net át ug rot ta a nyu gat-euró pai ál la mok kul tu rá lis 
meg úju lá sá ban fon tos sze re pet ját szó kor sza ko kat, a re ne szán szt és a re for má ciót. Vi-
lá gi kul tú rá ja egy szer re lett „nyu ga ti” és „nem ze ti”, fel hasz nált min dent, amit Euró pá-
tól ta nult, de a nyelv, a té ma vá lasz tás és a té ma sa já tos meg kö ze lí té se miatt sa já to san 
orosz ma radt. Ez az, amit Bergyajev az „orosz lé lek” tit ká nak hív. E vo ká lis mű faj, bár 
az euró pai ze nei tra dí ciók tól előz mé nyei na gyon kü lön böz tek, egy faj ta út volt az euró-
pai modernitás felé is.
   A Rusz – kul tu rá lis kö ze ge, tör té nel mi, vallá si, filo zó fiai és iro dal mi ha gyo má-
nyai, egy faj ta misz ti kus sá ga, vala mint az írás be li ség ké sői meg je le né se miatt – év szá-
za do kon át „meg fosz tot ta” ma gát a ter mé szet áb rá zo lás, a min den na pi élet ben lé te ző 
ér zel mi vi szo nyok és em be ri ér zé sek, le egy sze rű sít ve: a szép ség mű vé szi meg fo gal-
ma zá sai tól, amit a Nyu gat (vagy akár a Távolkelet) kul tú rá ja már a 11–12. szá zad tól 
bát ran áb rá zolt. Nem volt je len sem konk rét, sem al le go ri kus áb rá zo lás ban a szép ség 
és a hoz zá való vi szony: a szép ség mint a nő, a női lé lek (dusa, душа), és ál ta lá ban az 
orosz nyelv tar tal mi lag és ér zel mi leg szép sé get hor do zó nő ne mű fő ne vei, így sze re-
lem (ljubov, любовъ), ter mé szet (priroda, природа), táj (mesztnoszt, местностъ), hold 
(luna, луна), csil lag (zvezda, звезда), re mény (nagyezsda, надежда), bú csú (razluka, 
разлука), bá nat (taszka, тоска), öröm (radoszt, радостъ) stb. És lám, ha fel so ro lom e 
sza va kat, szinte dallá vál nak: „fü lem be cseng a ke rin gő édes dal la ma”, hogy a té má hoz 
il lően Lisztov egy nép sze rű ke rin gő-ro mán cá nak kez dő so rát idézzem.

5  Nyikolaj Bergyajev, Dosztojevszkij világszemlélete, ford. Baán István (Budapest: Európa, 1993), 256.

Tér, idő, hagyomány-2.indd   184 2013.10.10.   15:57:16



 2. A szépség művészi megfogalmazásai – Gyökerek a szláv mitológiában és az orosz népzenében 185

2. A szépség művészi megfogalmazásai – 
Gyökerek a szláv mitológiában és az orosz népzenében

Ha meg vizs gál juk a szláv mi toló gia, az óorosz iro da lom főbb alak jait, a ke le ti szláv 
folklór nép köl té sze ti al ko tá sait, iga zol va lát szik, hogy a szép ség való ban nem volt min-
tá ul ál lít va, az orosz kul túr tör té net kez de tei ből hiány zik áb rá zo lá sa, csak úgy, mint a 
női idol és a sze rel mes asszony figu rá ja. Bár a ke le ti szláv mi toló gi á ban a pá ros ság 
fo gal ma, a Rod i Rogyici alap elv, az ősi hit vi lág ban egyet len je len tős is ten nőt ta lá lunk, 
Mo kost, a Földanyát. Az istennő tisz te le te ko ro kon át ível, hiszen a ké sőb bi or to dox 
li tur gi á ban is meg ma radt a föld re bo ru lás rí tu sa; alak ja a föld és a ház, ké sőbb a ke res-
ke dők vé dő szent je ként is tisz telt Paraszkeva már tír nő kul tu szá val pe dig – aki Má ria 
mel lett a ke le ti szláv egy ház szin te egyet len je len tős nő alak ja – to vább él az egy há zi 
ha gyományban.
   Az orosz nép köl té szet is csak érint ve elő le ge zi meg az orosz ro mán cot. A nép-
ha gyo mány pár vá lasz tó já té kai ban (gorelki) ta lá lunk ugyan sze rel mes mo tí vu mo kat, 
me lyek ké sőbb a ro man ti ka iro dal má ban vissza tér nek,6 de a nép köl té szet meg ha tá ro-
zó mű fa ját, a bilinákat7 in kább a mo nu men ta li tás, a hő si té mák jel lem zik. Az orosz 
epo szok ban a vir tus ról, a hő si harc ról szól az ének, ének mon dóik, az ig ri cek pe dig 
nem az euró pai kul tú ra sze rel mes hő sei, nem tru ba dú rok vagy dal no kok. Ugyan ak-
kor egyes rö vi debb bilinákban és me sék ben meg je len nek olyan sa já tos for mai elemek, 
mint a gro teszk, a hu mor, a gúny és a sza tí ra. Ezek a ké sőb bi úgy ne ve zett ruszkaja 
pesznyákban, narodnaja pesznyákban és a ro mán cok egy cso port já ban kö szön nek 
majd vissza. A ro mán choz te ma ti ká ban az orosz folklór lí rai éne kei (a mun ka da lok, a 
rab- és ka to na éne kek, a sze rel mes éne kek) áll nak a legközelebb. El ső sor ban azok az 
érzelemdús sze rel mi da lok, ahol a ma gyar nép köl té szet hez ha sonlóan ter mé sze ti me-
ta fo rák kal, ké pi el len té tek kel fe je zik ki az ér zel me ket. A ro mán cok ban elő sze re tet tel 
hasz nált ma dár me ta fo rák (ka kukk, fü le mü le, hattyú, só lyom) gyö ke reit ezek ben a da-
lok ban ta lál juk meg. Ugyan csak előz mény ként le het em lí te ni az égi tes tek ről, a nap ról 
és a csil la gok ról szóló mí to szok hoz és hi e del mek hez köt he tő rö vid éne ke ket, az úgy-
ne ve zett koljádkákat.
   988-at kö ve tően, mi után I. Vlagyimir fe je de lem a bi zán ci ke resz tény sé get az 
Óorosz Bi ro da lom ál lam vallá sá vá tet te, ki ala kult az is te nes ének, az egy há zi nép ének, 

6  Turgenyev Egy hónap falun című színművében szó szerint idéz egy gorelkit: „Nem tűz lobog, nem a 
gyanta forr, hanem ég és forr az én tüzes szívem a szép leány után.” (Elbert János fordítása).

7  A bilinák a keleti szláv folklór szájhagyomány útján terjedt, különleges alkotásai. A szó a bity (lenni) 
ige múlt idejű alakjából származik. A görög mítoszokhoz hasonló történelmi énekek, legendák, bal-
ladák a hősi múlt történeteit dolgozzák fel, mesére emlékeztető nyelven és részletességgel, rendkívül 
változatos formákban.
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a duhovnije pesznyi mű fa ja. E leg gyak rab ban pár be szé dek ből álló kö zép ko ri éne kek-
ben fon tos sze re pet kap a ro mán cok ban majd szin tén meg je le nő for mai elem, az is mét-
lés, a fo ko zás, mely az orosz kul tú ra egyik mű fa jok tól füg get len, meg ha tá ro zó stí lus je-
gye. Az or to dox li tur gi át, sőt a ké pi iko nosz tázt is a ri tuá lis is mét lés el ve jellemzi.
   Az el ső je len tős – a ro mán cok ere det tör té ne te szem pont já ból is fon tos – vi lá gi mű, 
a Ki je vi Rusz kör nye ző no mád né pek kel foly ta tott har cá ról szóló Ének Igor ha dá ról 
csak a 12. szá zad ban szü le tett meg. A má so lat ban to vább élt eposz ter mé sze ti ké pei, 
si ra tói nagy ha tás sal vol tak a 19. szá zad el ső fe lé nek orosz köl té sze té re, az orosz ro-
man ti ka sok szor vissza tér majd e la men tá ciók hoz. Jól öt vö zi a né pi és vi lá gi köl té szet 
ha gyo má nyait az Igor-ének egy rö vid rész le te, Jaroszlavna si ral má nak kezdő sorai:

На Дунае Ярославнин голос слышится 
кукушкою безвесною рано кукут 
„Полечу, - говорит, - кукушкою, 
по Дунаю” 
 
A Dunánál Jaroszlavna hangját hallani, 
ismeretlen kakukként már korán kakukkol: 
„Elrepülök” – így sír – „kakukként 
a Duna mentén…”8

   Mind a folklór, mind a li tur gia éne kei vissza fo got tan szól nak a szép ség ről, lé gyen 
az ter mé sze ti kép vagy je len ség, ne mi ség, női ség vagy ép pen li tur gi kus szent ség. Egye-
dül a lí rai éne kek jel leg ze tes sé ge, hogy meg ének lik a bol dog sá got és a bá na tot, me-
ta fo ráik pár hu za mok ra és el len té tek re épül nek, de a 16. szá za di Euró pa gaz dag mad-
ri gál köl té sze té re oly jel lem ző ér zel mi ki tö ré se ket, hang után zá so kat nem fe dez he tünk 
fel ezek ben a több nyi re egy szó la mú éne kek ben. An nak, aki is me ri az orosz ro mánc 
és az orosz ro man ti ka ér ze lem től szin te túl fű tött, sok szor „túl írt” és ze nei köz he lyek-
től sem men tes vi lá gát, ne héz el kép zel nie, hogy mind ez sok száz évig hiány zott, vagy 
csak nyo mai ban volt je len az orosz kul tú rá ban. En nek oka nem csak a köz pon to sí tott 
ha ta lom és az egy ház okoz ta be zárt ság, a vi lá gi kul tú ra és mű velt ség tel jes hiá nya, és 
emiatt az íz lés, a vá gyak szű kebb ke re tek kö zött tar tá sa volt, ha nem az orosz kul tú rá ra 
egé szen a Nagy Péter-i re for mo kig jel lem ző sa já tos ság is, hogy iden ti tá sát ki zá ró lag 
ön ma gá hoz de fi niál ta. A 16. szá zad ban – amikorra a Nyu gat már a tru ba dúr köl té szet, 
a lo va gi epi ka szá mos hí res mű vé vel gaz da gí tot ta Euró pa iro da lom- és ze ne tör té ne tét, 
el jut va a szo nett, a frottola és a mad ri gál mű fa já hoz – Ret te gett Iván cár köz pon to sí tott 

8  Ismeretlen költő, „Igor-ének [részletek]”, ford. Képes Géza, in Régi orosz széppróza (Budapest: 
Tankönyvkiadó, 1979), 63.
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orosz ál la má ban a for dí tá sok je len tik a vi lá gi kul tú rát. Csak 1547-ben je lent meg az el-
ső je len tős orosz vi lá gi mű, Jermolaj pszkovi szer ze tes el be szé lé se A muromi Pé ter ről 
és Fevronyijáról, mely az orosz Abélard és Héloїse9 tra gi kus sze rel mi története.

3. Társadalmi és irodalmi fordulat

A 17. szá zad kez de tén Orosz or szág – an nak el le né re, hogy el in dult egy je len tő sebb 
mo der ni zá ció – még min dig el szi ge telt vi lág nak szá mí tott. A kul tú ra de mok ra ti záló dá-
sá ra, a vallá sos morálfilozófiával szem ben a szép ség ről, a sze re lem ről, a szen ve dély ről, 
a vágy ról szóló mű vek meg szü le té sé re egé szen a 17. szá zad raszkolnyikmoz gal mai-
nak meg je le né séig kel lett vár ni. Az orosz kö zép kor vé ge, a vallá si és pa rasz ti küz del-
mek kö vet kez mé nye ként, a vi lá gi iro da lom és a mű köl té szet meg je le né sét is je len tet te. 
A szel le mi élet meg úju lá sa el vá laszt ha tat lan I. (Nagy) Pé ter cár ural ko dá sá tól (1696–
1725), aki ra di ká lis esz kö zök kel pró bál ta Orosz or szá got az euró pai kul tú rá ba in teg rál-
ni. A ke resz tény ség fel vé te le óta, ami kor is Orosz or szág el fo gad ta Bi zán cot, elő ször 
tör tént nyi tás egy más kul tú ra fe lé. Nagy Pé ter, szem bemen ve a kul tu rá lis és vallá-
si tra dí ciók kal, konf ron tálód va az egy ház zal, Euró pát vá lasz tot ta. Puskin Bronzlovas 
(Медный всадник) című poémája nyomán a nevéhez fűződő „ablakot vágni Európába” 
(„В Европу прорубить окно”) mozgalomnak töb bek kö zött olyan fon tos ered mé nye-
ket kö szön het az orosz szel le mi élet, mint az orosz egy ház re form ja, vagy az Aka dé mia 
meg alakulása.
   A mai ki fe je zés sel „interkulturális dialó gus nak” is hív ha tó re form a ze nei élet meg-
újí tá sát is ered mé nyez te. Mi vel az or to dox li tur gi á ban a hang sze rek hasz ná la ta til tott 
volt, nem vol tak kép zett elő adók és ze ne szer zők. A hiány pót lá sá ra – csakúgy, mint az 
épí té szet és a kép ző mű vé szet te rü le tén – a cár olasz, fran cia és né met mes te re ket hí vott 
ud va rá ba, így meg újult az ud var ze nei éle te. A szer zők nem csak a ze nei élet be hoz tak 
új és friss színt, ha nem orosz or szá gi uta zá saik ta pasz ta la tait – és így a nyu gat szá má ra 
ed dig fel fe de zet len orosz kul tú rát – meg is mer tet ték Euró pá val. Ér de kes, hogy az orosz 
iden ti tás ze nei ki fe je zé sé re elő ször ezek az Orosz or szág ban mű kö dő kül föl di ze né szek 
(töb bek kö zött Domenico Dall’Oglio, Luigi Madonis, Reinhardt Keiser) al kal maz tak 
nép ze nei ele me ket orosz té mák ra írt hang sze res mű veik ben. Nagy Pé ter, majd II. Ka-
ta lin (1762–1796) ud va ra je len tős mű vé sze ti köz pont tá vált, így az 1700-as évek kö-
ze pé re Orosz or szág nak két szel le mi köz pont ja ala kult ki, az egymással máig ri va li záló 
Pétervár és Moszk va. Ka ta lin cár nő nagy figyel met szen telt a kul tú rá nak – s mi vel 

9  A 11. század híres francia szerelmespárjának, Pierre Abélard filozófusnak, a francia skolasztika egyik 
megteremtőjének és a művelt Héloїse-nak tragikus története, mely irodalmi témaként nemcsak a 
kortársak, hanem a későbbi korok írói, költői körében is népszerű volt.
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ma ga is ver sel ge tett – ki emel ten tá mo gat ta az új iro dal mi és ze nei kez de mé nye zé se-
ket. Ez volt az az idő szak, ami kor Orosz or szág ki lé pett sok száz éves be zárt sá gá ból, és 
megje lent Euró pa szel le mi éle té ben. A cá ri ud var ban ven dé ges ke dett Paisiello, Cima-
rosa, Ga lup pi, mű vé sze tük már orosz ze ne szer zők re is ha tással volt.
   Nagy Ka ta lin ide jé ben a nők hely ze te is meg vál to zott. Ekkortól kez dő dött az orosz 
nő mint a szel le mi mű velt ség le té te mé nye se valós figu rá já nak ki ala ku lá sa, mely ké sőbb 
Dosz to jevsz kij, Cse hov, Tolsz toj hős női től oly is me rős és irigy lés re mél tó, s mely nél-
kül ké sőbb, a 20. szá zad ban Mar ina Cvetajeva, An na Ahmatova, Szofia Gubajdulina, 
Ljudmila Ulickaja mű vé sze te sem bon ta koz ha tott vol na ki. Az arisz tok ra ta nők nyel ve-
ket ta nul tak, já ra to sak vol tak a nyu ga ti kul tú rá ban, és je len tős volt ze nei mű velt sé gük 
is. Ők azok, akik mú zsa ként meg ih le tik, akik sze rel mük kel bá to rít ják, el uta sí tá suk kal 
lel ki leg meg kí noz zák, vagy ép pen me cé nás ként el tart ják Orosz or szág köl tőit, akik a 
mű vek szen ve dé lyes ol va só já vá vál nak, és akik nek sza lon jai ban a ze ne szer zők da lai, 
ro mán cai meg szü let nek, elhangzanak. Van rá juk, a sza lo nok e mű velt höl gyei re egy 
Pus kin ko ra be li ki fe je zés: a „lány ol va só” (gyevicsje cstenyije), amely azon ban né mi 
iró niát is hor doz. Elég, ha Pus kin Tatjanája jut eszünkbe:

Ей рано нравились романы;  
Они ей заменяли всё;  
Она влюблялася в обманы  
И Ричардсона и Руссо. 
 
Az érzelmes regényt imádja, 
Mindent pótolt a könyv neki, 
Richardson képzeletvilága 
És Rousseau gyönyörködteti.

   Pus kin nő alak jai nak meg raj zo lá sa je len tő sen meg vál toz tat ta a kor ad dig el fo ga dott 
női szép ség ide ál ját. Dosz to jevsz kij is meg erő síti a fe je zet ele jén idé zett Ber gya jev-mot-
tót, hogy Pus kin ér zé keny lí rá já val szü le tett meg az orosz mű vé szet szép ség ábrázolása:

Ő nyúj tot ta el ső ként ne künk (ép pen el ső ként, és előt te sen ki) az orosz szép ség 
mű vé szi leg meg for mált tí pu sait, azét a szép sé gét, amely egye ne sen az orosz szel-
lem ből ered, a né pi igaz ság ban, ha zai ta la junk ban gyö ke re zik, és ő ku tat ta fel eze-
ket a tí pu sokat ott.10

   Jurij Lotman hosszan ér te ke zik ar ról, hogy Pus kin az Anyegin nő alak ja, Tatjána 
kap csán te rem ti meg a 18. szá zad egész ség től ki csat ta nó, ka cér tes ti sé get hor do zó nő-

10  Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, „Néhány magyarázó szó az alábbiakban következő Puskin-
beszéd kapcsán”, in Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe (Budapest: Bölcsész 
Konzorcium, 2006), 169. Dosztojevszkij beszéde 1880. június 8-án, az Orosz Irodalom Kedvelőinek 
Társasága által szervezett kétnapos Puskin-emlékülésen hangzott el.
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alak jai val szem ben az új ro man ti kus szép ség ide ált. Ez a „po é ti kus leá nya lak” vá lik 
majd – rész ben Pus kin nyo mán – nem csak nagy ope rák hős nő jé vé (Liza, Tatjána), ha-
nem a ro mán cok meg éne kelt mú zsájává is.

A nő nek a ro man ti ka ko rá ban sá padt nak, ál mo do zó nak kell len nie, a szo mo rú ság 
il lik hoz zá. A fér fi nak az tet szett, ha a bá na tos, ál mo do zó kék női sze mek ben könnye -
ket lát nak meg csil lan ni, és ha a nő ver set ol va sott, lé lek ben va la ho vá a messze ség be 
szállt – egy esz mé nyibb vi lág ba, mint ami kö rülveszi.11

   1725-ben lét re jött az Aka dé mia, Lomonoszov pe dig az egy há zi szláv és a min-
den na pok nyel vé nek öt vö zé sé vel lét re hoz ta az orosz nyelv tan és ver se lés sza bá lyait. 
A vá ro si ver se lők mű vei és hang szer kí sé re tes da lai nép da lok mód já ra, kéz ira tos köny-
vecs kék, úgy ne ve zett le írt da lok (knyizsnaja pesznya) for má já ban ter jed tek. A fran cia 
fel vi lá go so dás ha tá sá ra az orosz iro da lom is fo ko za to san a folklór fe lé for dult. Ek kor 
kez dő dött meg az orosz írás be li ség em lé kei nek és a nép ze nei for rá sok nak a gyűj té se. 
Kez det ben pusz tán a szö ve ge ket rög zí tet ték, az el ső je len tő sebb, négy kö tet ből álló, 
kö zel 800 dal szö ve get tar tal ma zó gyűj te ményt Mi hail Csulkov és Mi hail Popov pub li-
kál ta 1770–1773 kö zött, Különféle dalok gyűjteménye (Собрание разных песен) cím-
mel. Az orosz kö zön ség kö ré ben ez a szö veg gyűj te mény azon nal ol va sók ra és „fel-
hasz nálók ra” ta lált, a kö te tek több ki adást is meg ér tek. Ké sőbb, a vá ro si ér tel mi ség 
bő vü lő ze nei mű velt sé gé nek kö szön he tően már dal la mo kat is rög zí tet tek. A knyizsnaja 
pesznya meg je le né sé vel a fa lu si nép ze ne be ha tolt a vá ro si mű ze né be. A mű ked ve lők 
ál tal le kot tá zott ki ad vá nyok az úri sza lo nok ban kéz ről kéz re jár tak, nagy nép sze rű ség-
nek ör vend tek. A dal la mo kat ugyan egy szó lam ban je gyez ték le, de az elő adás sok-
szor há rom szó la mú is volt, gi tár- vagy bil len tyűshang szer-kí sé ret tel vagy az egy há zi 
li tur gia ze nei vi lá gá ból is mert vo ká lis homofón har mo ni zá lás sal. A nép ze nei for rá sok 
a sok szo ri le jegy zés nek és át írás nak kö szön he tően egy re in kább ke ve red tek né pi es mű-
da lok kal, me lye ket rosszijszkaja pesznyának, russzkaja pesznyának, a 19. szá zad tól pe-
dig ro mánc nak neveztek.

4. A 19. századi megújulás: az „orosz reneszánsz”

A 19. szá zad ele je az orosz mű ve lő dés tör té net ben az euró pai re ne szánsz sok szí nű sé gét 
hoz ta. Tár sa dal mi szin ten a vá ro sok ki ala ku lá sa és a pol gár ság meg je le né se fon tos tény 
(Orosz or szág la ko sai nak szá ma 1762 és 1796 kö zött 17 mil lió val nőtt),12 igaz, hogy en-
nek a pol gár ság nak a je len tő sé ge és be fo lyá sa nem volt mér he tő a fran cia for ra dal mat 

11  Jurij Mihalovics Lotmant Cvetajeva Puskin-képéről írt tanulmányában idézi: Nagy István, „Mert 
nők így olvassák a költőket, nem másképp”, in Puskintól Tolsztojig és tovább… Tanulmányok az 
orosz irodalom és költészettan köréből (Budapest: Argumentum, 2006), 95.

12  Mihail Heller, Az orosz birodalom története (Budapest: Osiris, 2003), 414.
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kö ve tő idő szak Euró pá já nak pol gár sá gá é hoz, de még az euró pai re ne szánsz pat rí ci u sai-
nak po li ti kai ha tal má hoz sem. Orosz or szág szel le mi meg úju lá sa te rén azon ban na gyon 
fon tos sze re pet ját szot tak. A vá ro si ci vi li zá ció fej lő dé sé vel az egy ház te ret vesz tett. 
Mi vel az ud var az or to do xi á val szem ben a mo dern mű velt sé get pár tol ta, a filo zó fiai 
né ze tek fo ko za to san le vál tak a te oló giai ha gyo má nyok ról. Az orosz szel le mi élet ala kí-
tá sá ban egy re be fo lyá so sabb sze rep hez ju tott a pol gá ri ér tel mi ség (raznocsinci), mely 
nem csak a vá ro si kul tú ra elő moz dí tó ja lett, ha nem mind azok nak az esz mék nek kép vi-
se lő je is, mely szem be szállt az egy ház zal, a cá ri ha ta lom mal, a föl des úri elő jo gok kal, 
és egy re szen ve dé lye seb ben kép vi sel te a kisem be rek ér de keit. Eb ből az esz mei ség ből 
táp lál ko zik és jön majd lét re az orosz ro mánc egyik jel leg ze tes té ma tí pu sa, a gú nyos, 
gro teszk tár sa da lombírálat.
   Ze ne tör té ne ti vo nat ko zás ban a „böl cse lők” (ljubomudrie) kö rét és leg is mer tebb al-
ko tó ját, a filo zó fus és iro da lom tör té nész Belinszkijt (1811–1848) ér de mes meg em lí-
te ni. Rö vid éle te alatt – Pus kin hoz ha sonlóan – meg ha tá ro zó ja lett ko ra és a ké sőb bi 
szá za dok iro dal mi éle té nek is. Ő volt az el ső, aki a puskini lí ra ze nei sé gé re ráirá nyí tot ta 
a figyel met. Sok szor idé zik tő le az Éji ze fír (Ночной зефир) cí mű Pus kin-vers elem-
zé sét. A ver set több ro mánc szer ző meg ze né sí tet te, hi szen a szö veg, az „aranyló hold”, 
a „höm pöly gő fo lyó” és a gi tár hang ja ön ma gá ban is fel kí nál ja a ze nei meg szó laltatást:

Ночнойзефирструитэфир 
бежит, шумитГвадалквивир. 
 
Holdfény, és száll az éter-zefír 
Hömpölyögsz, futsz – Gvadalkvivir.13

Mi ez? – va rá zsos kép, fan tasz ti kus lát vány vagy ze nei ak kord?… Bu ján fel hang zó 
sze re nád hang ja a ti tok za tos, át tet sző, ér zé ki dé li éj ben?… Meg har mo ni zált ze né-
ben hall ha tóak-e ezek a kü lö nös vers so rok, ahogy meg rez dül az éter, ahogy für gén 
fúj do gál a szel lő, ahogy meg lib ben az ezüs tös hul lám?… Mi ez – köl té szet, fes té-
szet, mu zsi ka? Az egyik is, a má sik is, avagy egy be forr va mind, és így a fest mény 
han got ad, a han gok kép pé áll nak össze, össz hang juk ban meg nyil vá nul a szö veg 
értelme.14

   Belinszkij nem csak Pus kin köl té sze tét jel lem zi, ha nem ma gá nak az „arany kor nak” 
hí vott kor sza kot is, ami kor ugyan el ső sor ban az iro da lom do mi nál ta a mű vé sze te ket, 
de ha tá sa a töb bi mű vé sze ti ág ki tel je se dé sét is se gí tet te, „egyik is, a má sik is, avagy 
egy be forrva mind”.

13  Galgóczy Árpád fordítása.
14  Visszarion Grigorjevics Belinszkij, „Разделение поэзии на роды и виды” in Музыкальный мир 

Пушкина (Moskva–Leningrad: GMI, 1950), 6.
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a dal mint a nemzeti identitás kifejezése

Ha sonlóan az euró pai re ne szánsz tör té ne té hez, az orosz arany kor ze ne tör té ne té nek is a 
vi lá gi vo ká lis ze ne meg újí tá sa volt a leg na gyobb vív má nya. Az ér zel mek, a har mó nia, 
a szép ség irán ti vágy leg in kább meg éne kel ve tel je sed he tett ki, meg nö vel ve és ki egé-
szít ve a sza vak, a me ta fo rák, a ha son la tok, a meg sze mé lye sí té sek és egyéb köl tői ké pek 
tar tal mát. De a mad ri gál ra, a canzonettákra, és kü lö nö sen a fran cia chan son ra oly jel-
lem ző fenn költ, mél tó ság tel jes, szó no ki as ének lés ezek re az orosz da lok ra kez det ben 
nem volt jel lem ző, elő adá suk ban in kább a né pi es jel leg do mi nált. Richard Taruskin 
több írá sá ban kí sér le tet tesz ar ra, hogy össze fog lal ja, me lyek azok az ele mek, ame lyek-
kel a 18–19. szá za di orosz nem ze ti iden ti tást ze nei leg is meg ha tá roz hat juk.15 Két ze nei 
ikont em lít: a folklórt és a vallá sos éneket.
   Az orosz folklór dal szö ve gei nek gyűj té se és a gyűj te mé nyek ki adá sá nak kö rül mé-
nyei jól jel lem zik a 18. szá zad Orosz or szá ga ze nei éle té nek sa já tos sá gát. A kez det ben 
ki zá ró lag a szö veg le írá sá ra kon cent ráló gyűj tők hiá nyos ze nei mű velt sé gük miatt nem 
fog lal koz tak a dal lam rög zí té sé vel. Így a gyűj te mé nyek szö ve gei újabb ze nei „fel dol-
go zá son” is át me het tek, az új dal la mok is rögzültek, folklorizálódott mű da lok ká vál-
tak. Már em lí tett ta nul má nyá ban Papp Már ta rész le te sen is mer te ti ezt az idő sza kot, 
ele mez ve az orosz nép ze ne és mű ze ne „év szá za do kon át tar tó ve gyü lé sét”, a „fa lu si 
ze né lés, vá ro si mu zsi ká lás és egyé ni ze ne szer zői tel je sít mé nyek több szö rös oda-vissza 
ha tá sát”.16 A ro man ti ka nép köl té szet fe lé for du lá sát so kan vala mi fé le orosz sa já tos ság-
nak tart ják, ám nem sza bad el fe led kez ni ar ról, hogy ez az idő szak Euró pa-szer te a nem-
ze ti ro man ti ka kor sza ka, te hát nem egye di orosz vo nás. Az azon ban tény, hogy nép ze-
ne és vá ro si mű ze ne ilyen ará nyú, né ha a szét vá laszt ha tat lan sá gig fo ko zó dó öt vö ze te, 
vala mint a pa rasz ti lét „ab szo lút ér ték ké” emelt esz té ti zá lá sa más hol igen rit ka. Er re 
nem csak az orosz filo zó fiai moz gal mak mar xiz mu son át a kom mu niz mu sig el ju tó tör-
té ne té ből hoz ha tunk pél dát, ha nem a mű ze ne te rü le té ről is, elég, ha Csajkovszkij vagy 
az „Ötök” ope rái nak figu ráit, kó ru sait idéz zük em lé kezetünkbe.
   E kor szak ze né jé ben jel leg ze tes orosz nem ze ti sa já tos ság ként je le nik meg az „ének-
lő pa raszt” figu rá ja.17 Tény, hogy az ének a leg ka rak te risz ti ku sabb, leg jel lem zőbb ele-
me az orosz ze nei iden ti tás nak, an nak el le né re, hogy az orosz nép ze ne nem volt min-

15  Richard Taruskin, Defining Russia Musically: Historical and Hermeneutical Essays (Princetown: 
Princetown University Press, 1997).

16  Papp, „Orosz népdal”.
17  Az „éneklő paraszt” („the singing peasant”) kifejezést Marina Ritzarev használja az orosz zene 

1760–1960 közötti időszakának nemzeti sajátosságait vizsgáló tanulmányában: Marina Ritzarev, 
The Conflict between Nationalistic and Pluralistic Traditions in Russian Musical Narratives (Haifa: 
Haifa University, 1998). Állítása szerint az éneklő paraszt – csakúgy, mint a szamovár vagy a troj-
ka – politikailag és kulturálisan is megkonstruált művészi szimbólum.
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dig vo ká lis. (A jávorfából ké szült guszláján ját szó Szadko18 tör té ne te – aki mu zsi ká ja 
ere jé vel ki se gí ti ma gát a baj ból – jó pél da az inst ru men tá lis nép ze ne ko rai lé te zé sé re.) 
A vokalitás meg ha tá ro zó sze re pét azon ban erő sí tet te az is, hogy az or to dox egy ház til-
tot ta a hang szer hasz ná la tot, így a li tur gia ze né je ki zá ró lag ének lés. El vi tat ha tat lan hát, 
hogy a Taruskin ál tal meg fo gal ma zott, Orosz or szá got ze nei leg meg ha tá ro zó mind két 
ikon nak, a folklór nak és a li tur gi kus ze né nek is a vokalitás az alapeleme.
   Nép dal és li tur gi kus ének: ez volt az a ze nei örök ség, me lyet az orosz ro man ti ka 
ze ne szer zői a vi lá gi mű ze né ben meg újí tot tak, és amely től ugyan ak kor el is sza kad-
tak. Nagy Pé ter és I. Sán dor cár szekuláris re form jai miatt az egy há zi ze ne éle sen el-
kü lön ült a vi lá gi mu zsi ká lás tól, vissza vo nult a temp lo mok, a ko los to rok fa lai mö gé. 
A li tur gi kus ének ha gyo má nya csak a har mo ni zá lás ban ma radt meg. El te kint ve Anton 
Rubinstein mun kái tól, a 19. szá za di orosz ze ne szer zők szin te egyál ta lán nem kom po-
nál tak vallá sos té má jú oratorikus mű ve ket, míg ez a mű faj Euró pá ban ek kor vi rág-
ko rát él te. Glinka, Rimszkij-Korszakov, Csajkovszkij ír tak ugyan a capella li tur gi át, 
de ki zá ró lag temp lo mi szer tar tá sok hoz. Az orosz mű ze né ben a nyu ga ti ke resz tény ség 
ze nei kul tú rá já hoz szo ro san kap csoló dó paraliturgikus ze ne (kan tá ták, mi sék, him nu-
szok, hang szer kí sé re tes li tur gi kus da lok) is me ret len. Ugyan ak kor li tur gi kus dal la mok 
és éne kek (obrjadovije pesznyi, обрядовые песни) szá mos mű ben fel dol go zás ra ke rül-
nek. Rimszkij-Korszakov op. 36-os Nagy orosz hús vé ti nyi tá nyá nak té máit az Obihod 
(Обиход церковного пения) orthodox nép ének gyűj te mény ből vá lo gat ta, de jó pél da 
Csajkovszkij op. 58-as Manfréd-szim fó niá já nak har ma dik, Pastorale tétele is.
   A nem ze ti iden ti tás már em lí tett meg sze mé lye sí tő je, az „ének lő pa raszt” mel lett 
azon ban meg je lent az „ének lő vá ro si pol gár” is (igaz, euró pai ér te lem ben vett pol gár-
ság ról ek kor még nem iga zán be szél he tünk). Az „ének lő pol gár” fel ér té kel te, el is mert té 
tet te a mű velt és kép zett ze nészt. Rubinstein még ar ra is kí sér le tet tett, hogy a mu zsi-
kus, a „sza bad mű vész” (szvobodnij hudozsnyik) in téz mé nye sí tett fog lal ko zás le hes-
sen, te hát az Orosz or szág ban oly fon tos tiszt vi se lői rang sor ban hi va ta los be so ro lást 
kap has son.19 Az „ének lő pol gár” igé nye a vo ká lis ze ne re form ját idéz te elő. Szó volt 
már ró la, hogy kü lö nö sen a nők kö ré ben vált nép sze rű vé a ze nei kép zés, egy-egy úri 
sza lon es té lye el kép zel he tet len volt zon go ra, gi tár vagy ba la laj ka kí sé re té ben meg szó-
lal ta tott da lok nél kül. A ne mes ség, vala mint az I. Pé ter ren de le te kö vet kez té ben rang-
gal ren del ke ző vá ro si la kos ság éle té ben a házimuzsika min den na pi vá vált, így a kor 
kom po nis tái nak figyel me erő tel je sen a hang szer kí sé re tes szóló ének, az ér zel mes orosz 
ro mánc mű fa ja fe lé for dult. A 19. szá zad kö ze pé től az arisz tok rá cia, sőt a hi va talt vi-
se lő fel ső kö zép osz tály sza lon jai ban gyak ran meg szó laló mu zsi ka új ci vil tár sa dal mi 
szer ve ző dé se ket is lét re hí vott; több ze nei tár sa ság ala kult eb ben az idő ben, és ek kor ra 

18  Szadko furfangos figurája hasonló a finn Vejnemöjnenéhez. Karaktere mögött valós hős, az 1167-
ben Novgorodban Borisz és Gleb tiszteletére templomot építő Szatko Szatinyec fedezhető fel.

19  Ehhez lásd: Dorothea Redepenning, „Anti-Academism”, in Russian Content in European Form, 
<http://www.eurozine.com/articles/2004-09-14-redepenning-en.html> (2006. november 12.)
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vált je len tős sé – Nagy Pé ter-i min tá ra – a ma gánme ce na tú ra is. A ze nei élet ala ku lá sá ra 
a leg na gyobb ha tás sal a Vielgorszkij-tesvérek20 ál tal tá mo ga tott, Rubinstein ál tal ve ze-
tett Orosz Ze nei Tár sa ság meg ala ku lá sa volt, mely szer ve zet olyan hi va ta los in téz mé-
nyek lét re jöt tét kez de mé nyez te, mint az el ső hi va tá sos szim fo ni kus ze ne kar (1859) és 
a Kon zer va tó rium (1862). A kez de ti ro mánc iro da lom szer zői (töb bek kö zött a Taruskin 
ál tal csak „a há rom Alekszandr”-nak hí vott Aljabjev, Guriljov és Varlamov21) szö ve gei-
ket a szentimentalista köl té szet al ko tá sai ból vá lo gat ták. Az ér zel mek vál to za tos sá ga, a 
vad és min dent el söp rő szen ve dély ezek ből a mű vek ből még hiány zik, ezt majd Pus kin 
köl té sze te tel jesíti be.

6. Az orosz érzelmek sajátos önkifejezési formája

Az orosz ro mánc mint ze nei-iro dal mi mű faj meg ha tá ro zá sa nem egy ér tel mű. Nem ke-
ve ren dő össze a fo ga lom az iro da lom el mé let 16. szá za di ro mánc meg ha tá ro zá sá val 
(romance, romans, romanice), az el be szé lő jel le gű, sze rel mi ka lan dok ról és hő si tet tek-
ről szóló strófikus dal for má val. A Spa nyol or szág ból nép sze rű vé vált for mát alap ve tően 
négy rö vid ro máncsor ból álló stró fák al kot ják, a so rok két nyolc szó ta gos fél sor ból 
áll nak. Ez az alap for ma a 16. szá zad vé gé től, a 17. szá zad ele jé től je len tő sen át ala kult, 
rész ben a da lok meg ze né sí té se ál tal. A stró fák kö zött meg je len tek a ref ré nek, is mét lé-
sek, lí rai be té tek is; a ro mánc for mai lag és ze nei leg is egy re ki fe je zőbb, komp le xebb 
mű faj já vált. Ez zel egy időben, egy sze rű, strófikus alap for má ja miatt a nép köl té szet be 
is be épült, és a nép da lok min tá já ra ter jedt és va riáló dott. Ta lál koz ha tunk a fo ga lom mal 
még ko rább ról is, a 12–13. szá za di ófran cia tru ba dúr kul tú ra né pi nyel ven al ko tó köl-
tői és ze ne szer zői, a trouvère-ek mun kái kap csán, akik a ref ré nes szer kesz té sű da lai kat 
szin tén ro mánc nak hív ták. A sze rel mes, pasztorális té má kat el me sé lő ófran cia ro mánc 
el ső sor ban a mű ked ve lők mű fa ja volt, mely a 18. szá zad ra szóló hang ra és hang szer re 
írt kom po zí ció ként, ön álló ka rak ter mű ként igen nép sze rűvé vált.
   Orosz or szág ban a cá ri ud var kül föl di ze né szei ré vén a ro mánc a 18. szá zad vé gé től 
is mert mű faj volt. Az iro da lom ban be kö vet ke zett je len tős re for mok kal pár hu za mo san, 
a 19. szá zad ele jé től át ala kult a ro mánc nak mint mű fa ji meg ha tá ro zás nak a hasz ná la ta 
is, és a ro mánc mint meg kom po nált orosz dal, vagy in kább ének hang ra írt köl te mény 
(pesznya na golosz, песня на голос), a sza lo nok ze nei mű fa já vá vált. Itt már – el len-
tét ben a kö zép ko ri és re ne szánsz dal no kok kal – a szö veg író ja, a dal kom po nis tá ja, 
vala mint elő adó ja a leg több eset ben nem ugyan az a sze mély. A köz nyelv ben az orosz 
dal, a russzkaja pesznya és a ro mánc egy és ugyan az. Ne héz is meg ha tá roz ni, a for-
rá sok ere de té nek bi zony ta lan sá ga és a szá mos dal gyűj te mény pon tat lan sá ga miatt is, 

20  A két gróf, Mihail és Matvej maga is muzsikus volt.
21  Richard Taruskin, „Csillagocska – Etűd népi stílusban”, Magyar Zene 38/4 (2000. november), 348.
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hogy mit te kint he tünk ré gi melizmatikus orosz dal nak, és mit név te len vá ro si szer ző 
mű vé nek. Dal és ro mánc kö zött az ál tal szok tak kü lönb sé get ten ni (amennyi ben a szer-
zői mű faj meg je lö lés hiány zik), hogy ere de te a nép ze né hez (dal), vagy in kább a vá ro si 
mű ze né hez (ro mánc) kap csoló dik. De a mű fa ji be so ro lást bi zony ta lan ná te szi, hogy az 
orosz dal és az orosz ro mánc mű fa já nak stí lus ele mei na gyon kö zel áll nak egymáshoz, 
és a da lok fo lya ma tos át ala ku lá so kon men tek ke resz tül. Papp Már ta a dal la mok nak 
ezt az „át sza bá sát” és át ala ku lá sát nem csak a har mo ni zá lá sok és dí szí té sek, ha nem az 
elő adá sok stí lu sá nak, mód já nak elem zé sé vel is vizs gál ja. Ta nul má nyá ban a Balakirev 
ál tal 1866-ban össze ál lí tott nép dal gyűj te ményt22 tart ja a leg fon to sabb hi te les for rás nak, 
mely ből a nép dal és a ro mánc össze mo só dá sa so rán el tor zult pa rasz ti melizmatikus 
protyazsnaja dal la mok vissza ke res he tők.23 A 19. szá zad Orosz or szá gá ban a ro mánc 
nem csak mű faj, ha nem mód is lett, az orosz ér zel mek sa já tos ön ki fe je zé si for má ja, ki-
kris tá lyo so dá sa mind an nak, ami ben a ro man ti ka ko rá nak tár sa dalma élt.

7. A románcok irodalmi tematikája  
és zenei sajátosságai

E dal for má ban szö veg és ze ne fo lya ma to san egy be fo nó dik, egy sé gük raj zol ja meg az 
ér zel me ket, azon ban a mű fajt nem ka te go ri zál hat juk egyet len konk rét, ti pi kus vers for-
ma kö ré, in kább sa já tos hang zás vi lá ga a meg ha tá ro zó. A szillabikus szláv nyel vek nek 
az idő mér té kes ver se lé si for ma nem iga zán sa já tos sá ga, így a ver sek met ri kus sá gu kat, 
bel ső rit mu su kat a hang zás ál tal kap ják meg (ter mé sze te sen a hang sú lyos és hang súly-
ta lan szó ta gok vál ta ko zá sá val az idő mér té kes ver se lés vers lá bai nak meg fe le lő kép le tek 
a nyelv ben lét re hoz ha tók), ez az, amit Igor Szmirnov vers hang zás nak hív.24 Ez ter mé-
sze te sen nem je len ti azt, hogy a ro mán cok szö ve géül szol gáló ver sek kö zött nem ta lá-
lunk pá tosszal te li he xa me te re ket vagy ke ser gő ana pesz tu so kat, egy sze rűen ar ról van 
szó, hogy a rit mi kus „skan dá lás” nem e nyelv sa ját ja, a rit mus sok he lyen „el haj lik”.25 
Ro mánc ként meg szó lal tat va is a szö veg sze rű ség ke rül elő tér be, mert ze né vel össze kap-
csol va az elő sze re tet tel al kal ma zott gon do lat rit mus és en jam be ment könnyen „meg éne-
kel he tő”. A ro mánc így egy ben egy faj ta be széd mód is: a köl té szet „prózaizálódása” a 
ze ne által (is).
   A mű faj kü lö nös sé ge te hát a té mák meg vá lasz tá sá ban, a köl tői és ze nei ele mek 
hasz ná la tá ban rej lik. Ti pi kus köl tői esz kö ze a be fe lé for du lás, a me ta fo ri kus és al le go-
ri kus ki fe je zés mód, az asszo ciá ciós ha son la tok, az ál lan dó ket tős ség (föl di és égi, itt és 

22  Milij Alekszejevics Balakirev, Сборник русских народных песен (1866).
23  Papp, „Orosz népdal”.
24  Igor Szmirnov, Úton az irodalom elmélete felé (Budapest: Helikon, 1999), 133. Idézi: Horváth 

Kornélia, „A verselméletről és egy Puskin versről” in Puskintól Toljsztojig, 41.
25  A lengyel irodalomtudós, Jerzy Faryno találó kifejezése a ritmikai tendenciáktól való eltérésre.
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ott, kint és bent, tá vol és kö zel), a vá gyak és re mé nyek, túl csor duló ér zel mek őszin te 
ki ve tí té se, vala mint a hét köz na pi élet és a ter mé sze ti táj ide a li zált le írá sa. Köl tői esz-
kö zeik és te ma ti ká juk alap ján a to váb biak ban tíz nagy cso port ba so ro lom e da lo kat, de 
ezek nem me rev, ha nem át jár ha tó ka tegóriák.26

1. típus

Vi tat ha tat la nul el ső he lyen áll nak a sze re lem, a hű ség és a férfibarátság te ma ti ká ja kö-
ré cso por to sít ha tó poetikus-szen ve dé lyes mű vek, és ide so rol ha tók az el vá lás szül te 
bá na tos vissza em lé ke zé sek, elé gi ák, epitáfiák és gyász da lok is. Jel lem ző for mai elem 
a stró fi kus ság és a ref ré nes szer kesz tés. Szép pél dá ja a lí rai hang vé te lű, egy sze rű har-
mo ni zá lá sú ro mánc nak Dargomizsszkij Pus kin bá na tos ver sé re írt strófikus ro mán ca, a 
Sze ret tem önt… (Я вас любил…). Eb ben a ro mánc ban – az orosz ro mánc iro da lom ban 
gya ko ri e kom po zí ciós esz köz – a ze ne szer ző ön ké nye sen hoz zá nyúl a vers hez is, ér-
zel mi fo ko zás ként, egy faj ta ref rén ként meg is mét li a vers sza kok utol só so rát, di na mi kai 
és tem pó be li kü lönb sé get is je lez ve az elő adásmódra.

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам Бог любимой быть другим. 
 
Szerettem Önt, némán, reményveszetten, 
voltam szelid, majd féltékeny s irigy – 
mély áhitattal, gyöngéden szerettem, 
ég adja, hogy szeresse más is így.27

   Egy ap ró vál toz ta tás, sza ba dabb ke ze lé se a szö veg nek, a négy so ros vers öt so ros sá 
bő ví té se – jó pél da ar ra, hogy az orosz mű dal mily ter mé sze te sen al te rál ja az iro dal mi 
tex tust. A már em lí tett nyel vi és vers ta ni jel leg ze tes sé gek meg en ge dik ezt, az iro dal mi 
mű nem csor bul, ha nem kiegészül.
   Rend kí vül gaz dag az eb be a cso port ba so rol ha tó ro mán cok so ra, több mű ben érez-
he tő az olasz bel canto, az olasz kantiléna ha tá sa, nem utol só sor ban a je len tős szá mú 
olasz ze ne szer ző orosz or szág be li je len lé té nek is kö szön he tően. Be hí zel gő dal la mos sá ga 

26  Hasonlóképpen a témaválasztás, valamint a meghatározó nemzeti motívumok és karakterek jelen-
léte alapján elemzi az orosz műdalt és magát a 19. századi orosz költészetet az irodalomtörténész 
Thomas P. Hodge nagy átfogó művében, de nem állít fel ennyire szigorú klasztereket. Thomas 
P. Hodge, A Double Garland: Poetry and Music in Early Nineteenth-Century Russia (Evanston: 
Northwestern University Press, 2000), 66–107.

27  Franyó Zoltán fordítása.
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miatt több nép sze rű slá ger ré lett, a leg is mer tebb ta lán Dargomizsszkij fel dol go zá sá ban a 
Csók (Поцелуй) cí mű Baratinszkij vers, mely las sí tá sai, szö veg hang sú lyai, melodikája 
miatt szte re o tí pi á ja a szen ve dé lyes, ma ní ros orosz sza lonro mánc nak (1. kotta).28

28  Az orosz románc klasszikus zenetudományi megítélése többek között azért sem egyértelmű, mert ér-
zel mes, könnyen befogadható, „slágerszerű” dallamaik miatt az orosz dalok átdolgozva gyakran vál tak 
nép sze rű világslágerekké. Az egyik ilyen ismert példa a Podrevszkij versére írt, „Dorogoj dlin no ju…” 
kez de tű dal, mely Gene Raskin feldolgozásában „Azok a szép napok…” címmel 1968-ban világsláger 
lett. De ugyanígy slágerré vált – igaz, furcsán tekervényes úton – az 1793-ban írt Dmit ri jev-románc, a 
„Kis szürke gerlicém” is, melyet Prokofjev dolgozott fel Fajncimmer 1934-ben ké szült Knyizse had-
nagy című filmje kísérőzenéjében és op. 60-as szvitjében is. Ebből a dallamból szü le tett Sting 1985-ös 
The Dream of the Blue Turtles című albumának hidegháború-ellenes híres da la, a Russians.

1. kotta: Dargomizsszkij, Csók (Поцелуй), 1–12. ütem
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2. típus

A kor nak, és így a ro mán cok nak is, jel leg ze tes té má ja volt a Lermontovtól elhíresült 
„fe les le ges em ber” ér zé sé nek ki ve tí té se. Ez az élet unt ság és a min den ről való bá na tos, 
csen des le mon dás, bár szte re o tí pia, de nem orosz sa já tos ság, ha nem kor szel lem (mely 
Byron, Baudelaire mű vé sze té ből is oly is me rős), igaz ugyan, hogy az „orosz lé lek” 
ka rak te ré re na gyon jel lem ző „orosz ön kép pé” vált. Lermontov 1832-ben, cím nél kü li 
ver sé ben meg is fo gal maz za ezt a „szláv másságot”:

Нет, я не Байрон, я другой, 
Еще неведомый избранник, 
Как он, гонимый миром странник, 
Но только с русскою душой. 
 
Nem, én nem Byron, más vagyok, 
Kimért pályám még ismeretlen, 
Mint őt, a sors is üldöz engem, 
De bennem orosz szív dobog.29

   Egy má sik Lermontov-vers, a Dargomizsszkij ze né jé vel meg éne kelt Bú nyom s 
unalom (И скучно и грустно) az orosz ro mánciro da lom egyik leg szeb bik da la. E me-
di ta tív bel ső mo nológ dal lam ve ze té se pon to san vissza ad ja a vers di na mi ká ját, szer-
kesz té sét. A las sú, tar tott han gok ból álló, me lan ko li kus hang vé te lű, fel hajló dal lam ve-
ze té sé ben só hajt után zó, pa na szos frígsze rű fel ütést kö ve tően „И скучно и грустно, / 
и некомурукуподатъ” (Bú nyom s una lom! – So ha sen ki se / fog ja ke zed) a tar tal mi-
lag össze tar to zó sor rész le tek a ze né ben szö veg sze rű tizenhatodokban je len nek meg (2. 
kot ta). A желанъя (vágyak), любить (szeretni), радость (öröm), муки (gyötrelmek) 
szavak ap ró, emel ke dő-eresz ke dő vo nal lal, min den szó tag ra kü lön-kü lön hang gal meg-
raj zolt, fel ki ál tás sze rű re mény só ha jok, me lye ket mint egy szín pa di szer zői uta sí tás ként 
mar ca to je lö lé sű „kom men tá rok” te rel nek vissza a való ság ba: „все лучшие годы” 
(leg java évek), „как посмотришь” (ha körbetekintesz), „глупая шутка” (ostoba 
tréfa). A ze ne szer ző a má so dik vers sza kot le zá ró „и все там ничтожна” (és min den 
je len ték te len) le mon dó sort nagy, eresz ke dő las sí tás sal hang sú lyoz za. Ez a dal leg meg-
rá zóbb ré sze, a tel jes ön fel adás, mi kor a szen ve dély má mo ra szer te fosz lott, és az élet 
nem más, mint „üres, os to ba tréfa”.30

29  Galgóczy Árpád fordítása.
30  Rendkívüli gondolatisággal és zeneiséggel teli feldolgozása a versnek Kurtág György 1994-ben írt, 

op. 18-as kórusművének, A csüggedés és keserűség dalainak első tétele. Bővebben lásd erről Papp 
Márta, „A csüggedés és keserűség dalai. Kurtág György kórusciklusáról”, Muzsika 44/2 (2001. feb-
ruár), 5–11. [1. rész]; 44/3 (2001. március), 26–30. [2. rész].
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2. kotta: Dargomizsszkij, Bú nyom s unalom (И скучно и грустно) 1–18. ütem
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3. típus

A kor tör té nel mé től (sőt, Orosz or szág egész új ko ri tör té nel mé től) el vá laszt ha tat lan az 
ül döz te tés, a rab ság, a szám űze tés, a hon vágy. Erő tel je sen ér vé nye sült a cen zú ra in-
téz mé nye. Nem csak a „ka u ká zu si fo goly” Pus kint vagy a Pus kin ha lá lá ról írt ver se 
miatt Lermontovot, ha nem szá mos mű vészt, filo zó fust és hi va tal no kot kény sze rí tet-
tek szi len ci um ra, szám űze tés be. Eb ből az él mény ből sok mű szü le tett, köz tük Pus kin 
1822-ben írt, A rab (Узник) cí mű ver se. 1843-ben Aljabjev kom po nál ta har sány hang-
vé te lű dal lá, a vers sza kok meg is mé telt, for te di na mi ká jú utol só so rá val a rab lá za dá sát 
hang sú lyoz ta. Ugyan ez a vers Anton Rubinstein ké sőb bi fel dol go zá sá ban – való szí nű-
leg a Rubinsteint né met or szá gi ta nul má nyai alatt ért ze nei él mé nyek ha tá sá ra – stí lu-
sá ban a né met ro man ti ka fe lé kö ze lít. Kez dő dal la ma Mendelssohn, Schumann nép-
dal fel dol go zá sai ra, a ki sza ba du lás ról áb rán do zó kö zép ré sze – „Мы вольные птицы; 
пора, брат, пора!” („Sza bad ma da rak mi, gye rünk oda hát!”) – az ének szó lam ko po gós 
tri o lá kon fu tó szek ven ciá já val pe dig Schubert Erlkönigjére emlékeztet.

4. típus

A po li ti ka és a tár sa dal mi vi szo nyok elő hív ták a nem ze ti ér zel me ket, és így a szláv hő-
si es sé get él te tő, a ne mes küz del me ket el me sé lő ro mán co kat is. Nagy sze re pet ját szott 
eb ben a Na pó le on el le ni hon vé dő há bo rú, mely pa na szos ka to na da lo kat ih le tett. Az 
orosz dalkultúrát, ezen be lül is a ha za fias ér zel mű vo ká lis mű ve ket Glinka újí tot ta meg, 
el ső sor ban a szö veg rit mi kai for mái nak, tem pó já nak ke ze lé sé vel és a nép ze nei ele-
mek új ze nei nyelv vé ala kí tá sá val. Ugyan ak kor mű vei az euró pai klasszi ka és a ko rai 
ro man ti ka jel leg ze tes for máit és ope rai stí lus je gyeit (szo ná ta for ma, ron dó té mák, zárt 
szám ként meg írt dal la mos áriák és cavatinák) hor doz zák. Da lai nak, ro mán cai nak – és 
mind két ope rá já nak, az Ivan Szuszanyinnak, de még a me sei ele mek re épü lő Ruszlán és 
Ludmillának is – ked velt té má ja az orosz nép hő si küzdelme.
   Pa te ti ku san, de kis sé har sá nyan szól a zon go ra és ének hang azo no san moz gó, me-
ne te lős 4

4-es metrumával és dob per gést imi táló élesritmusaival 1840-ben írt strófikus 
ro mán ca, a Vir tus antique, mely a Nyesztor Kukolnyik ver sei re írt, ti zen két dal ból álló 
Búcsú Pétervártól (Прощание с Петербургом) dal cik lus ki len ce dik da la. A vers a 
Lovagi románc (Рыцарский романс) al cí met vi se li és egy, a Szent föld re in duló, de 
ha zá já ba vissza tér ni aka ró lo vag el szánt sá gát me sé li el. A ro mánc ban fel fe dez het jük 
Ruszlán má so dik fel vo nás be li áriá ja hő si té má já nak dal lam tö re dé keit is (a ze ne szer ző 
eb ben az idő ben már dol go zott ope rá ján). Glinkának ez a szop rán/mez zo szop rán és 
basszus hang ra, vala mint kó rus ra írt ro mánc fü zé re (Aljabjev Bú csú a csa lo gány tól cí-
mű trip ti chon ja mel lett) az orosz ze ne tör té net egyik el ső dal cik lu sa. Glinka ugyan nem 
hív ta mű vét dal cik lus nak, de az azo nos lí rai nyelv (egya zon köl tő ver sei) és a té ma vá-
lasz tás már a nagy ro man ti kus cik lu sok szer kesz té sét elő le ge zi meg. Igaz, jel leg ze tes 
kü lönb ség van a bú csú, az el vá lás és a vissza té rés re mé nyeit meg szó lal ta tó, ha sonló 
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Schubert- és Schumann-dal cik lu sok és Glinka so ro za ta kö zött: Glinkánál a dal la mok 
előbb szü let tek, a szö ve ge ket utó lag ír ta hoz zá juk Kukolnyik. De Glinka dal la mai szö-
veg nél kül is hat nak, épp ezért da lai nak több sé gét hang sze res szó lis ták is elő sze re tet tel 
szó lal tat ják meg. Vlagyimir Odojevszkij, a mű velt gróf (aki nek hí res pétervári sza lon-
ját Liszt is meg lá to gat ta) így ír erről:

Mi hail Ivanovicsnál, szo ká sa sze rint, a dal lam már a szö veg előtt ké szen volt; mit 
mond jak, le nyű gö ző a ze nei öt le tek nek az a gaz dag sá ga, ahogy pom pás uj jai val a 
pa pí ron szi por ká zik, ahol ez öt le tek, úgy tű nik, szin te ma guk tól to vább fej lőd nek, 
ki vi rul nak és új já születnek…31

   Ben ső sé ges hang vé te lé vel szépen meséli el a ma gá nyos ka to nák hon vággyal te li 
ke ser gé seit a Pus kin na gyon ko rai (1815-ös), Könny (Слеза) cí mű ver sé re 1842-ben 
kom po nált Dargomizsszkij-dal. Ze nei meg for má lá sát te kint ve – el len tét ben a ko rai, 
me lo di kus ro mán cok több sé gé vel, ahol a zon go ra szó lam hár mas hang zat-fel bon tá sai-
val, ak kord jai nak egy sze rű sé gé vel szem ben a vo ká lis dal lam hor doz za a vál to za tos-
sá got – eb ben a Dargomizsszkij-dal ban a zon go ráé a meg ha tá ro zó sze rep, így a mű 
már Muszorgszkij da lai hoz áll kö zel. Az öt vers sza kos ro mánc ban az ének szó lam ze nei 
kér dés-fe le let for má já ban, egy for ma rit mu sai val, egy ked vűen me sé li el a tör té ne tet, 
míg a zon go ra szó lam ban rend kí vül vál to za tos anyag szó lal meg. A dalt a zon go ra szó-
lam basszu sá ban, to ni kai or go na pont fe lett eresz ke dő, hosszú kro ma ti kus me net nyit ja, 
mely köz já ték ként vissza tér a vers sza kok kö zött is (3. kot ta). Nyúj tott rit mu sai el le né re 
a mo tí vum az el ső ne gyed ti zen ha to dán, súly ta la nul in dul, így a dal lam hang súly kü-
lön bö zik a ké sőbb be lé pő ének szó la mé tól (ahol is ti zen ha tod fel ütés sel, ütem sú lyon 
kez dő dik a dal lam me net), rit mi kai lag kontrasztálva ve le. Az ének szó lam alatt a zon-
go ra rö vid ak kor do kat szó lal tat meg, ki vé ve a lento har ma dik vers szak ban, itt az ének-
szó lam vá lik hang sú lyos sá, és a zon go ra szé les hár mas hang zat-fel bon tá sok kal ké szí ti 
elő az éne kes pa na szos fel ki ál tá sát: „Гусар! уж нет еë со мною!..” (Hu szár, de hát a 
ked ves nincs ve lem!...) Dargomizsszkij a vers el ső, má so dik és ötö dik vers sza ká nak 
utol só so rait – szo ká sos for mai elem ként – for te–pia no di na mi kai vál tá sok kal, nyo ma-
té ko san megismétli.

5. típus

Az or szág ba egy re na gyobb számban ér ke ző kül föl di ek nek, rész ben pe dig a mind több-
ször kül föld re uta zó orosz arisz tok rá cia ta pasz ta la tai nak is kö szön he tő, hogy a ro mán cok 
kö zött szép szám ban ta lá lunk nem ze ti et ni ku mok ról, uta zá sok ról és más né pek szo ká-
sai ról szóló da lo kat. Nép sze rű té ma a me di ter rán vi lág, Itá lia, Spa nyol hon eg zo ti ku ma, 
de sok ro mánc éne kel a ci gá nyok, a ke le ti né pek éle té ről is. Mint Papp Már ta fogalmaz,

31  Vladimir Odojevszkij, „Dva piszma 1892–93”. Idézi: Slifstein, Glinka i Puskin (Moszkva: GMI, 
1950), 85.
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[…] a ke le ti szín az orosz ze né ben nem kül ső sé ges ef fek tus, nem is de ka dens 
egzotikumvadászat, ha nem a ze ne szer ves ré sze: né pi fo gan ta tá sú – az ak ko ri orosz 
bi ro da lom ba tar to zó kör nye ző ke le ti, dél ke le ti né pek ze né jé ből táp lálkozik.32

   Dargomizsszkij nagy szám ban ze né sí tett meg a nap sü töt te dél ről szóló ver se ket. 
Ha son lít suk össze Sirkov ver sé re írt da lát és a Pus kin szö ve gé re írt, A kővendég (Ка-
мен ный гость) cí mű ope rá já ban (I. felv., 2. jel.) La u ra ro mán ca ként fel hang zó, ha-
sonló szö ve gű mű vet. (A kő ven dég ben két spa nyol ro mánc is el hang zik, mind a ket tőt 
La u ra ének li. Ezek a da lok az ope ra egye dü li zárt szá mai, a töb bi ének be széd, dikció.)
   Sirkov ver sé nek el ső két so ra a következő:

Оделась туманами Сиерра-Невада, 
Волнами играет кристальный Хениль, 
 
Ködruhát öltött a Sierra-Nevada, 
Hullámokkal játszik a kristályos Genil.

32  Papp Márta, „Glinka: Ruszlán és Ludmilla”– A hét zeneműve (1984), <http://www.mr3-bartok.hu> 
(2007.december 8.)

3. kotta: Dargomizsszkij, Könny (Слеза), 1–9. ütem
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   A kő ven dég Pus kin ver sé re írott be tét da la pe dig így kezdődik:

Оделась туманом Гренада 
всё дремлет вокруг 
всё манит к свиданью.  
 
Ködben úszik Grenada 
Körötte minden szendereg 
és találkára hív.

   A Sirkov-ro mánc al cí me bo le ró, a zon go ra is ez zel a jel leg ze tes 34-es, ko po gós spa-
nyol tánc rit mus sal ve ze ti be az ének szó lam tril lá zó dí szí té sek kel tűz delt dal la mát. A ro-
mánc A–B–Bv–A szer ke ze tű, a bo le ró a vé gén, a kez de ti al leg ro tem pó ban vissza tér. 
A kö zép ső két vers szak azo nos ze nei anyag ra épül, de tem pó juk las sú-gyors vál ta ko-
zá sú. A zon go ra kí sé ret ben, szem ben a bo le ró rit mi kus ak kord jai val, legato fel bon tott 
ak kor do kat hal lunk. Bár a té ma azo nos, na gyon kü lön bö zik A kő ven dég ben La u ra es té-
lyén el hang zó ro mánc ze nei meg for má lá sa. A met rum itt is a tán cos 34, de nyo ma nincs 
a ko po gós tizenhatodoknak és fu ta mok nak, egyen le tes tánc lej tés ben ha lad a dal lam 
mind a zon go rán, mind az ének szó lam ban, és kö vet ke ze te sen le ké pe zi a vers szö veg-
hang sú lyait. A dal lam négy üte men kén ti ta go lá sa az andalúz seguidilla jel leg ze tes sé-
ge, a zon go ra be ve ze tő jé nek té má ja pe dig Glinka hí res ze ne ka ri cap ric ció já nak, a Jota 
Aragonesának dal la ma (vö. a 4. és 5. kottát).
   Na gyon nép sze rűek vol tak a ci gá nyok ról szóló mű vek is. A nép köl té sze ti for rá-
sok, a dal gyűj te mé nyek sok ci gány dalt tar ta nak szá mon, de a té mát a szép iro da lom ba 
elő ször Pus kin emelte át. A Cigányok (Цыганы) cí mű, 1824-ben írt, de csak 1827-ben 
pub li kált el be szé lő köl te mé nye azon ban az orosz dal tör té ne te szem pont já ból is fon tos. 
Zemfira, a ci gány lány, a női fő sze rep lő, két dalt is éne kel a mű ben. Az el ső ének bá-
na tos ma dár dal: Nézz az Isten madarára / Nincsen gondja, nincs baja (Птичка божия 
не знает / Ни заботы, ни труда). A má so dik dal, a Szörnyeteg vagy, öregem (Старый 
муж, грозный муж) egy mol dá viai nép dal nyo mán szü le tett. Pus kin mű ve az egyik 
leg töb bet fel dol go zott ro mánc szö veg gé vált, majd húsz ze ne szer ző kom po nál ta dal lá. 
Szö ve ge a ké sőb bi, Dargomirzsszkij ne vé hez fű ző dő ro máncpa ró diák előz mé nye ként 
is fon tos. A dalt Mi hail Vielgorszkij33 tet te nép sze rű vé, aki még Pus kin köl te mé nyé-
nek meg je le né se előtt, 1825-ben a Moszk vai Te leg ráf cí mű lap mel lék le te ként pub li kál-
ta a puskini szö ve get sa ját har mo ni zá lá sá ban. Az is mer tebb szer zők kö zül Vertovszkij 
1832-ben, Guriljov 1849-ben, Aljabjev 1860-ban, Rubinstein 1868-ban dol goz ta fel 
a verset.

33  Neve a Liszt-életrajzokból is ismerős. Szalonjában került sor 1842. május 16-án Liszt első oroszor-
szági koncertkörútjának búcsúkoncertjére, melyen Glinka is jelen volt.
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6. típus

Az úti élmények kap csán egy-egy táj ké pe is meg ele ve ne dik. A kü lön bö ző táj le írá sok-
hoz nap sza kok, év sza kok, ter mé sze ti je len sé gek le írá sa is kap csoló dik. Szé pen öt vö zi 
az eg zo ti kus táj és a ter mé sze ti je len sé gek le írá sát a Pus kin már idé zett köl te mé nyé re 
írt Dargomizsszkij-ro mánc, a Éji zefír (Ночной зефир). Az akusz ti kus és „vi zu á lis” 
ze nei ké pek ben gaz dag, A–B–A–C–A ron dó for má ban meg kom po nált dal 6

8-os ron-
dó té má ja (6. kot ta) az ének szó lam be li szé les legato, mely a hold fény ben, az éj sza kai 
fu val lat ban to va höm pöly gő fo lyó ze nei imi tá ció ja. A té mát a zon go ra basszu sá nak hul-
lám zó, gyors tizenhatodos hár mas hang zat-fel bon tá sai ve ze tik be. A két köz tes epi zód 
egy-egy 34-es met ru mú tánc, egy rit mi kus spa nyol bo le ró (7. kot ta) és egy könnye debb, 
me lan ko li ku sabb me nü ett (8. kot ta). A bo le rórész ben az ének szó lam für ge tri o lái és a 

4. kotta: A Jota Aragonesa kezdőtémája

5. kotta: Dargomizsszkij, Spanyol románc a Kővendég című operából, 1–16. ütem

Tér, idő, hagyomány-2.indd   203 2013.10.10.   15:57:23



204 A 19. századi orosz románc sajátosságai Puskin lírájának tükrében 

zon go ra har minc ket te dei a gi tár mu zsi ka imi tá ciói. A két tánc té tel szé pen kontrasztál 
egymással az ének szó lam ve ze té sé ben is. Míg a bo le ró ban rö vid han go kon ének li sze-
re nád ját az éne kes, ad dig a me nü ett ben édes, hí vo ga tó legato melódia szól.

7. típus

A ter mé szet ről szóló ro mán cok kö zött a nép köl té szet ben oly sze re tet tel hasz nált ma-
dárme ta fo ra is meg je le nik. Ezek a több nyi re érzelemdús, fáj dal mas ro mán cok rend kí-
vül nép sze rűek. A csa lo gány, a bú gó ger li ce vagy ép pen a ko mor holló ké pe ma gá tól 

6. kotta: Dargomizsszkij Éji zefír (Ночной зефир), 3–11. ütem
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7. kotta: Dargomizsszkij Éji zefír (Ночной зефир), 19–27. ütem

8. kotta: Dargomizsszkij Éji zefír (Ночной зефир), 55–60. ütem
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ér te tő dően vált a leg hí re sebb ro máncelem mé, nem csak a hang ju kat után zó éne kes, a 
pevcsij, ha nem szim bó lu maik ál tal is. Aljabjev ne vé től el vá laszt ha tat la nok hí res, a bús 
csa lo gány ról szóló da lai. A csa lo gány a bá nat nép köl té szet ből örö költ ar che tí pu sa, egy 
ró la szóló egy sze rű alap dal lam ci gány dal ként volt na gyon nép sze rű. A Lvov–Prács-nép-
dal gyűj te mény ben is fel lel he tő egy „Csalogány, kis csalogányom…” („Соловей мой, 
соловеюшка…”) kez de tű tánc dal, egy pljaszovaja. Delvig ere de ti leg e nép dal dal la má-
hoz ír ta Csa lo gány (Соловей) cí mű ver sét. A ver set 1823-ban Aljabjev új ra meg ze né sí-
tet te, és 1828-ban a csa lo gány-té ma kö ré kom po nált, Búcsú a csalogánytól (Прощание 
с соловьем) cí mű, há rom dal ból álló so ro za ta élé re ál lí tot ta (9. kotta). Az egy sze rű né pi 
dal la mot ki dí szí tet te, emiatt a kor nagy éne kes dí vái, töb bek kö zött Pauline Viardot is 
szí ve sen vá lasz tot ta be tét dal nak Rossini A szevillai bor bély cí mű ope rá já nak má so dik 
fel vo ná sá ban az ének lec ke-je le net hez.34 A dí szí tett, me lo di kus protyazsnaja han gu la tát 
idé ző dal a meg írá sa óta na gyon nép sze rű, Glinka, Guriljov, Liszt, sőt az 1970-es évek-
ben Vlagyimir Viszockij is feldolgozta.
   Utal tam már Glinka Bú csú Pétervártól cí mű so ro za tá ra. A dal cik lus ti zed ik da la, 
egy ben Glinka leg is mer tebb ro mán ca, a Pa csir ta (Жаворонок) nem csak éne ke sek, 
ha nem fu vo lis ták, he ge dű sök, tormbitások ál tal is ked velt, szá mos áti rat ban to vább-
élő, rö vid kon cert da rab. So kan e be hí zel gő, szen ti men tá lis kantilénával azo no sít ják az 
orosz románcot (10. kotta).

8. típus

A ro mán cok kü lön cso port ját al kot ják a tánc ról, a bor di csé re té ről, a ré szeg em ber ki-
gú nyo lá sá ról szóló mű vek, de ugyan eb be a cso port ba so rol ha tók az orosz csinovnyik, a 
kis em ber szá nal mas sá gát ki figu rá zó ro máncpa ró diák, ko mi kus da lok is. A mű vek iro-
ni záló, gyak ran gú nyos hang ne me ze nei esz kö zei ben is kü lön bö zik az ed dig is mer te-
tett ro mán cok tól. E da lok ál ta lá ban konk rét tör té ne te ket me sél nek el, konk rét figu rá kat 
gú nyol nak ki, szö ve gük re és ze nei sé gük re is a meg fog ha tó ság jel lem ző: egy ér tel mű 
hang ne mek, egy ér tel mű mo du lá ciók, egy sze rű for mák, szé les ne gye dek ben meg éne-
kelt és el be szélt tör té ne tek. Glinka ko rai Pus kin-vers re írt ro mán ca a Pohárköszöntő 
(Заздравный кубок). Glinka da la tán cot, polonézt idéz, a ze ne szer ző a ro mán cot Len-
gyel or szág ban ír ta, és vissza em lé ke zé sei ben a „Veuve Clicot” fran cia pezs gő nek aján-
lot ta. Az ital pezs gé sét imi tál ják a kö zép rész zon go ra szó la má nak stac cat to ak kord jai. 
Az el ső két vers szak zárósorát két szer, a har ma dik vers sza két há rom szor ismétli meg 
az éne kes, így az ere de ti leg egy sze rű, rit mi kus, strófikus vers ze nei for má ja a ron dó 
fe lé közelít.
   A ro máncpa ró diák kö zül a leg hí re seb bek kö zé tar to zik Dargomizsszkij Féreg (Чер-
вяк) és Címzetes tanácsos (Титулярный советник) cí mű da la. Ha össze ha son lít juk 

34  Taruskin, Defining Russia Musically, 199.
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9. kotta: Aljabjev, Solovej (Соловей), 1–18. ütem

10. kotta: Glinka, Pacsirta (Жаворонок) című románcának témája
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ezt a két 1857 és 1859 kö zött szü le tett dalt Dargomizsszkij ko ráb bi vo ká lis mű vei vel, 
alap ve tő vál to zá so kat fe dez he tünk fel. Pus kin és Lermontov poetikus lí rá ját az Iszkra 
sza ti ri kus fo lyóirat szer zői nek, Vaszilij Kurocskinnak és Pjotr Vejn berg nek gúny ver-
sei vál tot ták fel. A monológizáló szö ve ge ket Dargomizsszkij dek la mál va, a kot tá ban 
is fel tün te tett elő adói uta sí tá sok kal – szerényen (скромно), mo so lyog va (улыбаясь), 
ko mo lyan (серьезно), hunyorogva (прищурив глаз) – vég le tes színészi és hangi meg-
for má lás ban ké ri elő ad ni. Mű vét ko mi kus dal ként jegy zi, mely ben egy csi nov nyik tra-
gé diá ját me sé li el két és fél percben.

9. típus

Balakirev 1866-os nép dal gyűj te mé nyé ből szá mos dal meg ha tá ro zó ro mánc té má vá 
vált. A nép köl té szet ből a ro mánc iro da lom ba be ke rül tek a kü lön bö ző mes ter sé gek ről, a 
pa rasz ti mun kák ról szóló mun ka da lok, az egy sze rű al ta tó da lok, és a strófikus tánc da-
lok. E mű vek ere de tü ket és előz mé nyei ket te kint ve te hát nem ki fe je zet ten ro mán cok, 
ha nem in kább russzkaja pesznyák, de az elő adá si gya kor lat ban ro mánc ként is mer jük 
őket. Eb be a cso port ba so rol ha tó Rimszkij-Korszakov op. 24-es, 1877-ben Péterváron 
ki adott, há rom kö te tes, száz dalt tar tal ma zó gyűj te mé nye is, mely való já ban pro fesszio-
ná li san meg har mo ni zált nép dal-an toló gia. A kö tet elő sza vá ban Rimszkij-Korszakov 
arról ír, hogy a da lok több sé gét 1810 és 1820 kö zött nagy báty já tól és édes any já tól hal-
lot ta és ta nul ta, de utal ar ra is, hogy a da lok kö zül sok már meg je lent más gyűj te mény-
ben, más har mó niák kal, így ahol le het, a kot ta jegy ze té ben fel tün tet te az előz ményt. 
A kö te te ket vé gig la poz va bi zony több olyan dalt ta lá lunk, ame lyet már Muszorgszkij, 
Dargomizsszkij és Balakirev is fel dolgozott.

10. típus

Ta nul má nyom té má já hoz leg szo ro sab ban azok a ro mán cok kap csolód nak, ame lyek-
ben a ve zér mo tí vum ma ga a köl té szet és a mu zsi ka. Ezek a ro mán cok iga zi kor raj zok, 
hűen tük rö zik azt a kö ze get, amely ben és amely szá má ra meg szü let tek; tü kör ké pei sa-
ját vi lá guk nak, ahol a mu zsi ka és a köl té szet ma gasz tos te vé keny ség ként je le nik meg. 
A mű hő se ma ga a köl tő, a dal nok. En nek a figu rá nak pro to tí pu sa az Anyegin köl-
tő je, Lenszkij, aki a re ne szánsz ha gyo má nyait kö vet ve a tru ba dúr me ta fo rá já vá vált. 
1816-ban je lent meg Pus kin ver se, a A dalnok (Певец), me lyet Versztovszkij meg ze-
né sí tett, és 1831-ben egy iro dal mi lap, a Gyennyica mel lék le té ben pub li kált is, ez ál tal 
rend kí vül is mert té és nép sze rű vé vált. E köl te mény ké sőbb több mint 40 ro mánc szö-
ve gé vé vált, Aljabjev (1830 kö rül), Rubinstein (1849-ben), Csajkovszkij (1878-ban), 
Szokolov (1899-ben) is fel dol goz ta. Egy má sik, ké sőb bi pél da Rimszkij-Korszakov 
ro mán ca 1899-ből, Pus kin 1827-ben meg je lent, A költő (Поэт) cí mű ver sé nek meg ze-
né sí té se, mely ben a ze ne szer ző a zon go ra szó la má nak szé les legatóival kö ti át a vers so-
rok kü lön le ge sen szép en jam be ment kap csolódásait.
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8. A románcok zenei jellegzetességei

A ro mán cok ugyan ze nei leg is cso por to sít ha tók, de te ma ti ká juk kal el len tét ben, tó nu-
suk, in to ná ció juk, pro zó diá juk sok szí nű sé ge, for mai össze tett sé gük miatt e szem pon tok 
alap ján nem könnyű a ka te go ri zá lá suk. Ze nei sé gük te kin te té ben a min tát a pro tyazs na-
ja szol gál tat ja, ahol sok eset ben ugyan an nak az ének nek van dí szes (melizmatikus) és 
könnyed (szillabikus, a dal lam ve zér hang jai nak ki eme lé sé vel ope ráló) vál to za ta. Tó nu-
suk több nyi re ko mor, bú son gó, az egy sze rű, eresz ke dő, le hajló kvart- és szext lé pé se ket 
gyak ran hasz náló, zár la taik ban le fe lé hajló. Nép dal sze rű dal la maik sok szor ter mé sze tes 
moll hang ne mek ben szó lal nak meg, vagy a Balakirev ál tal „orosz moll”-nak ne ve zett 
és elő sze re tet tel al kal ma zott dór moduszban. Ter mé sze te sen bő ven ta lá lunk a da lok 
kö zött har mo ni kus hang ne mek be „tor zul ta kat” is.35 (Ezek a hang nem-ka te gó riák szin te 
ki zá ró lag a vo ká lis dal lam ra vo nat koz nak, a dal la mok har mo ni zá lá sá val a szer zők sa já-
tos heterofóniát hoz tak lét re, gyak ran él ve az egy há zi litugikus ze né ből és a vo ká lis né-
pi több szó la mú ság ból ho zott al só szó la mok spon tá nul „meg csú szó” disszo nan ciá já val, 
vala mint a kromatika al kal ma zá sá val.) Taruskin össze gyűj töt te az orosz protyazsnaja 
jel leg ze tes vo ná sait, leg in kább jel lem ző ként em lít ve a dia tó nia ad ta tonális két ér tel mű-
sé get.36 Ezt egy faj ta fur csa, hang ne mek köz ti „le be gés”-ként (peremennoszty) ír ja le, 
mely úgy jön lét re, hogy a dal lam „egy szer vagy több ször kadenciális for du lat tal érin ti 
az alap hang al só szom széd ját.” Ezek ben a ka nyar gó, VII. fo kú zár la tok ban ke res het jük 
az orosz da lok kü lön le ges ze nei han gu la tá nak egyik „tit kát”. Az alap hang ra fu tó dí szí-
tett kvint a má sik ilyen „ti tok za tos” elem, „mely a to váb bi va riá lás és fel dol go zás alap-
ját ké pe zi”. A protyázsnajának ezt a vo ná sát Zemcovszkij37 in to ná ciós té zis nek, Glinka 
egy sze rűen „az orosz ze ne lel ké”-nek ne ve zi.38 Eze ket az orosz nép da lok ra jel lem ző 
esz kö zö ket a ro mánc szer zők azon ban sok szor az olasz bel canto dí szí té sei vel és ko lo-
ra tú rái val öt vöz ték, en nek kö szön he tően kü lö nös melodikájú mű dalt és stí lust te rem tet-
tek. Ám a melizmák – a protyazsnaja em lé keit idéz ve – to vább ra sem ön cé lú, az elő adó 
tech ni kai fel ké szült sé gét be mu ta tó dí szí té sek, ha nem a dal lam szer ves ré szei (csakúgy 
– bár a pár hu zam fur csa –, mint a gre go rián ének ben). A da lok hang ter je del me azon-
ban meg nőtt, ki tá gult, al kal maz kod va a kép zett éne ke sek tech ni kai fel ké szült sé gé hez. 
Notációjukban pe dig egy re több lett az elő adás tem pó já ra, di na mi ká já ra utaló jelzés.
   A 19. szá zad má so dik fe lé re a ze nei nyelv, a dal la mok ko lo rit ja je len tő sen meg-
vál to zott. Dargomizsszkij, Muszorgszkij, Rimszkij-Korszakov mű vei ben a kromatikát 
– nemrit kán a kro ma ti kus ská la mind a ti zen két fo kát –, a be széd sze rű drá mai dek la-
má lást is bát ran al kal maz ta, az orosz folklór és a li tur gi kus ének ha gyo má nyait és az 

35  Ehhez bővebben lásd Balakirev Sztaszovval folytatott vitáját a templomi modusok továbbéléséről: 
Taruskin, „Csillagocska”, 353.

36  Uott., 345–370.
37  Ízalij Zemcovszkij (1936–) orosz zenetudós, folklorista. Kutatási területe az orosz dal és népdal.
38  Uott., 362.
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euró pai ze ne mű vé szet ből örö költ for má kat ön álló, orosz „re a lis ta” stí lus sá, új ze nei 
irány zat tá öt vöz te. Da laik39 tu laj don kép pen már rö vid drá mai je le ne tek. Így a mű faj a 
20. szá zad ele jé nek, De bussy, Stravinsky, Bartók, Schönberg da lai nak, mo nológ jai nak 
hang zá sát elő legezi meg.

9. Puskin lírájának vokalitása

Ki mond juk egy köl tő ne vét, és egy han got hal lunk. Ez a hang az övé, csak is az övé. 
Lej té se, ben ső sé ge, emel ke dő és ej tő vál to za tai, mint egy nagy éne kes hang já nak 
szí ne ze te, örök re meg ma rad tak em lé ke zetünkben.40

   1937-ben Márai Sán dor írt így Pus kin ról, mint egy meg is mé tel ve Csajkovszkij hat-
van év vel ko ráb bi fel ismerését:

[…] a te het ség ere jé vel a köl té szet szűk szfé rái ból át tört a ze ne vég te len te rü le té-
re. Füg get le nül at tól a lé nyeg től, amit a vers for má ban ki fejt, ma gá ban a vers ben, a 
han gok egy má su tán já ban van vala mi, ami a lé lek mé lyé be ha tol. Ez a vala mi nem 
más, mint zene.41

   Mi ben állt Pus kin nak a nyel vet a ze né hez kö zel ho zó újí tá sa? Pus kin egy sze rűen 
meg bon tot ta a vers so ro kat és a szin tak ti kai egy sé ge ket, in to ná ció ban és rit mi ká ban a 
dik ció hoz kö ze lí tet te a ver set. Ez ál tal be fo ga dó ként a szö veg tar tal má val, han gu la tá val 
szem be sü lünk, fe led ve a vers lá ba kat, az an tik vers ta ni sza bá lyo kat és rit mus kép le te ket. 
Mind eköz ben Pus kin köl té sze te a mű faj alap ve tő ke re tein be lül ma radt. Ez ih let te a 
szö ve gek meg ze né sí té sét, mely ál tal a tex tú ra új ra vissza tért – a kot ta ké pi leg rög zí tett – 
rit mus ke re tei kö zé. A meg ze né sí tés ré vén ér de kes kör for gá son men nek át „prózaizált” 
ver sei. Pus kin nem csak lí rá já ról, ha nem an nak ze nei in terp re tá ció já ról is hí res. A művei 
ih let te ze ne mű vek szá ma el ké pesz tően nagy, és ez kö vet kez te té sek re ad le he tő sé get az 
életmű ze nei utó életéről.42

39  Megjegyzendő, hogy a vokális albumok szinte mindig kettős műfajmegjelöléssel élnek: orosz dalok 
és románcok.

40  Márai Sándor, „Puskin halálának 100. évfordulójára (1937)”, in Az orosz irodalom története a kez-
detektől 1940-ig, szerk. Zöldhelyi Zsuzsa (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997), 86.

41  1877. aug. 3-án kelt levél, in Pjotr Iljics Csajkovszkij, Levelezés Nagyezsda von Mekk-kel (Perepiszka 
sz N.F. Mekk), I–III, Moszkva / Leningrád 1934–1936, I. 26. Idézi: Hima Gabriella, „»…sötétnél 
is sötétebb sötétség…«: Muszorgszkij Borisz Godunov-értelmezéséhez és nemzeti jövőképéhez”, 
Palimpszeszt 17 (2002. május 8.).

42  Paul Friedrich, Music in Russian Poetry (New York: Peter Lang Publishing, 1998), 62. Ta nul má nyá-
ban 260 olyan Puskin-verset említ, melyet románcként, monológként vagy klasszikus dalként meg-
ze né sí tet tek. A The New Grove Dictionary of Music and Musicians Puskin-szócikkének műjegyzé-
kére támaszkodva én is vizsgáltam a Puskin-művekre írt zeneművek adatait, és hasonló eredményt 
kaptam.
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   Pus kin élet mű vét át te kint ve jól kö vet he tő, mennyi re ví vó dott ma ga is a pró za és a 
köl té szet kö zött. Ver ses re gé nyei, A kolomnai há zi kó, a Bo risz Godunov vagy az Anye-
gin fe sze ge tik a műnemek ha tá rait. A Bo risz Godunov kap csán így fo gal maz erről:

Az ér de mes ale xand ri nust öt lá bas rím te len vers sel he lyet te sí tet tem, sőt egyes je le-
ne tek ben még a meg ve tett pró zá hoz is le süllyedtem […].43

   So kat fog lal ko zott köl té sze te iden ti fi ká ció já val, a köl te mény for má já nak és szel-
le mé nek stí lus ként tör té nő meg ha tá ro zá sá val is. 1825-ben írt ta nul má nyá ban a ro man-
ti kus köl té szet előz mé nyei ről és kez de tei ről ér te ke zik, el is me rően szól va a vers „új 
ékít mé nyé ről”, a rím ről, a tru ba dúr köl té szet har mó niajá té kai ról, köl tői ké pei ről, te hát 
mind ar ról, ami nek ha tá sait sa ját lí rá já ban is megtaláljuk:

A fül ör ven dett a han gok ket tő ző dő nyo ma té ká nak; a le győ zött ne héz ség min dig 
örö met sze rez – a sza bá lyos ság, a meg fe le lés sze re te te pe dig jel lem ző vo ná sa az 
em be ri el mé nek. A tru ba dú rok el ját sza doz tak a rím mel, egy re újabb vers vál to za-
to kat ta lál tak ki ked vé ért, mind bo nyo lul tabb for má kat eszel tek ki, így szü le tett a 
ref ré nes tánc dal, a bal la da, a ron dó, a szonett.44

   Ar ra, hogy Pus kin szá má ra a vokalitás rend kí vül fon tos volt, nemcsak lí rá já nak 
rit mi ká ja és for mái ad nak bi zo nyí té kot, ha nem az az in ten zív ki fe je zé si mód, ahogy 
a ze né lést, az ének lést mű vei ben a min den na pi élet ré sze ként áb rá zol ta. A már lé te ző 
szö veg gyűj te mé nye ket is mer het te, így ezek ha tá sá ra – vagy ép pen a sze re tett daj ká tól, 
Arina Rogyinovától a Mihajlovszkojéban hal lott pa raszt da lok vissza té rő em lé ke miatt 
– elő sze re tet tel idé zett mű vei ben dal szövegeket.
   A kolomnai há zi kó cí mű po é má ja alap ján ír ta Sztravinszkij Mavra cí mű ope rá ját. 
Eb ben az 1830-ban, Bolgyinóban írt el be szé lő köl te mény ben Pus kin ko rá nak két nép-
sze rű ro mán cát idézi:

Играть умела также на гитаре, 
И пела:Стонет сизый голубок, 
И Выду ль я, и то, что уж постаре. 
 
Szépen pengette húrját a gitárnak, 
Míg énekelte: „Gerle bús danája!” 
Egy régi dalt, meg hogy: „Menjek, ha várnak?”45

   Az el ső idé zet, a „Búg a szürke gerle” („Стонет сизый голубок”) uta lás Ivan 
Dmitrijev Búg a kis szürke gerlice (Стонет сизый голубочек) kez de tű ver sé re, mely 
1795-ben, a mű ked ve lő Dubjanszkij szen ti men tá lis meg ze né sí té sé ben mint rosszijszkaja 

43  Alexandr Szergejevics Puskin, „Levél a Moszkovszkij Vesztnyik kiadójának”, in uő., Cikkek, tör té-
nel mi tanulmányok, napló (Budapest: Európa, 1981), 38.

44  Alexandr Szergejevics Puskin, „A klasszikus és romantikus költészetről”, in Cikkek, 19.
45  Gáspár Endre fordítása.
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pesznya vált is mert té.46 A má sik idé zet egy nép dal – Lemegyek a kis folyóhoz (Выду я 
на реченку) – az 1790-ben pub li kált Lvov-Pracs an toló gi á ból.47 A dal hat év vel ké sőbb 
Dmitrijev dal kö te té ben is meg je lent.48

   Az Anyegin má so dik fe je ze té ben, mely az „O, Rusz!” (Ó, Orosz or szág!) mot tó val 
kez dő dik,49 a be zárt, unal mas orosz fa lu si vi lá got így mutatja be:

Потом приносят и гитару: 
И запищит она (бог мой!): 
Приди в чертог ко мне златой!…

Aztán előkerül gitárja, 
S visít a dal (szegény gitár!): 
Arany kastélyom várva vár!50

   A har ma dik fe je zet ben a mál nát sze dő Lá nyok éne két így vezeti be:

В саду служанки, на грядах,  
Сбирали ягоду в кустах 
И хором по наказу пели

A sűrű kert málnás-során 
Szolgálók szednek szaporán, 
Buzgón dalolgat valamennyi.51

   Té li uta zás (Зимняя дорога) cí mű ver sé ben így ír:

Что-то слышится родное 
В долгих песнях ямщика: 
То разгулье удалое, 
То сердечная тоска

És nótára gyújt a jámscsik, 
Óh, hazai szép dalok!… 
Boldogságól szól az egyik, 
a másik meg sír, zokog.52

46  Fedor Mihajlovics Dubjanszkij, Kарманная книга для любителей муэыки (1795). Műkedvelőknek 
kiadott kis antológia.

47  Alekszej Lvov és Ivan Pracs, Cобрание народых русских песен с их голосами. на муэыку по-
ло жил Иван Прач (1790) Dallammal ellátott népdalgyűjtemény, 2. kiadása 1796-ban jelent meg.

48  Ivan Ivanovics Dmitrijev, Карманный песенник, или Собрание лучших светских и прос то на род-
ных песен (1796).

49  Ismert, hogy a mottó gúnyolódó szójáték: a „rusz” szó jelentése kis betűvel „falu”, de nagy betűvel 
írva „az oroszok földjét”, azaz Oroszországot jelenti.

50  Puskinnak az Anyeginhez írt jegyzeteiből kiderül, hogy ez az idézett dal A Dnyeper tündére című 
Krasznopolszkij-operából való, melynek betétdalai ebben az időben népszerűek voltak Pétervárt.

51  Áprily Lajos fordítása.
52  Szabó Lőrinc fordítása.
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   Idéz zük egy má sik té li han gu la tot sugalló ver se, a Tél van, az ember itt falun… 
(Зима. Что делать нам в деревне?) részletét:

А там и дружный смех, 
и песни вечерком... 
 
S már kacajoktól 
és daloktól zeng a ház…53

   Varázsos múlt múzsája (Наперсница волшебной старины) kez de tű ver sé ben így 
em lé ke zik ked ves da dá ja al tatódalára:

Ты, детскую качая колыбель,  
Мой юный слух напевами пленила 
 
s ott virrasztottál a fél éjen át, 
s dúdoló dalod mindig megigézett.54

   Különleges forrás A kapitány lánya (Капитанская дочка) című kisregénye. A kis-
re gény minden fejezete egy-egy rövid mottóval indul, jó pár közülük Puskin korának 
is mert parasztdala. A második fejezet egy régi parasztdallal, egy sztarinnaja pesznya 
mot tó val „Cторона ль моя, сторонушка / Cторона незнакомая…” (Sose jártam e 
vi dé ken/ Idegen táj tetszel nékem…); harmadik fejezete pedig egy régi katonadallal, 
egy szoldatckaja pesznyaval: „Мы в фортеции живем, / Хлеб едим и воду пьем” 
(Ki csiny erőd a lakunk, / Ha van kenyér, jól lakunk…). Majd három fejezetben a mottó 
egy-egy népies dal, narodnaja pesznya: az ötödik fejezetben „Ах ты, девка, девка 
крас ная! / Не ходи, девка, молода замуж” (Hej te kislány, kislány, szép kislány / Fia-
ta lon férjhez ne menj ám), a hatodikban „Вы, молодые ребята, послушайте, / Что 
мы, старые старики, будем сказывати” (Halljátok fiatal barátim, halljátok, / Amit mi 
öregek tinéktek mesélünk), míg a hetedikben „Голова моя, головушка, / Голова пос-
лу жи вая! ” (Fejem, fejem, fejecském, / Én kiszolgált fejecském). A tizenkettedik fe je-
zet mottója egy lakodalmas dal, egy szvagyebnaja pesznya: „Как у нашей у яблоньки 
/Ни верхушки нет, ни отросточек” (Nincs a mi almafánknak / Se levele, se lombja). 
Az elbeszélés nyolcadik fejezetébe, pedig egy burlák dal, a volgai hajóvontatók egyik 
ismert dala került be:

Hе шуми, мати зеленая дубровушка, 
Не мешай мне доброму молодцу 
думу думати.

53  Fodor András fordítása.
54  Szabó Lőrinc fordítása.
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Ne zúgj, ne búgj tölgyfaerdő-anyuskám, 
Ne zavard meg szegénylegény 
bánatát.55

   Pus kin lí rá já nak a versekben „fel hang zó” ze nei for rá sok alap ján való elem zé se is-
mét fel ve ti a ze ne vagy szö veg pri má tu sá nak kér dé sét. Ha ki tá gí tom e kér dést, és nem-
csak a ze ne és a szö veg, ha nem az e ket tő egy sé gé ből ala kult új ze ne mű to váb bi sor sát 
vizs gá lom, az egy ér tel mű vá lasz egy re re mény te le nebb. Ugyan is egy új ze ne mű iro dal-
mi al ko tás ba szö veg ként tör té nő be eme lé se kor – a ver se lés ál tal – új rit mi kai for mát és 
in to ná ciót kap. To vább ele mez ve a kér dést, Pus kin ver sei ben ezek a „fül nek is me rős” 
ze nei idé ze tek a szö veg tar tal mi kon tex tu sá ba he lyez ve új ér tel met kap nak, a dal la mok 
a szi tuá ció, a han gu lat te rem tés és a jel lem zés esz kö zé vé vál nak. A ze né hez mint esz té-
ti kum hoz és a har mó nia meg tes te sí tő jé hez azon ban Pus kin le írá sai ban olyan rend kí vü li 
mó don kö ze lít, olyan sze re tet tel és szen ve déllyel szól ró la, és fő leg olyan pon tos ság gal 
is me ri azt,56 hogy mű vei mind et től már ön ma guk ban, for má tól füg get le nül ze né vé vál-
nak. Ez a sa já tos és nyil ván való puskini po li fó nia szin te meg elő le ge zi a Dosz to jevsz kij 
re gé nyei re vo nat koz ta tott több szó la mú re gény bahtyini ka te gó riá ját.57 Ugyan ak kor, ha 
a ro mánc cá vált ver sek ze nei po li fó niá ját ele mez zük, szem be tű nő, hogy a ze nei szer-
kesz té sek ben ez ke vés bé je lent ke zik. A szö veg ön ma ga hor doz za ugyan a több szó la-
mú sá got, de az ének szó lam és zon go ra kí sé ret vi szo nyá ban mind ez már le egy sze rű sí tve 
van je len. És ez zel el is ér kez tünk az orosz ro mánc mű fa já val szem ben fel vet he tő egyik 
leg fon to sabb esz té ti kai kér dés hez. Mennyi ben meg ha tá ro zóak a kom po nis ták élet mű-
vé ben ezek a rö vid da lok, és mi ben rej lik – ha van – ze nei értékük?

10. A 19. századi orosz románc  
mint a művészetek megújításának szintézise

Két ség te len, hogy ha a ro mán co kat ki zá ró lag funk ciós szem pont ból vizs gál juk, ak-
kor ar ra a primer íté let re jut ha tunk, hogy e mű vek az úgy ne ve zett ze nén kí vü li prog-
ram ze ne, a sza lon ze ne ke re tei kö zé so rol ha tók. E meg ál la pí tás sal, szte re o tí pi á tól sem 
men te sen, hoz zá ta pad a mű faj hoz egy nem túl elő nyös esz té ti kai ka te gó ria, az ol csó 
kli sék ből, tri viá lis har mó niák ból épít ke ző, rossz ér te lem ben vett funk ci o ná lis ze ne ka-

55  Az idézett részletek Honti Rezső fordításai.
56  Arra, hogy Puskin milyen széles körű zenei műveltséggel bírt, a folklór és orosz dalok ismerete 

mellett jó példa Mozart zenéjéhez való viszonya. Don Juan kővendége című művének mottója a Don 
Giovanni második felvonásbeli Leporello áriájának kezdősora: „ O statua gentilissima Del gran’ 
Commendatore!” Nyilvánvalóan jól ismerte tehát Mozart és Da Ponte operáját.

57  Mihail Mihajlovics Bahtyin, „Dosztojevszkij poétikájának problémái”, in uő., A szó esztétikája (Bu-
da pest: Gondolat, 1976), 33. Bahtyin Dosztojevszkij regényhőseinknek egymáshoz való viszonyát, 
egyidejűségüket, önállóságukat, egymásra hatásukat és szembenállásukat nevezi polifóniának.
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te gó riá ja és a „ba ná lis” jel ző. Tény, hogy a ro mán cok nagy több sé ge ilyen: ama tőr 
ze ne szer zők és mű ked ve lő köl tők da lai, egy sze rű, strófikus szer ke zet ben, rö vid, is-
mét lő dő pe rió du sok kal, túl írt szen ti men tá lis dal la mok és hang nem vál tá sok jel le mez te 
„ze nei ség gel”. Mi az oka még is, hogy ezek nek a jel leg ze te sen orosz, tár sas mu zsi ká-
lá sok ra író dott da lok nak van egy olyan cso port ja, amit ugyan szin tén ro mánc nak hí-
vunk, de meg kom po nált sá gu kat il le tően – sok szor for mai egy sze rű sé gük el le né re is 
– nyil ván való nak érez zük a mi nő sé gi kü lönb sé get? Ze nei leg el ső sor ban azt ér té kel jük, 
hogy a ro mánc szer ző nem egy sze rűen a be vett for má kat al kal maz za vagy utá noz za, 
ha nem to vább fej lesz ti. Dargomizsszkij, Rimszkij-Korszakov, Muszorgszkij re ci táló, 
dek la máló da lai ban, ha a kom po zí ciós ele me ket kü lön-kü lön vizs gál juk, nem tu dunk 
olyat ki emel ni, ami ne lé te zett vol na a ze ne tör té net ko ráb bi kor sza kai ban (a mű vek ben 
a ko rai po li fó nia, a 16. szá za di kromatika, a li tur gi kus re ci tá ció, a bel canto és a folklór 
jel leg ze tes sé geit mind-mind fel lel het jük), de al kal ma zá suk mód ja egyé ni, sa já tos. Így 
vál nak – össze füg gé seik ben vizs gál va – a kor ra, a mű faj ra és a szer ző re jel lem ző stí-
lus ele mek ké. A pri mer ze nei elem zé sen és az egyé ni, szub jek tív íz lé sen túl azon ban 
az ér ték íté let nek van egy má sik szem pont ja is: a kul tu rá lis-tár sa dal mi kon tex tus, mely 
több ré tű. Egyik ré te ge a mű kom po ná lá sa kor meg cél zott tár sa dal mi kö zeg, a be fo ga dó 
kö zön ség (aki nek szól) és an nak re ak ció ja, a má sik ré te ge pe dig az a fo lya mat, aho gyan 
meg szü le té se után to vább él, for máló dik (ami re hat). Ez ál tal a mű egé sze egy ide jű leg 
jel lem zi al ko tóit, be fo ga dóit és kul tu rá lis kör nye ze tét is. En nek alap ján ho gyan ér té kel-
jük a ro mán co kat? A 18–19. szá za di Orosz or szág egyik leg jel lem zőbb tár sa sá gi-kul tu-
rá lis lét for má já nak, hang vé te lük től füg gően szentimentalista tár sa da lom áb rá zo lás nak 
vagy gú nyos tár sa da lomkri ti ká nak tart suk-e őket, esetleg mindennél nagyobb a je len-
tő sé gük? Ha a kor raj zon túl azt is vizs gál juk, hogy a ro mánc ho gyan be fo lyá sol ta az 
orosz nem ze ti ope ra fej lő dé sét – hi szen az orosz nem ze ti ope rák ze nei textúráját át- 
meg át szö vik a ro mán cok, a ro máncjel le gű meló diák, az áriá kat és az egyéb zárt szá-
mo kat (duet te ket, együt te se ket, kó ru so kat) gyak ran ro mánc be té tek vagy nép dal rész le-
tek he lyet te sí tik – már is meg kap juk az el vi tat ha tat lan, igen lő választ.

11. Az orosz románc előadásának sajátosságai

Az orosz szép iro da lom nemcsak a ro mán cok sze re pé ről nyújt hi te les raj zot, ha nem 
azok elő  adás mód já ra vonatkozólag is. Dosz to jevsz kij A fél té keny férj cí mű el be szé lé-
sé ben elő ször egy Glinka-ro mán cot idéz, majd hossza san ér te ke zik elő adásáról is:

Eb ben a ro mánc ban a szen ve dély meg fe szü lé se min den sor ral és min den szó val 
fo ko zó dik; ép pen en nek a rend kí vü li meg fe szült ség nek ere je miatt a leg cse ké lyebb 
hi ba, a leg cse ké lyebb túl zás vagy eről te tés – ami oly könnyen meg tör té nik – itt meg-
öl te vol na az egész gon do la tot s tönk re tet te vol na a han gu la tot. Hogy ezt a kis, de 
gyö nyö rű da ra bot el éne kel je már vala ki, ah hoz föltétlenül szük ség volt – az őszin te-
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ség, az iga zi tel jes lel ke sü lés, iga zi szen ve dély, vagy tel jes köl tői meg ér tés. E nél kül 
a ro mánc nem csak hogy ha tást nem tu dott vol na el ér ni, ha nem egye ne sen for mát lan-
nak, sőt íz lés te len nek látsz ha tott vol na: le he tet len lett vol na ki fe jez ni a szen ve dély 
meg fe szü lé sé nek ek ko ra ere jét, ám az őszin te ség és egy sze rű ség meg mentette.58

   Kér dés, hogy mennyi ben kö ves se a ma éne ke se a Dosz to jevsz kij ál tal le írt elő-
adás mó dot, ho gyan szó lal tas sa meg eze ket a rö vid da lo kat. Ter mé sze tes – ez min den 
dal, vo ká lis mű elő adá sa ese té ben kö ve tel mény –, hogy az ere de ti szö veg gel, a szö veg 
akusz ti ká já val, a sza vak je len té sé vel az elő adó nak tisz tá ban kell len nie, és el kell fo-
gad nia, hogy a mű for dí tá sok a köl tői, mű for dí tói sza bad ság je gyé ben ké szül nek, ezért 
na gyon gyak ran csak a han gu lat meg te rem té sé ben ad hat nak se gít sé get. Csak a tex tú rá-
ban való jár tas ság nyújt hat se gít sé get ah hoz, hogy a deklamáció, vagy is a vers ér tel mi 
és in ter punk ciós ta go lá sa a ze nei for mák kal és ki fe je zés mó dok kal har mó niá ban áll jon. 
A ro mán cok, ép pen fel fo ko zott ér zel mi töl té sük, nyel vi esz kö zeik és nem utol sósor ban 
dal la mos sá guk okán, könnyen csá bít hat ják az elő adót a túl zá sok, a ha tás kel tés fe lé. 
Kü lö nö sen figyel ni kell ar ra, hogy a szillabikus orosz nyelv el le né re a szö veg hang sú-
lyok ne kap ja nak túl zott vo ká lis sú lyo kat, mert ez vissza üt het, és így a szer zői aka rat tal 
szem ben a szö veg el ne he ze dik. A ma gasz tos té mák el le né re ke rü len dő a túl zó, his to ri-
kus re to ri ka, egy faj ta egyen súlyt kell te rem te ni az ének be széd (recitar cantando) és a 
be szél ve ének lés (cantar recitando) tech ni ká ja között.
   Az olasz bel canto áriák hoz vagy a né met ro man ti ka da lai hoz ké pest e da lok ének-
tech ni kai szem pont ból nem ne he zek. Mi vel sza lo nok éne ke sei szá má ra íród tak, hang-
ter je del mük az adott hang fa jon be lül ké nyel mes fek vé sű, nincsenek ki ug ró ma gas sá gok 
és mély sé gek, bra vú ro san ki tar tan dó ma gas han gok, ne héz ékít mé nyek, és – Mu-
szorgszkij, il let ve Rimszkij-Korszakov ké sei mű vei től el te kint ve – nin cse nek in to ná-
ciós ne héz sé gek sem. A da lok nyel vi és ze nei ko he ren ciá ját a mű vé szi elő adás, az elő-
adó stí lus- és arány ér zé ke te rem ti meg. Ezt az előadás-technikát 1936-ban Mejerhold 
Pus kin kap csán így fo gal mazta meg:

Pus kin nem sze ret te a „drá mai zeng ze tet”, egyál ta lá ban le néz te a szín pa dias ha tás-
esz kö zö ket, nem a ro man ti kus pá tosz kép vi se lő je volt. Leg szí ve seb ben ro man ti kus 
re a lis tá nak ne vez ném. És ve le együtt kiáltanám:

Le a sza va lás sal és a drá mai zeng zet tel! Le a szen ti men ta liz mus sal és a szín pa dias 
ef fek tu sok kal, és le a ro man ti kus pá tosszal, a klasszi ku sok hoz és a ro man ti ku sok-
hoz való úgy ne ve zett hű ség gel, le a bá gyadt rezonőrökkel! Él jen a zene!59

58  Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, A féltékeny férj, ford. Trócsányi Zoltán (Budapest, Genius, 
1925), 133–134.

59  Vszevolod Emilievics Mejerhold, „Puskin, a rendező”, in Mejerhold műhelye, vál. Peterdi Nagy 
 László (Budapest: Gondolat, 1981), 319.
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Bár mennyi re is ide gen nek tűn het egymástól a ro mán cok édes kés vi lá ga és Mejerhold 
kon ven ciók kal szem be he lyez ke dő szín há za, nem vé let le nül idéz tem őt. Egyik kö ve tő-
jé nek, Vasziljevnek el ső ma gyar or szá gi ren de zé se volt 1994-ben a be ve ze tő ben em lí-
tett Dosz to jevsz kij-mű, A nagy bá csi ál ma szín pa di adap tá ció ja. Az elő adás lát vá nyát, 
dra ma tur gi á ját, a je le ne tek rit mu sát mejerholdi pon tos ság jel le mez te. Meg ha tá ro zó él-
mény volt szá mom ra éne kes ként és fő sze rep lő ként részt ven ni a több mint hat hó na pig 
tar tó pró ba fo lyam ban. Vasziljev „dísz let ként hasz nál ta” a ro mán co kat, me lyek meg-
szó lal ta tá sa a fo lya mat ban „eset le ges nek” tűnt.60 Olyannyi ra az volt, hogy Vasziljev 
több ször – már a be mu ta tó után, az elő adá sok alatt is – vál toz ta tott a szín pa don el hang-
zó da lok sor rend jén. Való já ban ezek az „eset le ge sen” el éne kelt ro mán cok szer vez ték 
eggyé a szür re a lis ta je le ne te ket, és mint

az ér ze lem szó la ma a han gok po li fó niá já ban, egyen súlyt te rem tet tek a sze rep lők 
dialó gu sai kö zött. […] A szín pa don az éne kes nő Zina (az egyik női fő sze rep lő) 
ha son má sa; a ro man ti kus sze re lem nosz tal gi kus je len lé tét, ér zel mi túl sú lyát és egy-
szer smind Zina bel ső lí rai szó la mát képviseli.61

   Vasziljevvel dol goz va több ször is szó ba ke rült, mi lyen mó don vi sel ked jek a ro-
mán cok elő adá sa kor. Az el ső pró bán, a ze nei szö vet primer át te kin té se után egy faj ta 
„ola szos”, bel canto mo dor ban szó lal tat tam meg a da lo kat. Elő adá so mat hosszú csend 
kö vet te, majd az oly sok szor hal lott „Na, Ju dit…” fel ütés sel be szél ge tés vet te kez de-
tét. Ek kor hal lot tam Vasziljevtől a „ki fe je zés nél kü li je le net ről”, és az „eset le ges je le-
net ről”. E tech ni ká nak – ami ter mé sze te sen ki zá ró lag az elő adás ra, és nem a materia 
mes ter ség be li meg szó lal ta tá sá nak tu dá sá ra vo nat ko zik – az imp ro vi zá ció a lé nye ge: 
„egy vé let len fel lob ba nó ér ze lem”, egy vé let len hang súly.62 Ezt figyel te kér lel he tet len 
pon tos ság gal a pró bák alatt, és ezt ja va sol ta „elő búj ni hagy ni” a ro mán cok ének lé se 
köz ben. Még egy na gyon fon tos dol got ta nul tam Vasziljevtől: a bel ső idő, a sze rep ben 
való lé te zés ide jét. Azt a ro mán con ként, da lon ként vál to zó, a mű vek kel együtt lé te ző 
előadóművészi ál la po tot, mely be lül ről ha tá roz za meg, hogy egy drá mai vagy csat ta nós 
ze nei le zá rás, be fe je zés után mi kor „jön ki” az éne kes a sze rep ből, hogy med dig tart a 
sze rep bir tok lá sá nak je len lé te, mi kor kez dő dik, és mi kor zá rul le egy ze ne mű, egy ro-
mánc elő adá sa; a han gok meg szó la lá sa kor, vagy már előtte.

60  Koltai Tamás, „Vasziljev-tonett. Fjodor Dosztojevszkij: A nagybácsi álma”, Színház 27/7 (1994. 
jú lius), 17–19.

61  Király Nina, „»Ez nem álom, ez valóság«. Anatolij Vasziljev rendezéséről”, Színház 27/7 (1994. 
jú lius), 20.

62  Konkrét színházi viszonyokra vonatkoztatva ezt az improvizációs módszert Vasziljev „magától érte-
tődő színház”-nak (естественный теар) nevezi.
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Várkonyiné Terray Boglárka

Harmóniai nyelv Verdi Otellójában
Az írás a 2005-ben megvédett, Verdi kései stílusának kialakulása és jegyei az Otellóban 

című DLA doktori értekezés (témavezető: Komlós Katalin) egyik fejezete.

Je len ta nul mány cél ja, hogy Verdi har mó niai és for mai nyel vi vál to zá sai nak ed dig fel-
vá zolt fo lya ma tá ból ki ra gad jon egy pil la na tot, és azt – az utol só előt ti ope rát – na gyí-
tó alá he lyez ze. A vá lasz tás szub jek tív, hi szen az élet pá lya leg ki for rot tabb ál la po tá nak 
áb rá zo lá sá ra Verdi ese té ben ál ta lá nos vé le mény sze rint a Falstaff a leg al kal ma sabb. 
Hu mo rá val egye dül álló, har mó niai nyel ve ze té ben az œuvre leg me ré szebb, ta lán leg ha-
la dóbb darabja is.
   Az Otello utol ér he tet len sé gét ez zel szem ben a tra gi kum áb rá zo lá sa ad ja, és az a szem-
lé let, mely a szö veg je len té sé nek, az elő re ha la dó drá ma tem pó já nak, te hát a cse lek mény 
egyes moz za na tai hoz szük sé ges idők nek alá tud ja ren del ni a ze nét anél kül, hogy az csor-
bát szen ved ne. So kan mél tat ták már jo go san Boito sze re pét Verdi utol só re mek mű vei-
nek lét re jöt té nél. Te gyük hoz zá: a ze ne tör té net nek na gyon nagy sze ren csé je, hogy nem 
tíz-húsz év vel ko ráb ban ta lál koz tak. A zse niá lis szö veg könyv író „csu pán” a ze ne szer ző 
vá gyait tel je sí tet te. Ha Verdiben ek kor ra még nem érett vol na meg az az igény, hogy a drá-
mai sá got min den nél előbb re he lyez ze, Boito hiá ba hoz ta vol na lét re eze ket a librettókat.
   Az Otello ilyen mó don egy kö zös re mek mű. Az itá liai ope ra szín pa don új ként meg-
je le nő drá mai ság, ami az 1850-es évek ben még in kább az elő dök pél dái ból ki nőtt 
Rigolettóban és a La Traviatában meg való sult, az most lét re jött egy má sik nyel ven, 
Verdi ké sei nyel vén is. E nyelv nek vol tak előz mé nyei, de az Otello az el ső da rab, ahol 
Verdi már fo lya ma to san be szé li. E nyelv je len sé geit, gram ma ti ká ját, vagy leg alább an-
nak ele meit pró bál juk meg most leírni.
   Két ség te len, hogy egyes har mó niai for du la tok – még azok is, me lyek re bát ran mer-
jük a gya ko ri jel zőt hasz nál ni – idő ben el enyé szően kis há nya dát te szik ki a többórás 
mű nek. Még is, mind közelről, mind tá vol ról te kint ve, a ze ne szö ve té nek min tá za ta 
ezek ből, ezek nek ará nyai ból, szí nei ből adó dik össze. Ha kí sér le tet te szünk ar ra, hogy 
át te kint sük en nek a ha tal mas mű gond dal szőtt kel mé nek a szer ke ze ti ele meit, nincs 
jobb esz kö zünk, mint le száll ni a hang- és ak kord kap cso la tok, eset leg hang nem vi szo-
nyok szint jéig, ahol Verdi is járt az Otello kom po ná lá sá nak idő sza ká ban. An nak tu da-
tá ban tesszük ezt, hogy ez leg jobb eset ben is csu pán tö re dé két vi lá gít ja meg an nak az 
in tu í ció nak, mely a drá ma ere jét vég ső so ron megadja.
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   Nem gon do lom, hogy egy-egy har mó niai je len ség nek, for du lat nak min den elő for-
du lá sa ese té ben ugyan azt a je len tést kell hor doz nia. Mint ahogy ugyan az a mon dat mást 
és mást je lent het a szö veg kör nye zet től füg gően, eb ben az eset ben is több fé le ér zel met, 
gon do la tot hor doz hat egy-egy elem. Ez nem zár ja ki, hogy gon do la ti ha sonló sá got mu-
tas sunk ki azok közt a je le ne tek közt, me lyek ben Verdi azo nos esz kö zök kel él, de ve szé-
lyes nek tar tom azt a mód szert, ame lyik har mó niai azo nos sá gok ra hi vat koz va a sze rep-
lők gon do la tai ba is vala mi ha sonlót sze ret ne be le lát ni, -lát tat ni. A hely zet for dít va sem 
ve zet jobb ered mény re: ha sonló dra ma tur giai pil la na to kat Verdi nem fel tét le nül áb rá zol 
azo nos esz kö zök kel, még sem kell emiatt egy el mé let össze om lá sá tól tartanunk.1
   A fe je zet fel épí té sé nél az volt a leg fon to sabb szem pon tom, hogy meg pró bál jam 
el kü lö ní te ni az egyes sze rep lők áb rá zo lá sa kor hasz nált ze nei esz kö zö ket. A szak iro-
da lom nak csu pán kis ré sze fog lal ko zik har mó niai elem zés sel, ezek kö zül el ső sor ban 
Hepokoski és Lendvai írá sait kell ki emel ni. Az iro da lom ban fel lel he tőek hang ne mi 
meg figye lé sek, egy-egy gyak rab ban elő for duló ak kord tí pus ki eme lé se vagy egy fel-
vo nás rész le te sebb elem zé se, mun kám so rán azon ban egy re in kább úgy tűnt, nem ha-
szon ta lan egy-egy sze rep lő szem szö gé ből is vé gig te kin te ni az ope rát.2 An nak el le né re 
dön töt tem így, hogy ilyen mó don ne héz – már ha egyál ta lán le het sé ges – ér vé nye sí te ni 
a cse lek mény idő ren di sé gét, cé lom azon ban ez út tal nem ez volt. A mód szer ből adó-
dik az is, hogy az ope ra egy-egy moz za na ta oly kor több ször is elő for dul a fe je zet ben, 
más-más je len ség kapcsán.
   A sze rep lők kö zül Jago, Otello és Desdemona ze né jét vizs gál tam rész le te sen. A figu-
ráik kal kap cso la tos ál ta lá nos meg figye lé sek után azo kat a je len sé ge ket (mo du lá ció kat, 
ak kord tí pu so kat, egyéb kép le te ket) eme lem ki, me lyek leg több ször mind hár muk kal 
kap cso lat ba ke rül nek a mű so rán, majd ezen esz kö zök je len té sé nek sze mé lyük re sza-
bott ér tel me zé se kö vet ke zik. A sze rep lők jel lem zé se so rán kü lö nö sen nagy se gít sé get 
je len tett Boito és Verdi kö zös mun ká ja, az ope ra ren de ző köny ve (disposizione scenica), 
mely ben a szín pa di moz gás ra vo nat ko zó inst ruk ciók előtt rész le tes szö ve ges le írást ta-
lá lunk az ope ra min den egyes figurájáról.3

1  Hasonló gondolatainak ad hangot James A. Hepokoski a darab hangnemstruktúrájával kapcsolatban: 
„Egy mereven »szükségszerű«, a felvonás minden részletére kiterjedő hangnemtervet kimutatni, vagy 
a különböző hangnemeket egy, az egész operán következetesen végigvonuló, a szimbolizmusnak vég-
telenül árnyalt és pszichológiai rendszerébe illeszteni – értelmetlennek tűnik. Ne cherchons pas midi 
à quatre heures.”, 143. Hepokoski, Giuseppe Verdi: Otello (Cambridge: Cambridge University Press).

2  Várnai Péter módszere szintén a három főszereplő zenei anyagának elemzésén alapul, de szempont-
jai a motivikát állítják a középpontba, szemben dolgozatom harmóniai analízisével. Ld. Várnai, Verdi 
operakalauz (Budapest: Zeneműkiadó, 1978).

3  A rendezőkönyvek nyomtatott kiadásának szokása a 19. század közepén terjedt el Franciaország után 
immár Itáliában is. A francia cahiers de mise-en-scène mintájára készültek. Céljuk eredetileg a szín-
házi technika (pl. világítás) fejlődése miatt megszaporodott, színpadra állításra vonatkozó szerzői 
instrukciók összegyűjtése volt, de idővel ebbe kerültek a színpadi mozgásra, kifejezésre vonatkozó 
részletes utasítások is.
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A sze rep lők har mó niai gór cső alá vé te le kor cél sze rű nek lát szik Jago sze re pét tár gyal-
ni el ső ként. Alak já nak fon tos sá gát nem csak a drá ma cse lek mé nye, de ma ga Verdi és 
Boito is több ször su gall ja. A librettista az ope ra cí mé ül is az ő ne vét sze ret te vol na, de 
min den nél be szé de sebb a disposizione scenica sze rep lő jellemzése:

[Jago] a rosszat lát ja a ter mé szet ben, Is ten ben. Ma gá ért a rosszért tesz rosszat. 
A csa lás mű vé sze. Az Otelló val szem ben ér zett gyű lö le té nek oka nem olyan sú lyos, 
mint a bosszú, amit ki vált be lő le. Otello Cassiót vá lasz tot ta ka pi tá nyá ul őhe lyet te. 
De ennyi ok elég ne ki. […] Jago a drá ma iga zi szer ző je, ő szö vi a szá la kat, össze-
sze di, kom bi nál ja, össze fon ja azo kat. […] Fia tal nak és szép nek kell len nie, […] 
de rűs, tisz ta, szin te sze re tet re mél tó meg je le né sű nek. Min den ki be csü le tes nek hi szi 
a fe le sé gén kí vül, aki jól is me ri őt. Ha nem vol na meg sze mé lyé ben a ked ves ke dés 
és a lát szó la gos be csü le tes ség nagy vonz ere je, nem ha tal ma sod hat ná nak el ennyi re 
ár mány ko dá sai. Egyik leg na gyobb mű vé sze te az a ké pes ség, hogy ké pes meg vál-
toz tat ni az arc ki fe je zé sét asze rint, hogy a sze mélyt, aki vel ép pen együtt van, hogy 
tud ja a leg job ban be csap ni és uralni.

   Sze re pé nek ter je del me nagy já ból egyen lő le het Otelló é val, míg Desdemona mind-
ket te jük nél ke ve seb bet éne kel. Jago ak ti vi tá sa ab ban is meg mu tat ko zik, hogy min den 
sze rep lő vel lé te sít pár be szé det: az ope ra alap ré te gé hez tar to zó Otello–Jago dialó gu-
sok mel lett ő uszít ja a ké sőb bi ek ben hát tér be szo ruló Roderigót Cassio leita tá sá ra, ő 
irá nyít ja Cassiót több ször is az ope ra so rán Desdemonához, és Lodovico szá má ra is 
ő vá zol ja a ki ala kult fe szült sé ge ket a har ma dik fel vo nás ban. Egye dül Desdemonával 
nem vált szót azon a pár mon da ton kí vül, me lyet a kül dött ség je len lé té ben, szin te nem 
is hoz zá szól va, de az ő sza vai ra re a gál va dünnyög, in kább csak Otello fel her ge lé se 
ér de ké ben. Pár be szé dein kí vül leg lé nye ge sebb meg nyil vá nu lá sa a má so dik fel vo nás 
Credója, de je len van ugyan en nek a fel vo nás nak a kvar tett jé ben és a har ma dik fel vo nás 
vé gé nek concertatójában is. A ne gye dik fel vo nás ban vi szont nem szól töb bet pár mon-
dat nál, csel ve té sei itt már nél kü le ve zet nek el a vég ső tragédiáig.
   A ka rak te rét jel lem ző har mó niai esz kö zök le írá sa előtt emel jünk ki ve le kap cso lat-
ban egy rit mi kai, il let ve met ri kai jel leg ze tes sé get. Már ön áb rá zo lá sá nak leg rész le te-
sebb ké pé ben, a Credóban és az azt be ve ze tő scenában is fel tű nően nagy sze re pet kap 
a tri o la, ek kor még fel ütés ként, a pezzóban pe dig már alap lük te tés ként, tu laj don kép pen 
12

8-dá vál toz tat va a 44-ként le jegy zett met ru mot. Ha el fo gad juk a tri o lát, vagy a még gya-
ko ribb hár mas osz tá sú met ru mo kat Jago att ri bú tu má ul, ér de mes vissza- és elő re te kin te-
ni, mi lyen mó don jut ér vény re a mű egyéb je leneteiben.
   Az el ső fel vo nás ban egy szer ta lál ko zunk Jagóhoz köt he tő tri o lák kal, a bor dal be-
ve ze tő jé ben. Szűk szep timfel bon tá sok rit mu sa ként je le nik meg, me lyek – mint a ké-
sőb bi ek ben lát ni fog juk – szin tén el vá laszt ha tat la nok tő le. Ha azon ban kiterjesztjük 
meg figye lé sein ket a tri o lá ról a hár mas lük te tés re, fel tű nő, hogy a tel jes bor dal, sőt az 
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azt kö ve tő du la ko dás is 68-ban van, csu pán Otello szín re lé pé se vál toz tat ja a met ru mot 
4

4-re, me lyet Jago is át vesz ha zug el be széléséhez.
   A 68-os met rum jel leg ze tes elő for du lá sai kö zé tar to zik az álom el be szé lés, míg 128-os 
met rum mal a má so dik fel vo nás kvar tett jé ben és a har ma dik fel vo nás be li Jago-Cassio-
Otello ter cett ben (az Asz-dúr és a C-dúr te rü le ten) ta lál ko zunk. Figye lem re mél tó, hogy 
itt és a bor dal után is tár sul a 128-dal a kromatika.
   En nél szo ro sab ban kap csoló dik Jago figu rá já hoz egy má sik, a Credóban szin tén 
meg figyel he tő, de még min dig nem har mó niai esz köz, a tril la. Ta lán ez az egyet len ef-
fek tus, mely so ha sen ki más hoz nem kö tő dik az ope rá ban, sőt a ze ne kar ban is ki zá ró lag 
Jago ze né je alatt je le nik meg. Üze ne te, je len té se en nek el le né re ne he zen meg ha tá roz-
ha tó. A tril lá nak nem tu laj do nít ha tunk olyan go nosz ság gal össze kap csoló dó sze re pet, 
mint majd a szűk szep tim nek, és a szi tuá ciók is, me lyek ben Verdi al kal maz za, na gyon 
kü lön bö zőek.4 Hol be hí zel gő gesz tust, hol ön elé gült sé get, hol iro ni ku san nyu godt sza-
va kat il luszt rál. Egyet len kö zös vo ná suk, hogy mind Jago lé nyé ből fakadnak.5

Szűk szeptimek Jago szerepében

A szű kí tett szep ti mek a har mó niák nak olyan cso port ját je len tik az Otelló ban, me lyet 
lát szó lag igen egy sze rű sze rep lő höz köt ni. Lendvai Er nő a „ba rokk ze ne fe szült sé gi 
hang za tá nak” ne ve zi a szű kí tett né gye se ket,6 utal va ar ra, hogy az ok táv distanciális fel-
osz tá sa már a 19. szá zad előtt is be töl töt te az ide gen ség, a bi zony ta lan ság áb rá zo lá sá nak 
és a fe szült ség kel tés nek a sze re pét. Ezek után nem meg le pő, hogy Jago, „a drá ma iga zi 
szer ző je”, aki a „szá la kat szö vi és kom bi nál ja”, egyet len fon tos és őszin te pil la na tá ban 
sem szó lal meg szű kí tett szep ti mek nél kül. De ez zel még nem vé gez tünk az ak kord je-
len té sé nek fel gön gyö lí té sé vel. Az zal ugyan is, hogy Jago ha tal má ba ke rí ti Otellót, nem-
csak lel két, ha nem ze né jét is át itat ja ön ma ga mér gé vel és szű kí tett szeptimeivel.
   Az ak kord tí pus leg fel tű nőbb elő for du lá sai – el ső sor ban Otelló hoz kap csoló dóan – 
azok, me lyek több üte mes fol tot al kot nak, re pe tált ak kord ként, ze ne ka ri tre moló ként 
vagy fel bon tás ként. Er re pél da Jago má so dik mon da ta a vi harje le net ben, mellyel már is 
Otello pusz tu lá sát kí ván ja: „L’alvo frenetico del mar sia la sua tomba” (I. felv., 1. jel., 
J+6–J+8).7 A szűk szep tim az „È salvo” sza vak alatt ol dó dik (uott., J+10–J+11). Ugyan ez a 

4  „Ed io rimango Die sua moresca signoria l’alfiere” (Roderigóhoz, I. felv., 1. jel.); „vivida piaga le 
squarcia il seno” Otellóhoz, II. felv., 3. jel.), és ugyanennek zenekari idézete a III. felvonás beveze-
tőjében; az álom-elbeszélés előtti mondatok: „E qual certezza v’abbisogna? – Avinti vederli forse? 
[…] Ardua impresa sarebbe” (II. felv. 5. jel.); a kihallgatási jelenet (III. felv.); a III. felvonás legvégén 
„Ecco il leone”, stb.

5  Várnai Péter a trilla mellett az unisono dallamokat említi még Jago jellemzőjeként. Várnai, Verdi 
operakalauz, 379–380.

6  Lendvai Ernő, Verdi és a 20. század (Budapest: Akkord, 1998), 114.
7  A zárójelben megadott próbajelek a zongorakivonat Ricordi-féle kiadására vonatkoznak. A felső in-

dexbe tett számok arra utalnak, hogy a hivatkozott részlet az adott próbajel előtt vagy után a megfe-
lelő számú ütemmel veszi kezdetét, illetve fejeződik be.
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G–B–Desz–Fesz szűk szep tim a ge rin ce egyik utol só meg szó la lá sá nak a har ma dik fel-
vo nás vé gén („Chi può vietar che questa fronte prema col mio tallone?”, 9. jel., U–4–U).
   Az el ső fel vo nás ban nem igen akad olyan pil la nat, mely ben Jago lé nye nyíl tan meg-
mu tat koz hat na, így szűk szep tim mel is alig ta lál ko zunk. A Roderigóval foly ta tott pár-
be széd (I. felv., 1. jel.) so rán hall ha tó mix tú ra in kább a szö ve get fe je zi ki, mint csel-
ve tést („Presto in uggia verranno i foschi baci di quel selvaggio dalle gonfie labbra”, 
U+3–U4). Ta lán a brindisi ze ne ka ri be ve ze tő je idéz fel vala mit a szűk szep ti mek vi-
har je le net ből meg is mert, go nosz ság gal vagy alat to mos szá mí tás sal össze kap csoló dó 
je len tés ré te gé vel. Jago iga zi én je ak kor mu tat koz hat meg, ami kor egye dül van. Ilyen 
szi tuá ció a má so dik fel vo nás ban adó dik, ahol a nagy ön vallo más ban, a Credóban – ha 
nem is part ta la nul, de – ki hasz nál ja a szű kí tett szep ti me ket. Az álomel be szé lés előt ti 
sza kasz ban in kább Otello szo ron gá sa fe je ző dik ki a Jago sza vait kí sé rő szűk szep tim-
ben („Signor, frenate l’ansie. E qual certezza v’abbissogna?”).
   A har ma dik fel vo nás ban, a ken dő-ter cett után, a kül dött ség ér ke zé sét jel ző C-dúr 
fan fár ba is szűk szep tim mel kap csoló dik be Jago: „Vedeste ben come’egli ha riso? E il 
fazzoletto?” (6. jel, A+1–A+3). Mint egy tíz ütem mel ké sőbb szin tén szű kí tett ak kord kí-
sé re té ben ve ti fel: „val meglio soffocarla, là, nel suo letto, là, dove ha peccato” (uott., 
A+11–A+13). És hogy a kép még ér zék le te sebb le gyen, a for du la tot a bacio-té má ból is-
mert kés lel te tés sel zár ja. Iga zi lep le zet len fel csat ta nás az a pil la nat, ami kor Otello be-
je len ti, hogy a doge ren de le té re vissza tér Ve len cé be, és utód ja Cassio lesz. Jago er re 
a vá rat lan ese mény re nem tud más ként re a gál ni, mint egy szűk szep tim mel, ez út tal 
nem csak akkordikus ér te lem ben, ha nem hang köz ként is. Ha csak egy pil la nat ra is, de 
el vesz tet te ön kont roll ját, meg mu tat ko zott önmaga.

Mediáns és alsómediáns kapcsolatok Jago szerepében

Több sze rep lő höz köt he tő a cím ben em lí tett je len ség két tí pu sa. Az egyik egy dúr ak-
kor dot vagy még in kább hang ne met kö ve tő moll ak kord, mely egy nagy terc cel fel jebb, 
a dúr III. fo ká ra épül, te hát az egy kvint tel ma ga sabb dúr paralelje (pl. C-dúr – e-moll, 
mediáns). A má sik ugyan ez meg for dít va: ami kor egy moll ak kord ról vagy hang nem-
ből an nak VI. fo ká ra, egy nagy terc cel lej jebb moz dul el a ze ne (pl. e-moll – C-dúr, 
alsómediáns).8 Utób bi va rián sa a ké sőbb tár gya lan dó I–VI6 kap cso lat, mely leg gyak-
rab ban ép pen moll ban fordul elő.
   Jago sze re pé hez eb ből a tí pus ból egy hang nem pár kap csoló dik ki emel ten: a C-dúr 
– e-moll. Az álom-el be szé lést meg elő ző recitativ sza kasz e-moll ban zá rul, ezt kö ve-
tően tom pa, sü ket mó don in dul ma ga a me se C-dúr ban, nem kis rész ben a kürt ki fe je ző 
hang szí né nek kö szön he tően (II. felv., 5. jel., I és az előt te le vő üte mek). A má sik mo-

8  Lendvai mindkét fajtát részletesen tárgyalja könyve „Funkció” című fejezetében. Lendvai, Verdi és 
a 20. század, 72–74.
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du lá ció tí pus azon ban sok kal jel lem zőbb Jagóra, mégpe dig leg in kább azok ban a pil la-
na tai ban, me lyek ben sze ret ne iga zán meg győ ző, ár tat lan, ne tán be hí zel gő len ni Otello 
előtt. Így az el ső fel vo nás ban, ami kor Otello ép pen őt ké ri meg, hogy szá mol jon be 
a Cassio okoz ta fel for du lás ról, C-dúr ban kez di me sé jét. C-dúr ban ír ja le, mi lyen bé-
kés volt min den, míg – és itt kö vet ke zik a mo du lá ció e-moll ba – egy adott pil la nat ban 
egymásnak nem ugrottak.
   A má so dik fel vo nás ban, ami kor Otello gya nút la nul oda lép Jagóhoz, aki Cassio és 
Desdemona kap cso la tát kez di fe sze get ni, ér te lem sze rűen me gint bi za lom kel tő és jó 
szán dé kú ké pet sze ret ne ma gá ról fes te ni. D-dúr ban in dít, ám amint a jól el he lye zett 
Eisz hang ból ki de rül, hogy si ke rült Otellót ki bil len te nie nyu gal má ból, Jago igyek szik 
„meg nyug tat ni” fe let te sét. Er re nincs is jobb esz köz, mint hogy a pa ra lel fisz-moll ba 
mo du lál. Otelló nak ek kor még van elég lé lek je len lé te, hogy vissza tér jen D-dúr ba (3. 
jel., L–4–L).
   A har ma dik fel vo nás ban is ak kor ta lál ko zunk a C-dúr – e-moll mo du lá ció val, ami-
kor Jago és Cassio pár be szé de odáig jut, hogy a bi zo nyí té kul szol gáló ken dőt már Jago 
vet te ma gá hoz. A mo du lá ció tol má csol ja ne künk, mit su gall a ken dő Jagóról a mór fe lé: 
itt a bi zony ság, hogy ő Otello meg men tő je (5. jel, Y–Y+8).

Mixtúrák Jago szerepében

Jago har mó niai jel lem raj zá nak egyik leg ha tá ro zot tabb szí ne a gyak ran kromatikával is 
együtt já ró mix tú ra, azon be lül is leg gyak rab ban a re á lis mix tú ra. Ez le het akár emel ke-
dő, akár eresz ke dő, és a kro ma ti kus pél dák mel lett elő for dul dia to nikusan is.
   El ső ként lás sunk egy olyat, mely rö vid sé gé nél fog va jel leg ze tes. A Credo után Jago 
egye dül ma rad, de meg lát ja a tá vol ban a Desdemonával tár sal gó Cassiót, és mind járt 
a sá tánt hív ja se gít sé gül, hogy ve zes se ar ra Otellót. Az egyen le tes nyol cad moz gá sú 
anyag ban csu pán fél ütem ere jéig, de meg szó lal egy majd nem vé gig kro ma ti ku san 
eresz ke dő szext-mix tú ra (a-moll szext, G-dúr szext, Fisz-dúr szext, F-dúr szext, E-dúr 
szext). Ép pen ezek a fu tó fél üte mek ad ják meg egy-egy figu ra pro fil ját, ezek su gall-
nak az egész ope rán be lül bi zo nyos ka rak tert az egyes sze rep lők nek (II. felv., 2. jel., 
H+25). Nem hosszabb, de ta lán las sabb tem pó já nál és a drá mán be lü li idő zí té sé nél fog va 
je len tő ség tel je sebb, ami kor Otellót fél té keny sé gé nek el ső fel lob ba ná sa kor ál szent mó-
don ma ga Jago in ti, hogy óva kod jon a fél té keny ség től („Temete, Signor, la gelosia!”, 
II. felv., 3. jel., O–16). Mi előtt meg szó lal a fé lel me tes unisono fisz-moll dal lam, me-
lyet majd a har ma dik fel vo nás be ve ze tő jé ben is hall ha tunk, Jago sza vait egy H-dúr tól 
D-dú rig kro ma ti ku san emel ke dő, hát bor zon ga tó mix tú ra kíséri.
   Ezek után egé szen kü lö nös, mennyi re más ha tást ér el Verdi egy ha sonló kro ma ti-
kus mix tú rá val az álom-el be szé lés ben (II. felv., 5. jel., J–3–J–2). Egész hosszan, D-től 
F-ig süllyed, majd nem vé gig pon tos mix tú rá ban, csu pán az el ső két dúr ak kord for dí-
tá sa más, mint az azt kö ve tő nyolc szext ak kor dé. A hosszan eresz ke dő kromatika ezen 
a he lyen Cassio Jago ál tal ha mi san meg je le ní tett kéj só vár vá gya ko zá sát fes ti le. Mint 
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egy hosszú, el nyúj tott só haj, úgy te rül el ez a gesz tus az el be szé lé sen be lül. A fel vo nás 
vé gén, szö veg nél kül, a ze ne ka ri utó já ték ban fel hang zó eresz ke dő dúr mix tú ra is Jagót 
idé zi (II. felv., 5. jel., utol só hat ütem). Az ő mű ve kö ze le dik a ki tel je se dés hez, az ő 
csel szö vé sei nek ha tá sát érez ni a fel vo nást zá ró bosszú duett utá ni pesante oszlopokban.
   A har ma dik fel vo nás kü lön le ges pil la na ta, ami kor a ve len cei kül dött ség szig nál-
ja már szól a hát tér ben, de mi még Otello és Jago be szél ge té sé nek sík ján kö vet jük az 
ese mé nye ket (6. jel.). Ezek ben a pil la na tok ban ne ve zi ki Otello ka pi tá nyá vá Jagót ad-
di gi „szol gá la tai ért”. A trom bi ták dúr-fel bon tá sai és üres kvint jei kö ze pet te kü lö nö sen 
fel tű nő Jago eny hén kro ma ti kus mix tú rá ja még ak kor is, ha vé gül a dia to ni kus C-dúr-
ban ér vé get („Ma ad evitar sospetti Desdemona si mostri a quei Messeri”, B+4–B7). 
A négy üte mes mix tú rát kö rül ve vő sza kasz tri o lás rit mu sá val szem be ál lí tott egyen le tes 
staccato nyolcadok is azt su gall ják, hogy Jago nem jár tisz tes sé ges úton. Lo pa ko dó, 
óva tos ze ne ez a har so gó fan fár kö ze pet te. Ér de mes meg je gyez ni te hát, hogy a mix tú-
rák kö zül nem csak a re á lis kap csoló dik Jagóhoz.
   A fel vo nás vé gén köz vet le nül Otello sza vai hoz kap csoló dóan in dul meg egy ha-
tal mas, eresz ke dő, kro ma ti kus dúr szextla vi na („Il fazzoletto! il fazzoletto!”, 9. jel., 
T–4–T–1). Ha ké tel ked nénk, hogy ez a meg ál lít ha tat lan sod rá sú mix tú ra Jagót hi va tott 
idéz ni, se gít az ér tel me zés ben, hogy ami kor a zu ha nás vég re meg tor pan egy mély Fiszen, 
Jago szó lal meg, sza vak ba önt ve, amit a ze ne már el mon dott: „Il mio ve len lavora”.
   A mix tú rák kal ro kon je len ség a má so dik fel vo nás ele jé nek re á lis szek ven ciá ja, 
ami a füg göny fel emel ke dé sét kí sé ri (A+3–A+4), majd meg je le nik Jago, aki ál szent mó-
don Cassiót vi gasz tal ja. A szek ven ciá nak négy, nagy sze kun don ként süllye dő, pon tos 
lánc sze me van (C–G, B–F, Asz–Esz, Gesz–Desz), mely hez még egy ha sonló (f-moll–
C-dúr) tár sul. Az ezt meg elő ző és kö ve tő f-moll/F-dúr sza kasz ban fel tű nő szi ge tet al kot 
a ma ga si kamlós eresz ke dé sé vel. Ta láló áb rá zo lá sa Jago si mu lé kony ra vaszságának.

Jelentősebb autentikus  
és plagális irányú mozgások Jago szerepében

E té ma tár gya lá sa kor az ed di gi ek nél hang sú lyo sab ban ke rül elő tér be, hogy a je len sé-
get szem lél te tő pél da gyűj te mény szub jek tív vá lo ga tás ered mé nye. Ter mé sze tes ugyan-
is, hogy eb ben a ze nei anyag ban le he tet len és ér tel met len len ne funk ciós szem pont ból 
min den egyes ak kord kap cso la tot ér té kel ni. Ezért több nyi re csu pán olyan he lye ket eme-
lek ki az ope ra egé szé ből, me lyek a plagális vagy auten ti kus for du la tok mennyi sé ge 
miatt szem be öt lőek, vagy – és ez a szub jek ti vi tás nak na gyobb te ret en ge dő szem pont 
– sze re pük ben, mi nő sé gük ben tűn nek je len tő sebb nek az ál ta lá nos nál. Az előb bi ka te-
gó riá ba el ső sor ban szek ven ciák tar toz nak, az utób bi ba pe dig olyan zár la tok, me lyek – 
ta lán csak az én sze mem ben, fü lem ben – ki emelt je len tő ség gel bír nak egy-egy sze rep lő 
jel lemrajzában.
   A plagális irá nyú moz gás Jago ese té ben a zár la tok ra a leg jel lem zőbb. Az ön arc-
ké pét fes tő sze rep lő Credója ele jén és vé gén is ezt az esz közt vá laszt ja – utób bi nál 
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két sze re sen –, és köz bül ső zár la tai is gyak ran plagálisak (II. felv., 2. jel., H–8–H–1). 
A fel vo nás vé gén, im már Otellót is ma gá val ránt va, a bosszú duet tet zár ják így („Dio 
vendicator”, 5. jel., P+6–P+10). Az auten ti kus irá nyú moz gás vi szont szek ven cia ként fel-
tű nőbb Jagóval kap cso lat ban. Kü lön figye lem re mél tó, hogy míg plagális irá nyú moz-
gá sok rend sze re sen meg je len nek Otello és Desdemona ze néi ben is, ad dig auten ti kus 
lán cok (a sze rel mi duett in dí tá sát le szá mít va) ki zá ró lag Jagóhoz kö tőd nek. Leg el ső, vi-
har-je le net be li meg szó la lá sa mind járt egy auten ti kus szek ven cia ke re tén be lül tör té nik, 
me lyet egy kro ma ti ku san emel ke dő, tri o la rit mu sú re á lis mix tú ra el őz meg („È infranto 
l’artimon”, I. felv., 1. jel., I+18–H+19). Nem sok kal ké sőbb né hány ak kord ere jéig ugyan-
ez jut ér vény re a bor dal előtt, ami kor Cassiót pró bál ja leitat ni („Sì, ancora be ver devi”, 
uott., DD–6).
   Sok kal hosszabb és ár nyal tabb azon ban a bor dal utá ni te rü let. Alig hogy meg je le nik 
Montano, Jago azon nal meg kez di ha zug sá gait. Egyet len mon da tot szól (I. felv., 1. jel., 
„Ogni notte in tal guisa Cassio preludia al sonno”, LL+4), de csel szö vé se ek kor már nél-
kü le is meg te szi ha tá sát. A hang ne mek auten ti kus rend ben kö ve tik egymást (fisz-moll, 
h-moll, e-moll), de az új hang ne met, mely ér te lem sze rűen min dig az elő ző IV. fo ka ként 
je le nik meg, rend re V. fok után, te hát plagális for du lat ként tá lal ja. Az e-mollt kö ve tő 
A-dúr tól kezd ve meg vál to zik a hely zet: innentől fog va nem hang ne mek ről, csak auten-
ti kus ak kord sor ról be szél he tünk (A7, D7, G7, C7, F), is mét egé szen hosszan (MM–4–
NN; a tel jes sza kasz har mó niai ki vo na tát ld. az 1. kot tapéldán).
   A fen tiek nek kö szön he tően az egész je le net azt az ér zést kel ti, hogy vala mi meg-
ál lít ha tat lan fo lya mat in dult el. Bár a har mó nia rit mus egyen le tes – vé gig négyüte mes 
egy sé gek ről van szó –, még is úgy tű nik, előbb csak las san, alig ész re ve he tően, plagális 
ál arc mö gé búj tat va in dul a la vi na, majd a do mi náns szep ti mek től kezd ve fel tar tóz tat-
ha tat la nul gö rög végig.
   Még egy je le net van a da rab ban, ahol Jago sza bad já ra en ge di auten ti kus kvint lán-
cait: a má so dik fel vo nás ban, Otello be lé pé se, a fe lejt he tet len „Ciò m’accora” só haj 
előtt (ld. a 2 jel. utol só üte meit). Hű ké pét kap juk a mór fel buk ka ná sa előtt az ön ma gát 
le csen de sí tő, me ren gést lát tat ni pró báló, de be lül iz ga tott Jago lel ké nek. A te rü let egy re 
rit kuló rit mu sa, a fo ko za tos át me net staccato ak kor dok ból tar tott han gok meg je le né-
séig, mind azt su gall ják, hogy itt most vala ki na gyon sze ret né, ha az el csen de sült, mé-
lyen gon dol ko dó em ber lát sza tát tud ná kelteni.

2. Otello

Otello sze re pe leg szo ro sab ban nem hit ve sé hez, ha nem Jagóhoz kö tő dik. Ez a be nyo-
má sunk a tel jes ope rát vé gig hall gat va is meg ma rad, ho lott az el ső és az utol só fel-
vo nás ban alig vált szót Desdemonán kí vül vala ki vel. A má so dik fel vo nás tól még is 
min den meg nyil vá nu lá sa mö gött Jagót sejt jük moz ga tó ru gó ként. Nem csak azok ban 
a je le ne tek ben, ahol Jago való sá go san je len van, de ott érez zük őt a hát tér ben ak kor 
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is, ami kor Desdemona két al ka lom mal pró bál Cassio ér de ké ben szól ni, a IV. fel vo nás 
pe dig ma ga Jago mű ve, ho lott ek kor már alig van szín pa don. Ta lán a har ma dik fel vo-
nás asz-moll ban in duló mo nológ ja („Dio! mi potevi scagliar”, 3. jel.) ki vé tel a fen tiek 
alól, bár ha ma ro san ki de rül, hogy Jago ze nei ha tá sá tól ez sem men tes. A Disposizione 
scenica szerint:

[az el ső] fel vo nás tel jes di cső sé gé ben, ere je tel jé ben és tel jes ra gyo gás ban áb rá zol ja 
őt. El ső sza vai vi har ban har san nak fel, győ zel met dö rög nek; utol só sza vai csó kok 
közt só haj toz nak, sze re le mért epe ked nek. Előbb a hőst lát juk, majd a sze re tőt, s 
azt, mennyi re nagy sze rű ez a hős, hogy mél tó a sze re lem re és ek ko ra szen ve dély re 
ké pes. Majd eb ből a rend kí vü li sze re lem ből szü le tik Jago ra vasz tény ke dé se nyo-
mán a ret te ne tes fél té keny ség. […] Jago sza vai a mór vé ré be fecs ken de zett mé reg-
ként hat nak. Ezt az er köl csi mér ge zést kell ki fe jez nie az ő összes bor zal má nak. 
Otello lé pés ről lé pés re vé gig ha lad az em be ri szív leg bor zal ma sabb gyöt rel mein, a 
ké te lyen, a dü hön, a ha lá los csüg gedt sé gen. Otello a tra gé dia és Jago nagy áldozata.

   Már Jago sze re pé nek tár gya lá sa kor szó ba ke rült, hogy a tri o lás moz gás olyan ele-
me az ope rá nak, mely ere den dően Jagóhoz kö tő dik, be lő le fa kad, a mű nagy ré szé ben 
még is át itat ja Otello ze né jét is. A má so dik fel vo nás so rán már ná la is meg je len nek a 
tri o lák, elő ször az „Ora e per sempre addio” kez de tű pezzo ze ne ka ri kí sé re té ben, majd 

1. kotta: I. felv., 1. jel., LL+4–NN közötti rész harmóniai kivonata
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a záróduettben.9 A kép let vi lá gos je len té sét erő sí ti a Credo vé gé nek és a má so dik fel vo-
nás be fe je zé sé nek fel tű nő ha sonlósága is.
   A har ma dik fel vo nás ban is fel-fel buk kan a tri o la. El tű nőd he tünk, va jon Otello 
legelhagyatottabb pil la na tá ban, a „Dio! mi potevi scagliar” kez de tű szóló já ban va jon 
vé let le nül kulcs elem-e ez a kép let, rá adá sul fel ütés ként, ahogy a má so dik fel vo nás kez-
de tén ta lál koz tunk ve le. A kül dött ség ér ke zé se kor meg szó laló fan fár tri o lás vál to za ta 
sem köz vet len uta lás. Er re is csak ak kor kap juk fel a fe jün ket, ami kor a fel vo nás vé gén, 
szű kí tett ak kord ként és Jago ke gyet len kí sé rő sza vai mel lett is mét lő dik meg („Il mio 
ve len lavora”, 9. jel., T+4 és T+6).

Szűk szeptimek Otello szerepében

Be ve ze tés kép pen ér de mes fel idéz ni Verdi egy 1871. ja nu ár 5-én kelt, Francesco Flo ri-
mó hoz írott levelét:

Hall gas sa tok meg né hány mo dern ope rát, de ne hagy já tok ma ga to kat el bű völ ni […] 
a szű kí tett szep tim ak kord tól, mely fel leg vá ra és me ne dé ke mindannyiunknak, akik 
nem tud nak négy tak tust sze rez ni féltucatnyi szű kí tett szep tim-ak kord nélkül.10

   A le vél ből és az ak kord tí pus most meg vizs gá lan dó hasz ná la tá ból egy aránt ki tű nik, 
hogy olyan hang zat tí pus ról esik most szó, mely Verdi sze mé ben (ese tünk ben in kább 
fü lé ben) igen nagy, ha nem a leg na gyobb fe szült ség lét re ho zá sá ra al kal mas. Ép pen 
ezért ve szélyt is lát hasz ná la tá ban; úgy vé li, valós drá mai fe szült sé gek meg te rem té se 
he lyett is haj la mos a kor ope ra szer ző je a szű kí tett szep ti mek halmozására.
   Az ak kord tí pus Hepokoski sza vai val él ve Otello őr jön gé sé nek ti pi kus ze nei ki fe je-
ző esz kö ze. Köny vé ben nem tár gyal ja ugyan a rész le te ket, de e nél kül is fel tű nő, hogy a 
szűk szep tim Otello el ső fél té keny sé gi düh ki tö ré sé től kezd ve vé gig kí sé ri a cím sze rep lő 
leg va dabb pil la na tait. Az el ső ilyen al ka lom a má so dik fel vo nás ban van. Jago ideg-
fe szí tő, lát szó lag ha bo zó, gya nú kel tő kér dé sei után („Ciò m’accora”; „Vi confidaste 
a Cassio?”, 3. jel.) Otello – fel tű nően ha mar fel csat tan va – Jago fe jé re ol vas sa ed di gi 
fag ga tó zá sát, és ahogy egy re job ban be le lo val ja ma gát a gya na ko dás ba, úgy vált ja fel 
az ad di gi do mi náns szep ti me ket egy re sű rűb ben szű kí tett szep tim (M+3–M+7). Ez a je-
le net nem csak azért kulcs fon tos sá gú, mert ez az el ső Otello fél té keny sé gi je le ne tei nek 
so rá ban, ha nem azért is, mert ez út tal a drá mai szi tuá ció ból is ki vi lág lik, hogy Otello 
szí vé ben Jago ül tet te el a fél té keny ség csí rá ját, és szin tén ő az, aki nek ze nei szó kin csé-
ből Otello át ve szi a szűk szep ti mek használatát.

9  Hepokoski felhívja a figyelmet, hogy a ritmusképlet ebben a felvonásban – éppen az „Ora e per 
sempre addió”-tól kezdve – társul az ereszkedő kvartdallammal, melyet ő találóan Otello downfall 
motívumának nevez. Hepokoski, Giuseppe Verdi: Otello, 156–157 és 160–162.

10  Verdi válogatott levelei, ford. Vadas László, szerk. Komár Pál (Budapest: Zeneműkiadó, 1956), 
160–161.
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   Ha sonló mó don a kvar tett utá ni mo nológ já ból fel ocsúd va is do mi náns szep ti met 
tor zít szűk ké, ami kor Jago meg szó lít ja („Tu! indietro!”, II. felv., 5. jel., A–A+5). Az ak-
kord sú lyát – az elő ző pél dá hoz ha sonlóan – itt is nö ve li, hogy Otello egy rö vid ütem 
ere jéig el hall gat, ez zel elő tér be en ged ve a szű kí tett szep ti met har so gó ze ne kart. Az ak-
kor dot egyik eset ben sem hall juk fel bon tás ban az éne kes től, mind két eset ben kí sé rő 
har mó nia ként je lenik meg.
   Már a har ma dik fel vo nás ban já runk, ami kor Desdemona nem tud ja fel mu tat ni hit-
ve se ké ré sé re a sze rel mi zá lo gul ka pott ken dőt. A ha tás ha sonló az ed dig lá tot tak hoz. 
Otello tü rel met len kö ve te lé se is mét szűk szep tim be tor kol lik (2. jel., G+4–G+7, ez út tal a 
ha sonló al kal mak kor fel tű nő eresz ke dő kromatikával nyo ma té ko sít va), me lyet nem is 
ké pes más fel ol da ni, mint Desdemona ár tat lan, min den gya nú tól men tes vá la sza: „Tu 
di me ti fai gioco, storni così l’inchiesta di Cassio” (uott., G+8–G+12). A pár be széd foly-
ta tá sá ban az ak kord fél re ért he tet len kap cso lat ba ke rül a Rosszal, ma gá val a po kol lal, 
ami kor Desdemona így men te ge ti ma gát: „vede l’Eterno la mia fede!” Otello szű kí tett 
szep tim mel ki ált ja az asszony sze mé be: „No! la vede l’inferno” (uott., J+7–J+10).
   A je le net két csúcs pont ja, ami kor Otello Desdemona ar cá ba vág ja: „non sei forse 
una vil cortigiana?” és „quella vil cortigiana che è la sposa d’Otello”. Az el ső al ka-
lom mal ma ga a cortigiana szó vált ja ki a szűk szep ti met, má sod szor, egy ben a je le net 
vé gén, nem Otello sza vai alatt rob ban ki a fe szült ség, ha nem Desdemona tá vo zá sa kor, 
ami kor a ze ne kar meg kez di át ve ze tő jét a po rig súj tott Otello mo nológ já hoz. Az át ve-
ze tés e-moll ban in dul, de ha ma ro san csak szűk szep ti mek sű rű füg gö nyén alig át tet sző 
hang nem kör vo na lak ról be szél he tünk, me lyek az tán a két ok tá vos le zú duló kromatika 
után asz-moll ban ál la pod nak meg (uott., M–M+10).
   A dü höt, a fel in du lást, mely Otellón a ken dő ter cett előtt lesz úr rá, ugyan olyan sem-
mi be ro ha nó szűk szep tim me net fe je zi ki, amilyet már hal lot tunk a Desdemonával 
foly ta tott pár be széd so rán (II. felv., 4. jel., R–14–R–1). Míg ott a C–Esz–Fisz–A-ként 
kot tá zott hang zat G-dúr ba ju tott, itt az enharmonikus A–C–Esz–Gesz ak kord ol dá sát 
Jago be hí zel gő Gesz-dúr dal la ma hoz za meg (uott., 5. jel., R–R+9). A hall ga tó zás so rán 
a mór szá má ra két ség te le nül az a leg ke gyet le nebb pil la nat, ami kor Jago fel mu tat ja a 
ken dőt, a fazzolettót. Otello nem is ural ko dik ma gán: a ze ne kar is mét szű kí tett szep-
tim ben – ez út tal fel bon tás ban – be szél ne künk két ség be e sé sé ről („È quello! è quello”, 
uott., X+8–X+9). És ha a hely zet ből nem tűn ne ki vi lá go san, hogy Jago csel szö vé sei dol-
goz nak, a fel bon tást kö ve tő tril lák egy ér tel mű vé te szik (uott., X+10–X+11). Nem Otello 
sza vai alatt szó lal meg, de az ő bu ká sát hi va tott le fes te ni az a pil la nat, ami kor a har ma-
dik fel vo nás kö ze pén meg is mert, a kül dött ség ér ke zé sét hir de tő C-dúr fan fár a fel vo nás 
vé gén szű kí tett szep tim mé tor zul (9. jel., T+4–T+7). A fel vo nás vé gén is ez vissz hang zik 
(uott., U+10–U+11).
   Ugyan ez a Fisz-ala pú, de C-re épí tett szűk szep tim har san fel a IV. fel vo nás ban, 
Desdemona meg foj tá sá nak pil la na tá ban (EE+8–EE+20), és ugyan úgy fel ol dás nél kül 
ma rad, mint már lát tuk elő ző leg is né hány pél dá ban. In kább csak ab ba ma rad az ak kord, 
mint sem el jut na va la ho vá, bár a sok üte mes fortississimo sza kasz utá ni pia no, il let ve 
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pianississimo még is hoz vala mi fé le meg nyug vást, fő leg an nak kö szön he tően, hogy a 
C-re épí tett szűk szep tim után nem sok kal egy ugyan ar ra a hang ra épí tett dúr ak kord 
szó lal meg (FF–1). Az ezt kö ve tő pár ütem ben (FF–FF+5) fel lel he tő tercrokon for du la tok 
és a két po lá ris vál tás vil lám fé nyei az tán ha mar kizökkentenek min ket eb ből az amúgy 
sem iga zán meg győ ző nyu ga lom ból. A je le net foly ta tá sá ban is fon tos sze re pet ját szik 
az ak kord, egé szen a cím sze rep lő ön gyil kos sá gáig, ahol a hang zat még egy szer meg-
mu tat ja már jól is mert, fel har sa nó, erő sza kos ar cát („Ah! ferma! Sciagurato”, 4. jel., 
OO+3–OO+4).
   A szű kí tett szep tim hez azon ban nem kez det től fog va tár sul nak ennyi re vad in du-
la tok. Az el ső fel vo nás ban, és még a má so dik ele jén is vala mi mást, in kább szo ron gó 
bal sej tel met, ag gó dást fe jez ki, mint sem dü höt. A tör té net kro noló gi á ját te kint ve most 
vissza lé pünk ugyan az elem zés ben, de mi vel a hang zat jel leg ze te sebb hasz ná la ta az ed-
di gi pél dák ban mu tat ko zik meg, vál lal tam a sor ren di ség nek ezt a megtörését.
   Már Otello leg el ső meg szó la lá sa kor, a vi har je le net Cisz-dúr be lé pő jé ben meg je-
le nik a szű kí tett szep tim, ek kor még csak egy pil la nat ra ho má lyo sít va el a di cső sé ges 
hang vé telt („nostra e del ciel è gloria”, I. felv., 1. jel., L+5–L+7).11 En nél vi lá go sabb 
je  len té sé vel ta lál ko zunk a fel vo nás vé gén, a sze rel mi duett ben (3. jel., WW+7–WW+8). 
A szö veg ben pár sor ere jéig Otello jö vő vel kap cso la tos szo ron gá sai jut nak ki fejezésre:

Tale è il gaudio dell’anima che temo, 
temo che più non mi sarà concesso…

   E so rok előtt is ve tül vala mi bi zony ta lan árny a sze rel me sek re, nagy sze kun don-
ként, az az két kvin ten ként süllyed a ze ne, de a szű kí tett szep tim meg szó la lá sa még is 
hir te len sö té te dés nek hat, ki fe je zet ten szo ron gó, szo ron ga tó ér zést fe jez ki, ami az tán 
a sze re lem mel, gyen géd ség gel kap cso lat ba hoz ha tó E-dúr ban, an nak is H-or go na pon-
tos, kvartszextfordításában fosz lik sem mi vé.12 Nem egé szen húsz ütem el tel té vel pe-
dig, köz vet le nül a bacio-té ma előtt egyik szű kí tett ak kord kö vet ke zik a má sik után, míg 
egy szer re csak fel nem csen dül – im már fél re ért he tet len sze rel mes üze net tel – az E-dúr 
(uott., YY–4–YY–1 előt ti üte me ket). Lendvai Er nő ezt a for du la tot, az „ösz tö nök ten ge-
rét” ál lít ja pár hu zam ba a vi har-je le net be li ten ger rel. És való ban iga za van ab ban, hogy 
a bacio-té ma e 44-es E-dúr ját ugyan úgy az Aisz–Cisz–E–G ak kord el őzi meg, mint az 
Otellót kö szön tő „È salvo!” fel ki ál tá sét (1. jel., J+7–J+9).
   A má so dik fel vo nás ban, Otello és Jago el ső hosszabb be szél ge té se kor – mely nek 
vé gén a ko ráb ban tár gyalt el ső düh ki tö rés kö vet ke zik – már a tár sal gás kez de tén mu-
tat koz nak elő je lei a maj da ni „szűk szep tim-vi har nak”. Otello kér dé se kor pél dául ép pen 

11  A valós és érzelmi tenger szimbólumáról és annak harmóniai összefüggéseiről részletesebben ol-
vashatunk Lendvai Ernő könyvének „Szűkített négyesek” című fejezetében: Lendvai, Verdi és a 20. 
század, 115–116..

12  Az E-dúrról és az I. felvonás egyéb fontos hangnemeiről ld. David Lawton „On the »Bacio« Theme 
in Otello” című cikkét, 19th-Century Music 1/3 (March 1978), 211–220.
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Cassio ne vé nek em lí té se kor szó lal meg egy szű kí tett szep tim az ad dig és a foly ta tás ban 
is dia to ni kus ze nei fo lya mat ban („Colui che s’allontana dalla mia sposa, è Cassio?”, 3. 
jel., K–4). En nél ár nyal tabb a cél zás Jago kö vet ke ző kér dé se kor – „Cassio, nei primi dì 
del vostro amor, Desdemona non conosceva?” – Otello igen lő vá la sza még a Jagótól 
meg örö költ do mi náns szep tim (H–D–E–Gisz) fö lött hang zik el, de a kö vet ke ző pil la-
nat ban Otelló val egy idő ben nyi lall be lénk a ké tely: nem szó lal meg ugyan szű kí tett 
szep tim, de a ma gá nyos Eisz tö ké le te sen elég, hogy az elő ző ak kord szűk ké tor zul jon 
bennünk (H–D–Eisz–Gisz), és át él jük azt a szív szo rí tó pil la na tot, amit a gya nú el ső 
fel buk ka ná sa okoz a mór nak (uott., L–4). A szű kí tett szep ti mek ilyen jel le gű hasz ná la ta 
tel je sen más ha tást kelt, mint amit az őr jön gő Otello je le ne tei ben láttunk.
   Meg ál la pít hat juk, hogy a szűk szep ti mek vizs gá la tá val a cím sze rep lő jel le mé nek 
egyik lé nye gé re ta pin tot tunk. Lel ki ál la po tá nak ér zé keny in di ká to rai a szűk szep ti mek, 
sza vai nak nyo ma té ko sí tói, oly kor he lyettesítői.

A mollbeli VI. fok Otello szerepében

Desdemonán kí vül csak Otelló hoz kap csoló dóan hang zik el moll be li VI. fok. (Oly kor 
Jago szá já ból hall juk, de ak kor is min dig Otelló hoz szól). Az el ső fel vo nás duett jét 
Otello is ha sonló tercrokon for du lat tal kez di, mint majd hit ve se (3. jel., „Già nella notte 
densa”, RR+23). Desdemona in dí tó ak kord jai a kö vet ke zők: Gesz-dúr – Eszesz-dúr – 
Gesz-dúr (uott., „Mio superbo guerrier!”, SS). Otello is Gesz-dúr ból in dul, a kö vet ke ző 
ak kord vi szont egy hang zó Eszesz-dúr szext. Bár az ak kord Gesz-Bebé–Eszesz hang jai 
kö zül Verdi a Bebét A-nak ír ja, sőt az Eszesz hang ha mar C-re lép, a ha tás meg egye zik 
a ké sőb bi ek ben több ször sze rep lő moll be li VI. fo kot al kal ma zó for du latokéval.
   Még a duett so rán, har ci él mé nyei nek fel so ro lá sa kez de tén is mét lő dik meg az ak-
kord vál tás C-dúr ban, is mét I. fok után, és is mét a jel leg ze tes szext for dí tás ban („Pingea 
dell’armi”, uott., TT). Nem sok kal ké sőbb pe dig sor sá nak für ké szé se kor ta lál ko zunk 
a moll be li VI. fok kal, ez út tal hang ne mi szint re emel ked ve. E-dúr do mi nán sát ál zár-
lat ként kö ve ti a C-dúr ak kord, mely a foly ta tás so rán to ni ká nak bi zo nyul („nell ignoto 
avvenir del mio destino”, uott., XX–1–XX).13 Legközelebb Jago álom-el be szé lé sé ben 
ta lál ko zunk az ope rá ban az ak kord dal, két al ka lom mal is. El ső ként Jago sza vai alatt, 
aki Cassiót idé zi („ei disse poscia: il rio destino impreco”, II. felv., 5. jel. J+6–J+8). 
Mon da ni való ját ez zel az ed dig meg hitt pil la na tok hoz kö tő dő esz köz zel pró bál ja sze rel-
mes han gu la tú vá fes te ni (V kvint szext – moll be li VI kvart szext – I szext).14 A for du lat 
ké sőbb is mét Otello ben ső sé ges ér zel meit áb rá zol ja, ez út tal szext for dí tás ban, ami kor 

13  Ismét utalok David Lawton cikkére. Az általa tárgyalt három hangnem közül kettő (a fent említett 
E-dúr és C-dúr) értelmezhető I. fok és mollbeli VI. fok kapcsolataként is. Ld. Lawton, „On the 
»Bacio« Theme in Otello”.

14  Figyelemre méltó, hogy az álom-elbeszélésben több olyan elem is található, mely a a bacio-témát 
idézi, leggyakrabban a domináns szeptim elnyújtott 6–5 késleltetéssel.
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Jago kér dé sé re el me sé li, hogy a kér dé ses ken dő el ső sze rel mi zá lo guk volt. Az F-dúr-
ban fel csen dü lő Desz-dúr szext ak kord most Asz-dúr ba irá nyuló mo du lá ciót indít el.
   Tá vol ról ro ko nít ha tó a fen tiek kel egy má sik, a ko rai ope rák nál már em lí tett for-
du lat, a ket tős auten ti kus zár lat, mely szin tén Otello sza vai hoz kap csoló dik. Eb ben a 
zár lat tí pus ban rend sze rint az auten ti kus V–I lé pést el őzi meg egy fél hang gal ma ga sabb 
meg fe le lő je. Eh hez ha sonló har mó nia sor szó lal meg az el ső fel vo nás ban, ami kor Otello 
a Cassio okoz ta fel boly du lás után min den kit ha za küld. F-dúr V szep tim és I kvart szext 
ak kord jait egy le szál lí tott ala pú VI mellékdomináns szep tim – ná po lyi kvart szext ak-
kord pár el őzi meg (2. jel., „Io da qui non mi parto”, RR–5–RR–6). Ez a VI szep tim más, 
mint az ed dig tár gyalt, ki fe je zet ten moll ból köl csön zött ha tást kel tő VI. fo kok, még is – 
mint ala ki lag ha sonlót – ér de mes nek tar tot tam itt meg em lí te ni. Ugyan ez zel a for du lat-
tal ki ált ja vi lág gá oda ve szett nek ér zett di cső sé gét a má so dik fel vo nás ban. Az Asz-dúr 
hang ne mű, „Ora e per sempre addio” kez de tű pezzo egy rö vid Esz-dúr sza ka szon éri el 
te tő pont ját. A ket tős auten ti kus zár lat hang za tai eb ben az eset ben így ala kul nak: Cesz7 
– Fesz – B7 – Esz (5. jel., „Della gloria d’Otello è questo il fin”, E–4–E–6).
   A ne gye dik fel vo nás ban hang ne mi szin ten ta lál koz ha tunk az I. fok – moll be li VI. 
fok kap cso lat tal, ami kor Desdemona Asz-dúr imá ja után Otello egy hát bor zon ga tó 
kont ra E hang kí sé re té ben, E-dúr ban nyit be háló szo bá juk ba (3. jel., U). Verdi nyolc 
ütem után vissza vált a bés le jegy zés re, csu pán a nyolc bé elő jegy zé sű Fesz-dúr he lyett 
ír E-dúrt. Az ak kord kap cso lat gyö ke re sen más je len tést kap, mint az ed dig tár gyalt ese-
tek ben. A hang zat ki emelt je len tő sé gét bi zo nyít ja, hogy a bacio-té ma leg mar kán sabb 
pil la na ta is en nek for dí tá sa: E-dúr ban C-dúr kvart szext (I. felv., 3. jel., YY+5–YY+6).15

Egyéb mollbeli akkordok Otello szerepében

Fel tű nő, hogy Otello és Desdemona sze re pét – de csak ket tő jü két – a VI. fo kon kí vül is 
gyak ran ár nyal ják az azo nos ala pú moll ból köl csön zött akkordok.
   Már leg el ső duett jük ben, il let ve az azt köz vet le nül meg elő ző sza kasz ban ta lál ko-
zunk pél dák kal. Az ope ra tu da tos egy sé ge sí té sé nek, a tö rés pon tok meg szün te té sé nek 
egyik leg job ban ki ta pint ha tó pél dá ja, ami kor Otello Cassio és Montano du la ko dá sa 
után Jagót ar ra uta sít ja, in téz ked jen, hogy min den ki tér jen ha za, ál lít sa vissza az ut cák 
nyu gal mát. Az Otello ren del ke zé sei köz ben meg szó laló ze ne több vo ná sá val is meg elő-
le ge zi a sze rel mes duett be ve ze tő jé nek ze né jét: a to ni kai or go na pont és a rit mus se gít 

15  Csak ismételni tudom Lendvai Ernőt: Verdi kvartszext akkordjai külön tanulmányt érdemelnének. 
Egy rövid cikk már megjelent erről az első Verdi-kongresszus kiadványában, de a téma további 
vizsgálódásokra érdemes. Ld. Massimo Bruni, „Funzionalità drammatica dell’accordo di quarta e 
sesta nello stile di Verdi”, in Atti del primo congresso internazionale di studi Verdiani 1966, a cura di 
Marcello Pavarani e Pierluigi Petrobelli (Parma: Istituto di Studi Verdiani, 1969), 36–39. Annyival 
egészíteném ki Lendvai szavait, hogy a kvartszext akkordok hatásukban nagyon hasonlóak a terc-
kvart akkordokhoz, ahol szintén az akkord kvintje kerül a basszusba. A terckvart akkordok haszná-
lata pedig legalább annyira jellegzetes Verdi esetében, mint a kvartszexteké.
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el mos ni a két je le net ha tár vo na lát. A ze nei szö vet ben fu tó lag már ek kor, több sze rep lő 
je len lé té ben meg szó lal egy moll be li ak kord, mely az tán a duett ben – be ve ze tő jé ben 
és a ké sőb bi ek ben is – több ször fel buk kan mind Otelló hoz, mind Desdemonához kap-
csolódóan.
   A má so dik fel vo nás kvar tett jé ben nem az imént em lí tett duett bé kés, sze rel mes han-
gu la tát idé zik a moll be li ek. Itt egy há rom üte mes sza kasz hang zik el egy más után két-
szer, elő ször moll be li ak kor dok kal, má sod szor majd nem tel je sen dia to ni ku san. Az el ső 
el hang zás kor nem csu pán szubdomináns ak kor dok érez te tik a moll be li kör nye ze tet, ha-
nem I. fo kúak is. A má so dik ban is fel buk kan ugyan egy moll be li II kvint szext, de kö zel 
sem olyan ki ter jedt az azo nos ala pú moll te rü le te, mint az elsőben (2. kotta).
   A bosszú duett ben (II. felv., 5. jel.) a kvar tett ben meg is mert nél is na gyobb fe szült-
ség ki fe je ző je a moll be li II. fok. Otello in du la tá nak egyik kü lö nö sen be szé des gesz tu sa, 
ami kor az A-dúr duett ben az E2 han gon való re ci tá lás után a dal lam F-re lép fel, és fel-
ol dat la nul ma rad ab ba a moll be li han gon („Per le attorte folgori”, M+8).
   Az ope ra vé gén, már Desdemona ha lá la után Otello egy mo du lá ció val idé zi meg 
hit ve se szel le mét. A fisz-moll sza kasz úgy mo du lál a pár hu za mos dúr ba, hogy ép pen az 
új hang nem moll be li II kvint szext je a for duló pont (IV. felv., 4. jel., „e in cielo assorta”, 
OO–5). Ugyan ezt a for du la tot Desdemonától is mer tük meg még leg el ső duett jük ben, 
ahol a-moll ból ju tott ilyen mó don C-dúr ba (I. felv., 3. jel., „coll’anima rapita in quei 
spaventi”, TT–2).

Mediáns és alsómediáns kapcsolatok Otello szerepében

Mint majd Desdemonánál, úgy Otelló nál is ta lá lunk egy olyan pezzót, ahol a Nabucco 
óta is mert to ni ka – III. fok (mediáns) – V. fok sé ma men tén tör tén nek a mo du lá ciók. 
A má so dik fel vo nás ban Asz-dúr ban kez dő dik az Otello di cső múlt já tól bú csú zó, „Ora 

2. kotta: II. felv, 4. jel., Y+3–Y+7 harmóniai kivonata
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e per sempre addio” kez de tű sza kasz, majd c-moll (mediáns) rö vid érin té sé vel ér ke zik 
Esz-dúr ba (5. jel., a C pró bajeltől).16

   A har ma dik fel vo nás ban, ami kor Desdemona má sod szor já rul Otello elé Cassio 
ügyé ben, szin tén fel buk kan a mediáns mo du lá ció (2. jel., „Datemi ancor l’eburnea 
mano”, L+5–M–1). A je le net E-dúr ban kez dő dik („Dio ti giocondi”, C), de ami kor 
Desdemona nem tud ja fel mu tat ni a ken dőt, hosszú, vi ha ros sza ka szok kö ve tik. Otello 
egy nyu god tabb (vagy vissza foj tott?) pil la na tá ban azon ban vissza tér a je le net ele jén 
meg is mert E-dúr anyag egy ré sze, de nem vál to zat la nul. Ép pen gisz-moll ba mo du lál va 
tér el az ere de ti től, ki emel ve a szö veg zá ró je les betoldását:

Vi credea (perdonate se il mio pensiero è fello) 
Quella vil cortigiana ch’è la sposa d’Otello. 
 
Mert azt hittem, ezt úrnőm kérem megbocsássa, 
Nincs a földön oly céda, mint a mór hitvestársa. 
 Blum Tamás és Mészöly Dezső fordítása

   Az utá na ki tö rő ször nyű in du la tok vi ha ra előt ti csend ként hat a két piano ütem.
   Az ope ra vé gén, már Desdemona ha lá la után, de még a zá ró csók ze ne előtt vá lik 
Otello szá má ra min den ért he tő vé. Eze ket a tra gi kus pil la na to kat is át hat ja a mediáns 
hang nem kap cso lat. Ze ne kar nél kül in dul a té to va h-moll dal lam, de a har mó niák kal 
meg tá mo ga tott zár lat vé gül D-dúr ba ve zet. In nen for dul az tán na gyon ke se rű mel lék-
zön gé vel a III. fo kú fisz-moll ba. A foly ta tás ban egy ideig a ze ne kar is részt vesz, egé-
szen az A-dúr zár la tig, ahon nan Otello is mét egy ma ga for dul a mediáns cisz-moll fe-
lé. Szi kár, még is ha tá ro zott, amint az A-dúr kör nye zet után egy csu pasz E-Disz-Cisz 
trichorddal meg te rem ti a cisz-mollt (IV. felv., 4. jel., „Desdemona, Desdemona”, N–3).
   En nél is ke ve sebb har mó niai köz re mű kö dés sel tör té nik mediáns mo du lá ció a Des-
de mo na imá ja utá ni hát bor zon ga tó ze ne ka ri át ve ze tés ben. A kont ra E-ről in duló E-dúr 
dal lam ész re vét le nül vál to zik (és nem vált) asz-mol lá – enharmonikusan gisz-mol lá –, 
bár ta lán ugyan olyan jo gos esz-frí get em lí te ni, an nál is in kább, mert azt ha ma ro san 
esz-moll kö ve ti (IV. felv., 3. jel., U–V).
   Iga za van Lendvai Er nő nek, ami kor ar ról be szél, mennyi re más ha tá sú ez az ak-
kord kap cso lat a má sik irány ban. Er re pél da (bár nem Lendvaié) a har ma dik fel vo-
nás ele jén Otello re ak ció ja Jago sza vá ra, aki már el me nő ben, lát szó lag csak fu tó lag, 
h-moll ban em lé kez te ti a ken dő re: „il fazzoletto…” (III. felv., 1. jel., C–5). Otello az ed-
dig kí sé ret nél kül ének lő Jago mon da tá ra egy har sány G-dúr ak kord dal (alsómediáns) 

16  Figyelemre méltó a fent említett hely hangszerelési azonossága Renato egyik dallamáéval (Un ballo 
in maschera, III. felv., 2. jel., No. 21 Terzetto „Dunque l’onta di tutti sol una”). A hasonlóságot a 
hangnemi egyezés is erősíti.
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or dít vissza: „Menj!” (uott., C–6). A G-dúr nem emel ke dik ugyan hang ne mi szint re, de 
a ha tás – a hang sze re lés el le né re – ugyan az a tom pa ság, mint Jago álom el be szé lé sé nek 
már em lí tett kez de tén (vö. II. felv., 5. jel., I–4–I).

Ti-szeptimek Otello szerepében

A ti-szep tim szin tén jel leg ze tes ár nya la ta az Otello ze né jé nek. Az ak kord tí pus leg erő-
tel je sebb, leg jel leg ze te sebb elő for du lá sai a cím sze rep lő höz kap csolód nak. En nek egyik 
pél dá ját a má so dik fel vo nás záróduettje előtt hall juk, ami kor Desdemonáról mint „ha-
rag já nak sze gény ál do za tá ról” be szél („Una è povera preda al furor mio!”). In ga tag 
hang ne mi kör nye zet ben (ta lán egy la bi lis A-dúr előz mény után) szó lal meg a sza kasz 
te tő pont ja ként, Disz alap hang gal a basszus ban (II. felv., 5. jel., L+5–L+6). Az alap hang 
azo nos sá ga, az egész üte men át ki tar tott ak kord és az ének szó lam ma gas A2 hang ja 
egy aránt ro ko nít ja ezt a ne gye dik fel vo nás nak az zal a ré szé vel, ami kor a fő hős azt ki-
ált ja Desdemonának: „Pensa che sei sul tuo letto di morte!”17 (IV. felv., 3. jel., DD). Az 
asszony ek kor vá lik való di ér te lem ben Otello ál do za tá vá. Az ak kor dot itt is bi zony ta lan 
hang ne mi kör nye zet el őzi meg, de utá na ha tá ro zott cisz-moll zár lat kö vet ke zik (uott., 
DD+1–DD+2).
   Más mó don kap hang súlyt az ak kord, ami kor a má so dik fel vo nás ban a kvar tett utá-
ni fel in du lá sá ban Otello már Jagóra is rá tá mad. A csel szö vő jó ér zék kel úgy tesz, mint-
ha tá voz na, mi re Otello a hosszú őr jön gés után vég re ma gá hoz tér, és pár kí sé ret nél kü li 
hang gal ma ra dás ra ké ri Jagót („No… rimani”, II. felv., 5. jel., G+1–G+2). Han gu la tá nak 
hir te len vál to zá sát – a hang sze re lés el vé ko nyo dá sa és a szextolákat fel vál tó hosszú ér-
ték mel lett – egy ti-szep tim fe je zi ki. Az alap hang ez út tal Gisz, az ak kord D-dúr után 
szó lal meg, auten ti ku san ol dó dik és fisz-moll ba ve zet – íme egy újabb pél da a mediáns 
irá nyú mo du lá ció ra. Ez a pia no hang zat el len té tes ha tá sú az elő ző két pél dá val. Nem 
te tő pont, nem az ér zel mek össze sű rű sö dé sé nek pil la na tát fe je zi ki, ha nem a düh ki tö rés 
utá ni tá ton gó üres sé get raj zol ja meg. Ha tá sá ban az is sze re pet ját szik, hogy az ak kord 
ter ce hiány zik, és a két szél ső hang a szűk kvint.
   A har ma dik fel vo nás ban Otello két szer is fe le sé ge fe jé hez vág ja, hogy nem más, 
mint hit vány kur ti zán. A má so dik meg szó la lás fe szült sé gét a ma gas ének szó lam mel-
lett egy fél szűk szer ke ze tű terckvartakkord ad ja, újabb pél dát szol gál tat va ar ra, hogy 
Verdi a ti-szep ti met egy te rü let leg sű rűbb pont ján, te tő pont ként al kal maz za („quella 
vil cortigiana”, III. felv., 2. jel., M–5). Ugyan en nek a fel vo nás nak a vé gén Otello még 

17  A mondat egyike Verdi nevezetes parola scenica fordulatainak. A kifejezés eredete egy 
Ghislanzoninak írt, 1870. augusztus 17-én kelt levél: „Mi pare che manchi la parola scenica. Non 
so s’io mi spiego dicendo parola scenica; ma io intendo dire la parola che scolpisce e rende netta 
ed evidente la situazione.” Giuseppe Verdi: Autobiografia dalle lettere, a cura di Aldo Oberdorfer; 
nuova edizione interamente riveduta con annotazioni e aggiunte a cura di Marcello Conati (Milano: 
Rizzoli, 2001), 335.
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egy ször nyű sé get vág hit ve se ar cá ba: meg át koz za őt („Anima mia ti maledico”, 8. jel., 
Q+11–Q+14). A ti-szep tim újabb sze re pé ben mu tat ko zik be, itt ugyan is elő ké szí ti a te tő-
pon tot. Szűk szep ti mek ál tal el ho má lyo sí tott, e-moll sze rű pil la nat ban szó lal meg egy 
Fisz-ala pú ti-szep tim kvint szext for dí tá sa, de azt csúcs pont ként köz vet le nül egy vib ráló 
Fisz-dúr kö ve ti. Kü lön le ges ha tá sú a Fiszre épü lő, egy más után meg szó laló két fé le ak-
kord szerkezet.
   Igaz nak tű nik te hát, hogy pusz tán ala ki azo nos sá ga miatt nem tu laj do nít ha tunk azo-
nos töl tést egy-egy ak kordfajtának.

Mixtúrák Otello szerepében

Otello ze nei jel lem zé sé ben a mix tú rák más sze re pet töl te nek be, mint Jagóéban. Ott a 
sze rep lő egyik alap tu laj don sá gát, a szá mí tó, ál szent ra vasz sá got je le ní tet te meg ez az 
esz köz. Otelló nál in kább a sze rep lő lel ki ál la po tát jel lem zik mix tú rák. Ese té ben ér de-
mes kü lön tár gyal nunk emel ke dő és eresz ke dő példákat.
   Már em lí tet tük a má so dik fel vo nás ban azt a he lyet a Credo után, ami kor Jago 
elő ször hív ja fel Otello figyel mét hit ve se és Cassio kap cso la tá ra. Otello dü he, tü rel-
met len sé ge kro ma ti ku san emel ke dő basszus fö lött tör ki, mely a vé gé re emel ke dő 
szűk szep tim-mix tú rá vá kris tá lyo so dik. Otello ese té ben a kromatika mix tú ra nél kül is 
ki emel ke dő je len tő sé gű, mind ket tő gya ko ri jel lem ző je szó la má nak. Ha azon ban Verdi 
mix tú rá val áb rá zol ja, csak kromatikusat al kal maz. Ha sonlóan ke ve re dik kromatika és 
mix tú ra ha tá sa a har ma dik fel vo nás ban, a ken dőter cett előtt. A basszus itt is hosszab-
ban emel ke dik kro ma ti ku san, mint ma ga a mix tú ra. Az ural ko dó ak kord szer ke zet itt 
is a szűk szep tim. A ha tás is ha sonló, mint a fent em lí tett eset ben: erő sö dő in du la tok, 
nö vek vő feszültség.
   Más ha tá sú a má so dik fel vo nás kvar tett jét kö ve tő mo nológ ban meg je le nő, eresz-
ke dő kromatika. Bár har mó niai szem pont ból fel fe dez he tünk ha sonló sá go kat az ed di-
giek kel – pél dául, hogy a kromatikát nem kí sé ri kö vet ke ze tes mix tú ra, ennek ellenére a 
me net vé gé re ki ala kul egy lánc, rá adá sul az ed dig is al kal ma zott eresz ke dő szűk szep-
ti mek ből –, a ha tás még is más. Itt in kább Cassio kép zelt bu ja sá gát és sa ját ere jé nek 
csök ke né sét érez het jük ki a lan ka dó ha tást kel tő, nagy szex tet majd nem kro ma ti ku san 
vé gig já ró gesztusból.
   A kö vet ke ző fel vo nás ban Otello és Desdemona in dí tó pár be szé dé nek vé ge fe-
lé is mer jük meg újabb ar cát az eresz ke dő mix tú rá nak. Ez út tal az ön ma gát vég le te kig 
her ge lő Otello ki me rült li he gé sét kí sé rik kro ma ti ku san süllye dő do mi náns szep ti mek 
(„Indietro! indietro”, III. felv., J+13). Ere jé nek ha nyat lá sát jel zi az ope ra leg vé gén is 
egy kü lö nös, mix tú ra és szek ven cia ha tá rán álló me net („Sciagurato!”, IV. felv., 4. jel., 
OO+5–OO+10). Már az ön ma ga ha lá lát oko zó tőr dö fés után já runk. A ha lál kö ze led tét, 
Otello tar tá sá nak hir te len meg sem mi sü lé sét fes ti a dúr ak kor do kat fel so ra koz ta tó vi ha-
ros zu ha nás. Mi vel az ak kor dok fel vált va alap hely ze tűek, il let ve kvartszextfordításúak, 
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a basszus ba kromatika he lyett egy tritonuszokból és nagyter cek ből álló lánc ke rül. Az 
egy re erőtlenedő ha tás hoz a két szer augmentálódó har mó nia rit mus is hozzájárul.
   A fen ti pél dák ból ki de rül, mennyi re mást je lent a mix tú ra Otello har mó niai szó kin-
csé ben, mint Jagóében. Otelló nál szo ro san kap csoló dik a kromatikához, és irá nyá tól 
füg gően leg alább két lel ki ál la po tot ké pes kifejezni.

Jelentősebb plagális irányú mozgások Otello szerepében

   A plagális irá nyú moz gás Otello ese té ben oly kor szek ven cia ként, oly kor zár la tok-
ban sze re pel. Szá muk és je len tő sé gük meg sem kö ze lí ti a Jagónál lá tot ta két, de né hány 
pél dát ér de mes kiemelni.
   A har ma dik fel vo nás Otello–Desdemona-duett jé ben tör ki elő ször hit ve se el len ez-
zel az esz köz zel. A szek ven cia nem egye zik a klasszi kus stí lus ban leg gya ko ribb plagális 
tí pus sal, ahol a kvar tot le lé pő lánc sze me ket egy-egy auten ti kus lé pés kö ti össze (I–V, 
VI–III, IV–I, ami ből V–VI és III–IV auten ti kus). Verdinél egy faj ta modális hang ne men-
kívüliség jön lét re az eresz ke dő kvartlánc sze mek szin tén plagális össze kap cso lá sá val 
(„Giura e ti danna!”, III. felv., 3. jel., I–6–I–1). A ne gye dik fel vo nás ban több eresz ke dő 
kvar tos zár la tot ta lá lunk Otello szó la má ban, és az ope ra vég ső zár la ta, az E-or go na pont 
fe let ti F-dúr – E-dúr is plagális for du lat (lásd a mű utol só ki lenc ütemét).18

18  Lendvai Ernő értelmezésében ez a fordulat autentikus. Lendvai Ernő, Verdi és a 20. század (Bu da-
pest, Akkord, 1998), 53–78.
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Keresztes Nóra

Új akkord‑ és hangnemkapcsolatok  
a 19. században

Az írás a 2008-ban megvédett, A funkciós tonalitás felbomlásának folyamata című DLA 
doktori értekezés egyik fejezetén alapul (témavezető: Erőd Iván).

DLA-ér te ke zé sem ben ba rokk, bé csi klasszi kus, ro man ti kus és 20. szá zad ele ji mű vek 
fő ként har mó niai elem zé sé re tá masz kod va pró bál tam fel tér ké pez ni a 19. szá zad ban, il-
let ve a 19. és 20. szá zad for duló ján vég be me nt har mó niai és tonális vál to zá so kat. Eb ben 
a fe je zet ben az ak kord for du la tok és hang nem re lá ciók új tí pu sai ke rül nek gór cső alá: a 
jel leg ze te sen ro man ti kus funk ciós for du la tok – a plagális me ne tek, il let ve a VII. fo kú 
terc kvart–I. fok zár lat és vál to za tai – után a funk ciós vi szo nyok túl fe szí té sé vel lét re jö vő 
kap cso la tok: a minore–maggiore kap cso lat, a ná po lyi hang nem kör, a dia to ni kus terc-
ingák, az ak kord he lyet te sí tés funk ciós ese tei, a tercrokon és po lá ris kap cso la tok; majd 
a funk ciós vi szo nyok fel füg gesz té sé vel jel le mez he tő tí pu sok: az ak kord he lyet te sí tés nek 
a funk ciós ke re tek be nem il lő ese tei, a tercrokon és po lá ris kap cso la tok, a kö zös ter cű 
kap cso lás, a nagyszekund tá vol sá gú hang nem te rü le tek, a dia to ni kus vagy kro ma ti kus 
emel ke dés-süllye dés ak kord me ne tek ben és hang nem te rü le tek kö zött, vé gül a mixtúrák.

1. Jellegzetesen romantikus funkciós menetek

Elő ször a bé csi klasszi ka har mó nia kész le tén több nyi re nem túl nö vő, ám at tól ide gen, 
jel lem zően ro man ti kus ak kord kap cso lá so kat, har mó nia me ne te ket mu ta tom be. Ezek 
je len tős ré sze több nyi re a zár la tok hoz kapcsolódik.

Plagális ingák, zárlatok, menetek

A ro man ti ká ban rend kí vül jel lem ző vé váló szubdomináns irány, és ál ta lá ban a „plagális 
tar to mány” hang sú lyo zá sa1 ra di ká lis el sza ka dást je lent a bé csi klasszi ka tonális nyelv-

1  A „plagal domain” kifejezést Steintől kölcsönzöm, részletesebben ld. Deborah Stein, „The Expansion 
of the Subdominant in the Late Nineteenth Century”, Journal of Music Theory 27/2 (Autumn 1983), 
153–180.
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ta ná tól.2 Ha sonlóan fon tos ro man ti kus stí lus jegy, hogy – míg ko ráb ban a moll be li ak-
kor dok több nyi re olyan ak kor dok kal kö rül vé ve for dul tak elő, ame lyek az azo nos ne vű 
dúr ban-moll ban egy for mák, mint egy kis „minore szi ge tet” ké pez ve ma guk kö rül – ad-
dig a 19. szá zad ban izo lál tan, csu pa maggiore ak kord kör nye ze té ben is meg je len het-
nek, fo koz va ez zel a már em lí tett chiaroscuro ha tást. A bé csi mes te rek do mi náns–to ni-
ka pre fe ren ciá já val szem ben a 19. szá zad ban is mét elő tér be ke rül nek a plagális ál- és 
tel jes zár la tok.3 A plagális zár la tok nak két faj tá ját kü lön böz te tem meg, az egyik az 
össze tett auten ti kus ka den cia funk ció rend jé nek meg for dí tá sa („össze tett plagális zár-
lat”),4 a má sik két plagális alap lé pés egy má su tán já ból áll („diplagális zár lat”), dúr ban 
ven dég ná po lyi alap–IV–I. fok.5 Moll ban ter mé sze tes vagy mol lo sí tott VII–IV–I. fok. 
Diplagális me ne tek nem csak zár la tok ban for dul hat nak elő, ha nem a ze nei fo lya mat 
köz ben is, rend sze rint ne ga tív je lentéssel.6

2  Ilyen plagális terület van Verdi Otellójában a második felvonás végén, a codettaszerű mixtúra előtti 
ütemekben (Otello Jagóval együtt bosszút esküszik). A gyakorivá váló plagális zárlatok és ingák fő-
szereplői sokszor sötétre alterált akkordok, legtöbbször nápolyi akkordok vagy mollszubdominánsok. 
Néhány példa: Verdinél a Falstaff harmadik felvonásának második részében, amikor a „szellemek” 
térdre kényszerítik Falstaffot, aki aztán meg is bánja bűneit (Ricordi zongorakivonatában a 42–43. 
próbajel közötti ütemek). Schumann, op. 48. Dichterliebe, no. 2 „Aus meinen Tränen”, 14. ütem; 
Weber, Der Freischütz, Nr. 9. tercett vége; Chopin, op. 32 no. 2 Asz-dúr noktürn bevezetője és 
codája; op. 9 no. 2 Esz-dúr noktürn, 25. ütem; Brahms, 4. szimfónia, 2. tétel, 5–6., 13–14., 22–23., 
stb. ütemek; Rahmanyinov, Vesperás, 12. „Szlavoszlovije velikoje”, 24. ütem; Verdi Otellójában a 
harmadik felvonás második jelenetében Otello „Giura e ti danna!” szavainak harmonizálása másod-
szori elhangzásuk alkalmával.

3  A bécsi klasszikában előforduló IV. fokú szűk szeptimes álzárlat (például Mozart, Requiem, Kyrie 
vége; K. 581 Klarinétötös, 2. tétel, 17. ütem) mellett ismét előkerülnek a némileg modális színezetű 
változatok, melyekben a két akkord alaphangjának távolsága nem kis-, hanem nagyszekund. Dúr 
színezetű szubdomináns esetén kétkvintes, moll színezetű esetén ötkvintes sötétedés történik a fordu-
latban. Verdi Otellójában a második felvonás harmadik jelenetében Jago ármánykodásának kezdetén 
Otello először lesz indulatos, mikor az kérdéssel felel a kérdésre („Che ascondo in cor, signore?”), 
az indulat feltörése egy forte III. fokú mellékdominás szeptimen történik, majd koronás szünet után 
II. fok következik: itt még működik a mór önuralma. A harmadik felvonás második jelenetében a jól 
bevált V. fokú szeptim – IV. fokú szűk szeptimes változat hangzik fel, amikor Desdemonába bele-
hasít a rémület („Aiuti!”), miután Otello kimondja, mit gondol. A negyedik felvonásban, a Fűzfadal 
második strófája után Desdemona domináns szeptim–mollbeli IV. fokú szext álzárlattal sajnálkozik 
(„Povera Barbara!”). Kétkvintes sötétedés történik a negyedik felvonásban Desdemona utolsó szavai 
közben is: e-moll plagális zárlat után d-moll akkord (a-moll IV. foka) következik.

4  Például Mendelssohn Szentivánéji álom-nyitányának álom motívuma: I–V–mollbeli IV–I.
5  Például a Missa Solemnis Gloria tételének végén (az 555. ütemtől kezdődően): a plagális irány hang-

súlyozására hosszú, leszállított VII. fokú akkord lép IV. fokra, ami aztán I. fokra oldódik, majd még 
háromszor halljuk a plagális főlépést (autentikus zárlatnak híre sincs).

6  Az Otello második felvonásának ötödik jelenetében a vívódás érzékeltetéseként diplagális menet, 
majd annak fordítottja hangzik fel: Jago mérge hatni kezd, Otello olyannyira gyötrődik, hogy úgy 
érzi, hadvezérként is leáldozott a napja („Addio vessillo trionfale e pio!”). A negyedik felvonás végén 
Otello letargikus utolsó monológja („Niun mi tema se ancor armato mi vede”) szintén egy diplagális 
menettel (G-dúr–g-moll–d-moll–a-moll) kezdődik.
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A VII. fokú terckvart – I. fok zárlat és változatai

A ro man ti ka egyik jel leg ze tes zár la ta nem az V. fok vala mely alak ját, ha nem a VII. 
fo kú szep tim má so dik for dí tá sát hasz nál ja zár la ti do mi náns ként. Ez a faj ta zár lat – 
tisz ta kvart le vagy tisz ta kvint fel basszus ug rá sá nál fog va – ér zet ben át me ne tet ké-
pez az auten ti kus és a plagális zár lat kö zött. Mint lát ni fog juk, a VII. fo kú terc kvart 
bi zo nyos al te rált for mái csak nem szubdominánsnak hangzanak eb ben a szi tuá ció ban 
(„álplagális zár lat”, vö. még Bach V. fo kú sze kund – I. fok zár la tai val); ta lán ezért is 
ked ve lik annyi ra a ro man ti kus szer zők. Dúr be li vál to za tai (1. kot ta): (a) dia to ni kus VII. 
fo kú terc kvart; (b) szű kí tett VII. fo kú terc kvart; (c) bő ví tett szex tes VII. fo kú terc kvart / 
ven dég bő terc kvart; (d) kis ter ces ven dég bő terc kvart – utób bi a basszus plagális alap-
lé pé sét le szá mít va min den szó la má val vezetőhangosan kö ze lí ti meg a to ni kát. A VII. 
fo kú terc kvart bár mely vál to za ta meg je len het to ni kai or go na pont fö lött is, vala mint 
elő for dul vikariáló kvar tos vál to za ta is (e), mely ben az egyik ve ze tő han gos lé pés kö zös 
hang ra cserélődik.7
   Moll ban (2. kot ta) a temészetes moll (a) és az össz hang za tos moll (b) vál to za-
ton kí vül a leg gya ko ribb a ná po lyi do mi náns kvint szext terc kvart for dí tá sa (c),8 rit-
kán azon ban elő for dul egy tu laj don kép pen más mó don, de szin tén bő szex tes alak (d), 

7  Példák: a Borisz Godunov második felvonásának végén Sujszkij irgalomért könyörög, mikor Borisz 
erőltetett nevetés után kérdőre vonja, hogy miért nem nevetett ő is azon, hogy halott gyermekek fel-
támadnak, és kérdőre vonják a cárt; Reger, op. 39 3 Sechsstimmige Gesänge, no. 2 „Abendlied” 22.; 
Grieg: op. 59 no. 3 Du bist der junge Lenz vége; op. 25 no. 4 Mit einer Wasserlilie végén; op. 66 19 
norvég népdal, no. 18. vége (59. ütem); Liszt Öt zongoradarab 2. darabjának végén; Kodály, Missa 
Brevis Sanctus 27. és Benedictus 66–67. ütemeiben.

8  Dúrban a nápolyi domináns kvintszext vagy terckvart inkább I. fokú szextre oldódik, például Verdi 
Falstaffjában az első felvonás második részében, amikor a hölgyek együtt jót nevetnek az udvar-
ló levelek szövegén (Ricordi zongorakivonatában a 23. szám előtti ütemek): E-dúr kromatikusan 
ereszkedő basszus, az A-hangon először VII. fokú szűk terckvart, majd nápolyi domináns kvintszext/
terckvart – I. fokú szext.

1. kotta: A VII. fokú terckvart dúrbeli változatai feloldásukkal

2. kotta: A VII. fokú terckvart mollbeli alakjai feloldásukkal
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mely enharmonikus a pár hu za mos dúr ná po lyi do mi náns kvint szext jé vel, és I. fo kú 
szext re tör té nő ol dó dá sa kor szin tén há rom ve ze tő han got tar tal maz. A me net ter mé sze-
te sen itt is meg je len het or go na pont fö lött (e).9

2. Akkord‑ és hangnemkapcsolatok  
a funkciós viszonyok túlfeszítésével

Minore és maggiore kapcsolata

Az azo nos alap han gú dúr és moll ak kor dok egy más mel let ti meg je le né se mind össze két-
fé le le het, kö zü lük a bé csi klasszi ká ban in kább azt ked vel ték, amely ben a moll ak kord 
van elöl, és dú ro so dik (bár mely ak kord mellékdominánssá vá lá sa, fé nye se dés, il let ve 
szo ro sabb kap cso lat az ol dá si cél pont tal), a ro man ti ká ban azon ban en nek for dí tott ja is 
meg je le nik: a le mon dást, szo mo rú sá got, fá radt sá got ki fe je ző le haj lás-sötétedés.10

   A dúr és a moll hang nem vi szo nyát il le tően több fá zist kü lön böz tet he tünk meg: a 
ba rokk ban a modalitásból örö költ azo nos ge nus beli, pár hu za mos hang ne mek kö zöt ti 
át jár ha tó ság ter mé sze tes volt, a há rom elő jegy zés kü lönb sé get kép vi se lő azo nos ala pú 
hang ne mek vi szont rit kán csap tak át egymásba. Ugyan  el vét ve ko ráb ban is ta lá lunk rá 
pél dát Corellinél vagy Bach ko rai hang sze res mű vei ben,11 a maggiore–minore ki té rés 
(ami kí vül esik a „ba chi hat hang nem” kö rén) a ba rokk ra ál ta lá ban nem jel lem ző, sok-
kal in kább ké sei Bach-stí lus jegy le het. Ha a Wohltemperiertes Klavier két, 20 év el té-
rés sel szü le tett kö te tét össze ha son lít juk, fel tű nik, hogy a má so dik ban meg sza po rod nak 
az ilyes faj ta modulációk.
   1700 körülre azon ban meg szi lár dult a du a liz mus, amely nek egyik kö vet kez mé nye 
lett, hogy a pár hu za mos hang ne mek köz ti, ko ráb ban ter mé sze tes át jár ha tó ság nagy ban 
kor lá to zó dott. A bé csi klasszi ká ban már egy ér tel műen kü lön hang nem nek számítanak, 
a moll hang ne mű szonátaformájú té te lek ben a má so dik té ma cso port tonikaparalelben 

9  Grieg, op. 26 no. 5 Herbststimmung vége: I–VI– természetes moll VII. terckvart – I. A természetes 
moll VII. fokú terckvart – pikardiai terces I. fok Kodály kedvelt fordulata (például Székely keserves 
harangozás akkordjai, Szép könyörgés zárlata); Schumann, op. 42 Frauenliebe und Leben „Ich kann’s 
nicht fassen, nicht glauben” című dalának vége IV. fokú mellékdomináns – VII. fokú terckvart – 
pikardiai terces I. fok menet; Weber, Oberon, Oberon no. 2 áriájának végén nápolyi domináns kvint-
szext/terckvart – pikardiai terces I. fok; Liszt Via crucisának 12. stációjában az „O Traurigkeit” korál 
harmonizálásának végén álbőszextes VII. fokú terckvart van, ugyanis a basszus enharmonikusan 
H-nak van írva, de ebben a formában értelmezhetetlen, és lefelé is oldódik. Grieg, op. 25 no. 3 
Glücks bote mein végén tonikai orgonapont fölötti VII. fokú terckvart oldódik I. fokra.

10  Például Schubert, op. 26 Romanze aus dem Schauspiel „Rosamunde”, 10. ütem; Schumann, op. 25 
Myr then ciklusának utolsó dala: „Zum Schluss”, 4. ütem.

11  Például Corelli, op. 6 no. 2 F-dúr concerto grosso, 3. tétel; J. S. Bach, D-dúr gambaszonáta (BWV 
1028), 2. tétel.
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való meg je le né se pél dául csak nem ugyan olyan fe szült sé get hor doz, mint a dúr hang ne-
mű té te lek do mi náns hang nem ben ex po nált mel lék té ma-te rü le te. A pa ra lel hang ne mek 
kö zöt ti át já rás csak az olyan hang sú lyo zot tan egy sze rű, né pi es hang vé te lű da ra bok ban 
le het sé ges, mint pél dául a Beethoven-da lok kö zül a Mor mo tás fiú da la vagy az op. 79 
G-dúr szo ná ta má so dik té te le.12 Ez zel egy idő ben me gin dult a kon ver gen cia az azo nos 
ala pú dúr és moll kö zött,13 mely nek le he tő sé gét az egye ző szí ne ze tű do mi náns har mó-
nia biz to sít ja. En nek meg fe le lően a hang sze res ze né ben leg in kább a gyors, rend sze rint 
szonátaformájú té te lek las sú be ve ze té sé ben, és ál ta lá ban a vissza té ré ses for mák vissza-
ve ze tő sza ka szai nak vé gén szo ká sos do mi náns or go na pont vagy to ni ka–do mi náns in ga 
te rü le tén le het tet ten ér ni. A vo ká lis ze né ben pe dig ké zen fek vő a szö veg fes tés ként al-
kal ma zott minore el sötétítés.14

   A ro man ti ká ban egy részt foly ta tó dott az azo nos ala pú hang ne mek kö zöt ti kon-
ver gen cia: pél dául a fé lig-med dig bé csi klasszi kus nak szá mí tó Schubert egyik meg-
kü lön böz te tő stí lus je gye elő dei hez ké pest a maggiore–minore vál tá sok ki fe je zett 
kolorisztikus hasz ná la tá ból fa ka dó „fény tö rés”, ami nem más, mint a dúr-moll rend szer 
(sok szor „ön cé lú”)15 el kö dö sí té se. A minore és maggiore kö zöt ti vál ta ko zás leg kü lön-
fé lébb hely ze tek ben való al kal ma zá sa16 vé gül ab ba a fá zis ba ve ze tett el, ahol (azo nos 
ala pon) kü lön dúr és moll már nem lé te zik, de a funk ció még igen (ez a Schenker 
ál tal Mischungnak ne ve zett ál la pot).17 Azo nos ala pú dúr és moll ke ve re dé se azon ban 

12  E darabok egy német nyelvterületen a műzenével párhuzamosan élő, népiesen egyszerű dalstílus 
jegyeit mutatják, melynek legfőbb jellemzői a négysorosság és a párhuzamos dúr és moll közötti 
szabad átjárás.

13  Ekkor még két külön hangnemnek számítottak, mint azt a maggiore–minore ellentétén alapuló triós 
formák középrészének kontrasztáló jellege mutatja.

14  Például Haydn, Pleasing Pains (Hob. XXVIa:29) megfelelő ütemei („pain”, „sad regrets”), vagy 
Teremtés, no. 2 Uriel áriája és kórus, 23–34. ütem („des schwarzen Dunkels gräuliche Schatten”).

15  Természetesen szövegkifejezés okán is gyakran él vele, például op. 25-ös Die schöne Müllerin cik-
lusának no. 19 „Der Müller und der Bach” című darabjában: a molnárlegény (g-moll) és a patak 
(G-dúr) párbeszédének érzékeltetése.

16  Például Weber Oberonjában általában a tündérvilág attribútuma a minore–maggiore irizálás: lásd a 
nyitány lassú bevezetését, Reiza no. 3 látomását és a no. 14. Finalét. További példák: Chopin, op. 
24 no. 4 b-moll mazurka codája, op. 56 no. 3 c-moll mazurka vége, op. 30 no. 3 Desz-dúr mazurka 
témájában a pp minore echók a hangosabb dúr motívumokra. Ide tartoznak azok a moll hangnemű 
romantikus szonátaformák is, amelyekben a repríz melléktéma-területe nem transzformálódik, ha-
nem dúr marad, de az alaphangnem hangnemébe kerül, azaz maggiore lesz (például Weber: Der 
Frei schütz nyitánya), valamint a variált strófikus dalok azon tulajdonsága, hogy egy-egy szakaszuk 
az ellentétes színezetű (azonos alapú) hangnemben szólal meg (például Schubert op. 25 no. 1 „Trä-
nen re gen”, no. 18. „Trockne Blumen”, no 19 „Der Müller und der Bach”, op. 89 no. 1 „Gute Nacht” 
és no. 20 „Der Wegweiser”).

17  Schenker – a skálafok elméletek egyik vezéralakja – a kromaticizmust Mischungként (németül a. m. 
„keverék”, „elegy”) magyarázta, ami az azonos alapú dúrba vagy mollba történő átlépésre vagy az 
abból történő harmónia kölcsönzésre utal. A Harmonielehrében (1906) Schenker még tovább ment 
annak leírásában, hogy a késő romantikában a dúr és a moll hogyan forr össze: egyetlen kromatikus 
hangsorba rakta össze a dúr- és a mollskála hangjait, és aztán minden fokra ráhelyezte a dúr- és moll 
akkordokat.
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nem csak ti zen két (tíz) kro ma ti kus fok egyi de jű hasz ná la tá val le het sé ges, ha nem a dúr 
és a moll jel leg ze tes hang kö zei nek hét fo kú ská lá ban való egye sí té sé vel, a molldúr 
(d–r–m–f–sz–la–ta–d; Rimszkij-Korszakov: „dal la mos dúr”), vagy az össz hang za tos 
dúr (d–r–m–f–sz–la–t–d) hang sor al kal ma zá sá val is. Akár me lyik irány ból kö ze lít jük is 
meg, szem be szö kő a szo ros össze füg gés a dúr-moll ke ve re dés és a plagális in gák, il let-
ve -zár la tok, azon be lül is a moll szub do mi nán sok gya ko ri hasz ná la ta között.18

   Más részt pe dig a ro man ti ká ban – a kü lön fé le ven dég ak kor dok és a neo mo da li tás 
ré vén – a pár hu za mos dúr és moll kö zött is lét re jött egy vissza kon ver gáló dás, mely nek 
egyik kö vet kez mé nye a mediáns har mó niák sze re pé nek meg nö ve ke dé se lett. A bé csi 
klasszi ká ban a pár hu za mos hang ne mek kö zöt ti köz le ke dés kor nem ma rad meg a funk-
ció, de Chopinnél a III. fok már le het do mi náns, Schubert VI. fo kai pe dig le het nek 
szubdominánsok.19

18  Schubert, Esz-dúr mise, Gloria vége; Weber, Freischütz, no. 5 Kaspar áriája – utójáték; Chopin, op. 
41 no. 1 cisz-moll mazurka a rondótéma első visszatérése (nagyterc, de minden egyéb moll). Példák 
a teljes keveredés állapotára: Weber, Der Freischütz, no. 10 Finale (Farkasszakadék-jelenet), 81–86. 
ütem („Die siebente sei dein, aus seinem Rohr lenk’ sie nach seiner Braut”): Desz-dúr, de csak a 
tonika, az összes többi akkord minore vagy dúrban-mollban azonos színezetű harmónia (mollbeli 
IV. fokú kvartszext, VII. fokú szűk szeptim); Weber, Oberon, no. 20, 112–120. ütem: Huon ellenáll 
a rabnőknek, sőt a nő ördögi oldaláról beszél: hirtelen zuhanás A-dúrból F-be, sőt F-dúr/f-moll inga-
dozik (tulajdonképpen F-molldúr: mollszubdominánsok, illetve V. és VII. fokú akkordok, amelyek 
mindkettőben azonosak, az I. azonban mindig maggiore), tehát alkalmasint hétkvintes sötétedést 
érzünk. Chopin-mazurkák a molldúr hangsorból vett akkordkészlettel: op. 17 no. 1 B-dúr, 17. ütem-
től; op. 33 no. 4 h-moll, 49. ütemtől. Grieg, op. 33 no. 5 Am Strome. Wagner, Parsifal, Vorspiel, 
28–32. ütem: c-mollban I– II szeptim – VII kvintszext – átmenő akkord, C-dúrban: III. fok, c-moll-
ban I szext – I basszus késleltetéssel – I szekund – VI szekund – II kvintszext 7–6 késleltetéssel. 
(C-dúr III. foka, e-moll III. foka helyett szól, azaz helyettesítő akkord az azonos nevű dúrból. A III. 
fok – I. fokú szext késleltetés szokványos lenne (I. fokú szext 5–6 késleltetéssel), ha nem ugrálna 
maggiore és minore között, ezáltal mellesleg egy moll tercrokon – e-moll–c-moll szext – fordulatot 
létrehozva). Mahler, 5. szimfónia nyitótételének fafúvókon megjelenő témája (120–132. ütem: Asz-
dúr/asz-moll; 294–306. ütem: Desz-dúr/desz-moll; a második tétel 265–276. ütemeiben H-dúr/h-
moll hangnemben). A végső állapot az, amikor csak az alaphang számít, a hangnem színezete már 
nem: a Kékszakállú herceg várára már igaz, hogy a C-dúr (fény), és az ellenpólusát (éjszaka, sötét-
ség) képviselő fisz-moll valóban poláris (bár nem hat előjegyzés különbségű) hangnemek, és mind-
két hangnem a tonikai tengelyhez tartozik.

19  Vendégakkordokra támaszkodva ingadozik a párhuzamos hangnemek között Schumann op. 42-es 
Frauenliebe und Leben ciklusának harmadik dala („Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben”): c-moll–
Esz-dúr, egyszer rövid g-moll): 18. ütem c-mollban IV. fokú bő terckvart = Esz-dúr bő terckvart, 
vissza 49–51. ütem Esz-dúrban IV. fokú szeptim – II. fokú bő kvintszext = c-mollban bő kvintszext 
– I. fokú kvartszext – V. fok; op. 48. Dichterliebe ciklus ötödik dala („Ich will meine Seele tauchen”, 
h-moll–D-dúr); Wolf, 6 Geistliche Lieder, no. 3 „Resignation”, 20–24. ütem (Gesz-dúr–esz-moll); 
Liszt, Il penseroso (E-dúr–cisz-moll). Egy másik lehetséges forrást jelent az, hogy bizonyos népze-
nékből sosem veszett ki a párhuzamos hangnemek közötti átjárás, ennek nyomait halljuk például 
Grieg op. 33 no. 6-os Was ich sah című dalának első, második és negyedik strófájában.
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A nápolyi hangnemkör

A ná po lyi ak kord hoz kap csoló dó, meg le he tő sen ki ter jedt hang nem kört a leg di dak ti ku-
sab ban Sir Donald Tovey vá zol ta fel Schubert hang nem kap cso la tait bon col ga tó cik ké-
ben.20 Esze rint dúr hang nem hez há rom köz vet len (a ná po lyi hang nem, vala mint dúr és 
moll kontranápolyi (inverznápolyi) ak kord,21 az az a VII. fok – a ve ze tő hang hang ne-
mei, ame lyek hez ké pest az alap hang nem to ni ká ja a ná po lyi ak kord) és egy köz ve tett 
kap cso lat tar to zik (a mol lo sí tott ná po lyi hang ne me – Tovey fel hív ja a figyel met ar ra, 
hogy ez ki zá ró lag ak kor kel ti hang nem ro kon ság ér ze tét, ha köz vet le nül szem ben áll a 
to ni ká val). Moll hang nem nek egy di rekt (ná po lyi hang nem) és há rom in di rekt (mol lo-
sí tott ná po lyi, vala mint dúr és moll VII. fok) kap cso la ta le het sé ges („vissza fe lé” azért 
nincs köz vet len ro kon ság, mert a ná po lyi ak kord ere de ti leg dúr jellegű).
   A ná po lyi hang nem kap cso lat ki ala ku lá sá nak leg el ső lé pé se a ná po lyi ak kord ki ter-
jesz té se – el ső kör ben ér té ké nek pro lon gá lá sá val. A har mó nia „meg hat vá nyo zá sá nak”, 
az az hang ne mi szint re eme lé sé nek kö vet ke ző fá zi sa a hang nem te rü let té bő vü lés; ek kor 
még nem mo du lá ció ról, csu pán ki té rés ről, az az a ná po lyi funk ció el mé lyü lé sé ről, az 
ak kord tonikalizálódásáról be szé lünk. A vég ső fá zis ter mé sze te sen a mo du lá ció val el-
ért ná po lyi hang nem kap cso lat. Ar ra a kér dés re, hogy mi lyen szem pon tok alap ján húz-
ha tó ha tár vo nal ki té rés és mo du lá ció kö zé, az elem zett pél dák ra tá masz kod va azt a 
vá laszt ad hat juk, hogy az ak kord hang nem folt tá bő vü lé sé nek leg egy sze rűbb esz kö ze 
an nak más har mó niák kal (el ső sor ban a re la tív do mi náns sal – je len eset ben VI. fo kú 
mellékdominánssal)22 tör té nő „meg tá mo ga tá sa”. Mi nél több(fé le) „tá mo ga tó ak kord” 
sze re pel a ná po lyi har mó nia mel lett, an nál ki ter jed tebb a hang nem te rü let. Két alap ve tő 
kö rül mény nek van dön tő sze re pe ab ban, hogy fü lünk mi ként ér té ke li az ese mé nye-
ket: 1. a ná po lyi te rü let for mai lag zárt egy sé gen be lül ma rad-e (amennyi ben blokk sze-
rűen el kü lön ül, nem mo du lá ció nak, ha nem „meg hat vá nyo zott” ak kord nak ér zé kel jük), 
2. ho gyan tör té nik az alap hang nem be való vissza té rés (pél dául az olyan ese tek ben, 
ami kor a ná po lyi ak kord má sod szor is ugyan olyan for má ban tű nik fel, mint a ki té rés 
kez de tén, csak ez út tal az alap hang nem zár la ti szubdominánsaként je le nik meg, egy ér-

20  Donald Francis Tovey, „Tonality”, Music & Letters 9/4 (October 1928), 341–363.
21  Előbbi valószínűleg Bárdos kifejezése (pontos adat nincs), utóbbi Szelényi terminusa, lásd Szelényi 

István, A romantikus zene harmóniavilága (Budapest: Zeneműkiadó, 1965), 55–56.
22  A legtöbb olyan esetben, ahol a szerzők a nápolyi akkord relatív dominánsát hívják segítségül, egy-

ben kihasználják a kiinduló hangnembe való gyors visszatérésnek azt a kézenfekvő lehetőségét is, 
hogy a VI. fokú mellékdomináns szeptim enharmonikus az alaphangnem bő kvintszextjével (lásd a 
példák nagy részét).
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tel mű, hogy az előz mény csak a hoz zá kap csoló dó bő vít mény volt, és a fül szin tén csak 
a ná po lyi funk ció el mé lyü lé se ként értékeli).23

   A ná po lyi hang nem kap cso lat új sze rűbb meg je le né sét mu tat ják azok az ese tek, 
ahol nem a ná po lyi ak kord bő vül hang nem mé, ha nem vala mi lyen más úton (rend sze-
rint enharmonikus mo du lá ció val) ér jük el a ná po lyi hang ne met, vala mint azok, ahol 
a ná po lyi ak kord ko ráb bi hang sú lyo zá sa nél kül tör té nik hir te len hang nem vál tás.24 Az 
enharmonikus mo du lá ció leg ké zen fek vőbb mód ja, ha az ere de ti hang nem bő kvint-
szext jét ér tel me zik át a ná po lyi hang nem domináns szeptimévé.25

   A moll ná po lyi ki té rés és mo du lá ció csak ak kor kel ti hang nem ro kon ság ér ze tét, ha 
az új hang nem a köz vet le nül a to ni kai ak kord mel lett álló mol lo sí tott ná po lyi ak kord ki-
ter jesz té se. Amel lett, hogy a két ak kord egy más mel lett sze re pel, nem árt, ha a szer ves 
kap csoló dás kö vet he tő sé ge ér de ké ben elő ször az ere de ti ná po lyi ak kord je le nik meg, 
s csak az után mol lo so dik. Azok ban az ese tek ben, ami kor ez a „ma gya rá zó lánc szem” 
ki ma rad, ke vés bé érez zük az alap hang nem ná po lyi funk ció já nak, mint in kább új hang-
nem nek a te rü le tet, le gyen még oly rö vid ki té rés is. Ami a vissza té rést il le ti, a szer zők 

23  Példák: Schumann op. 48-as Dichterliebe-ciklusának no. 8 „Und wüßten’s die Blumen, die kleinen” 
című dala, 3–4., 11–12. és 19–20. ütem: az I. fokon belüli tonika–domináns ingát a nápolyi fo-
kon belüli hasonló inga követi szekvenciásan. Mivel a VI. fokú hármas szervesen illeszkedik az 
alaptonalitásba, csak „halvány” nápolyi folt képződik (a nápolyi akkordnak egyébként a záró rész-
ben is fontos szerepe van, a „zerrissen mir das Herz” szöveggel összhangban). Schubert Esz-dúr mi-
séjében, a Gloria tétel 131–144. és 246–259. ütemében az I–VI– mollbeli IV – nápolyi alaphármas 
menet végén az akkord azáltal tonikalizálódik, hogy saját, kvintszext-, illetve alaphármas alakú do-
minánsával ingázik, majd másodszori hasonló megjelenésekor (a cappella kórusbelépés) más irányt 
vesz: visszakanyarodik az alaphangnembe (egyértelműsíti, hogy az előzmények csak a funkció ki-
bővülését jelentik). Ugyanilyen bővítményt találunk az Erlkönig két helyén: a 117–119. ütemben 
(az aktuális – domináns – hangnemhez képest) és közvetlenül a dal vége előtt (143–146. ütem), 
ahol a nápolyi akkord más dimenzióba emelődik át: hangnemterületté válik azáltal, hogy keretezi a 
hangnemfoltot (először a nápolyi hangnem tonikájaként, második megjelenésekor az alaphangnem 
szubdominánsaként megy tovább). Verdi Otellójában, a harmadik felvonás második jelenetében a 
nápolyiba történő moduláció után nincs visszatérés az alaphangnembe. A különböző hangnemek 
az érzelmi állapotokhoz kötődnek: Otello a kendő elvesztésének balszerencsés következményeiről 
mesél Desdemonának (cisz-moll→E-dúr), a hirtelen nápolyiba történő moduláció (nápolyi = I. fok) 
Desdemona rémületét jelzi („Mi fai paura!”), majd g-mollon keresztül G-dúrba érkezünk, amikor 
Desdemona azt hiszi, Otello tréfál vele.

24  Például Haydn Esz-dúr zongoraszonátájának (Hob. XVI:52) lassú tétele E-, illetve tulajdonképpen 
Fesz-dúrban van.

25  Ez történik Weber Der Freischützének no. 16. fináléjában is: Agathe éledezése (C-dúr) után Kaspar 
meglátja a többiek számára láthatatlan Samielt (természetesen A–C–Esz– Gesz szűk szeptim; bár 
esz-moll IV. fokú szűk szeptimnek van írva, ez enharmonikus C-dúr, illetve c-moll IV. fokú szűk 
kvintszextjével), majd amikor átkozódni kezd, a basszus lelép egy félhangot, a szűk kvintszextből 
bő kvintszext lesz, ami átváltozik Desz-dúr domináns szeptimmé, és a nápolyi hangnemben foly-
tatódik. A fokozás végett ugyanez még egyszer megtörténik: Desz-dúr tonikai orgonapont után IV. 
fokú szűk kvintszext – bő kvintszext = D-dúr (Eszesz-dúr) domináns szeptim, innen már moduláció 
nélkül, hirtelen kerülünk e-mollba (immár nagyszekund-emelkedés), majd álzárlattal vissza C-dúrba 
(Kaspar meghal, visszatérünk a falusiakhoz).
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az ese tek több sé gé ben a már em lí tett do mi náns szep tim = bő kvint szext enharmonikus 
mo du lá ciót vá lasztják.26

   A hang ne mek kis sze kund dal való el csúsz ta tá sán ala puló for má lás ál ta lá ban vé ve 
jel lem ző Schubertre. Az egyik leg jobb pél da er re a D. 958 c-moll zon go ra szo ná ta má-
so dik té te le. A té tel hang ne mi ter vét az 1. áb ra mu tat ja (a ná po lyi kör be tar to zó hang-
nem kap cso la to kat dőlt be tű jelzi).
   A Cornelius Treue cí mű da lá nak (op. 3 no. 5) 9. és 22. üte mei ben hall ha tó me net a 
VII. fok irá nyá ba tör té nő ki té rés is ko la pél dá ja.27 Az ese tek több sé gé ben azon ban a mo-
du lá ció nem a ná po lyi ak kord be vo ná sá val tör té nik, ami meg ne he zí ti a re lá ció ná po lyi 

26  Ez történik Schubert d-moll vonósnégyesében (D. 810) is, az 1. tétel végén: d-mollban I– VI- mol-
losított nápolyi szext = esz-moll I. fokú szext – V. fokú szeptim = d-mollban bő kvintszext – I. fokú 
kvartszext – V. fokú szeptim – I. fok. A nápolyi moll hangnem csupán két akkord (két ütem) erejéig 
van jelen, mégis nehéz nápolyinak hallani a dúr nápolyi akkord hiánya miatt. Emiatt esnek hibába 
sokan a D. 956 C-dúr vonósötös második tételének hangnemi szerkezetét értelmezve: az E-dúr tétel 
f-moll középrésze nem közös tercű, hanem nápolyi moll viszonyban áll az alaphangnemmel, ráadá-
sul Schubert nem eisz-mollnak írja. A középrész hirtelen váltásának (E-dúr zárlat után unisono E ve-
zet az f-moll akkordra) magyarázatát a visszatérés utáni rövid codában kapjuk meg. Itt szóról szóra 
ugyanaz a menet hangzik el, mint az imént említett vonósnégyesben, a kicsinyített modell tehát bi-
zonyítja, hogy a tétel hangnemi terve a mollosított nápolyin alapul. Másfajta utólagos magyarázatot, 
útmutatót ad Schubert a Winterreise „Einsamkeit” című dalának végén található nápolyi moll mo-
dulációra (41–48. ütem): a nápolyi moll hangnemet itt is az eredeti dúr nápolyi akkord közvetítése 
nélkül, mindjárt a mollosított nápolyi akkorddal éri el, de ezt maggiorévá színezi, és a (dúr) nápolyi 
hangnem domináns szeptimjét értelmezi vissza bő kvintszextté (összesen három és félütemnyi ki-
térés), azaz utólag bizonygatja a moll hangnem „nápolyiságát” (h-mollban V. fokú szeptim – VI. 
fok – mollosított nápolyi kvartszext = c-mollban I. fokú kvartszext – domináns fölötti IV. fokú szűk 
szeptim – V. fok – V. fokú szeptim – C-dúrban I. fokú kvartszext – V. fokú szeptim – I. fokú kvart-
szext – V. fokú szeptim = h-mollban bő kvintszext – I. fokú kvartszext – V. fokú szeptim – I. fok).

27  A VII. fokú moll akkordot relatív domináns szeptime támasztja meg, majd a pillanatra megjelenő új 
hangnem nápolyi szextje következik, ami nem más, mint az alaphangnem I. fokú szextje. Vil la nás-
nyi kitérés után úgy folytatjuk, mintha mi sem történt volna.

Formarész Hangnem
A Asz→Esz→Asz
B desz = cisz→E→e→fisz→g→asz→
A’ Asz→Esz→Asz→A
B’ d→esz→f→g→asz→a→asz→
A’’ Asz→Esz→Asz→asz(→f→fisz)→A→Asz
Coda Asz

1. ábra: Schubert, D. 958 c‑moll zongoraszonáta  
második tételének hangnemi terve
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hang nem kör be tar to zá sá nak ér zé ke lé sét.28 A hir te len enharmonikus mo du lá ció ál tal el-
ért hang nem vál tás kor még ke vés bé kö vet he tő nyo mon a kvint osz lo pon mér he tő tá vol-
ság, sőt oly kor a pon tos irány (sö té te dés vagy vi lá go so dás?) sem de ríthető ki.29

Diatonikus tercingák

A bé csi klasszi ka in ga moz gá sai a to ni kai hár mas hang zat el len pó lu sa ként el ső sor ban 
az V. fo kú hár mas- és négyeshangzat, il le tő leg a IV. fo kú hár mas hang zat alap hely-
ze tű, vala mint for dí tásalak jait hasz nál ják.30 A ro man ti ka egyik leg fon to sabb újí tá sa 
a mediáns har mó niák funk ci o ná lis sze re pé nek nö ve lé se. Össze fog lalóan mediánsnak 
(az az köz bül ső nek, a to ni ka és kvint je kö zött fé lú ton el he lyez ke dő nek) ne vez zük a to-
ni ká tól terc tá vol ság ra eső fo ko kat. A funk ciós irá nyo kat meg kü lön böz tet ve a fel ső terc-
re épü lő har mó niát és hang ne met mediánsnak, a to ni ka alat ti terc re épü lőt pe dig alsó 
me diáns nak (vagy szubmediánsnak) hív juk. A bé csi klasszi ká ban a dia to ni kus VI. fok 
(dúr ban is, és moll ban is) a to ni kai mel lék hár mas sze re pét töl ti be, a III. fok pe dig funk-
ci o ná li san szin te sem le ges (a to ni kai és a do mi náns funk ció kö zött in ga do zik, az adott 
hely zet től függ, hogy – rend kí vül hal vá nyan – me lyi ket kép vi se li, en nek meg fe le lően 
rend kí vül rit ka is), ezért eb ben a stí lus ban a pár hu za mos dúr és moll kö zöt ti köz le ke-
dés kor az érin tett har mó niák funk ció ja meg vál to zik. Ez zel szem ben a ro man ti ka III. 
fo kai egy re in kább a do mi náns, VI. fo kai pe dig a szubdomináns funk ció fe lé kö ze lí te-
nek. Ezt a je len sé get dia to ni kus alak já ban leg in kább a tercin gák ban ér het jük tet ten. Bár 

28  Wolf a 6 Geistliche Lieder sorozat „Ergebung” című kórusművének 6–12. ütemeiben e-mollból 
disz-mollba modulál (V. fok = VI. fok), ez azonban a notáció ellenére sötétedésnek hallatszik, amit 
a szöveg is alátámaszt: „Dein Wille, Herr, geschehe! Verdunkelt schweigt das Land. Im Zug der 
Wetter seh’ ich schauernd deine Hand.”

29  Így van ez Schubert op. 87 no. 1 Der Unglückliche című dalának második szakaszában is. A dalban 
elbeszélt bánat mélypontja hangnemi mélyponttal párosul: az 52. ütemtől a h-moll alaphangnemhez 
képest hét kvinttel sötétebb b-mollba vált a zene. A 64. ütemben azonban a „grausam süsser Lust” 
ábrázolására b-mollból a kontranápolyi A-dúrba kanyarodik egy enharmonikus modulációval (do-
mináns szeptim = bő kvintszext), melyről nem dönthető el egyértelműen, hogy A-, vagy Bebé-dúr 
(azaz nyolckvintes világosodás, vagy négykvintes sötétedés). Az Oberon no. 11 viharjelenetében 
Puck kiadja az utasítást a szellemeknek, hogy idézzenek elő hajótörést, ezek azonban túl könnyűnek 
találják a feladatot, és hahotázásban törnek ki: a 125–140. ütemekben a mollból VII. fokú mollba 
történő váltás g-moll VII. fokú szekund = fisz-moll IV. fokú szűk kvintszext enharmonikus modu-
lációval megy végbe, ami nagyban elködösíti a hangnemviszonyokat. A már bemutatott (Schubert 
Asz-dúr mise Credójából való) „Et incarnatus” részben a VII. fokú hangnem nem a vezetőhang 
hangnemeként, hanem a C-dúrhoz képest sötét Cesz-dúrként viselkedik. Szintén szűk szeptimek 
közötti enharmonikus moduláció történik Schumann op. 127 no. 2 Dein Angesicht című dalának 
második strófájában, ezúttal is sötétedésként beállítva: az „Und nur die Lippen, die sind rot; bald 
aber küsst sie bleich der Tod” szövegnél G-dúrból Gesz-dúrba süllyedünk (G-dúr III. fokú szűk 
terckvart = Gesz-dúr V. fokú szűk kvintszext).

30  Előfordulnak a domináns és a szubdomináns funkcióismétlései is: a dominánsé a VII. fok – főleg 
szextfordításban, a szubdominánsé a II. fok hármas-, illetve négyeshangzat alakjai – mindezekről 
részletesebben a terchelyettesítések tárgyalásánál.
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eze ket itt a funk ciós vi szo nyok túl fe szí té sé hez so ro lom, meg kell je gyez nünk, hogy a 
tercin gák in kább a funk ciós vi szo nyok fel füg gesz té se irá nyá ba hat nak, a ten gely sze rű 
funk ciós kap cso la tok lét re jöt tét vi szont elősegítik.31

   Ám, mint Szelényi is meg ál la pít ja,32 a mediáns és az alsómediáns to ni ká hoz fű ző dő 
vi szo nyá ban ak kor vá lik a do mi náns sal és a szubdominánssal tel je sen egyen ran gú vá, 
ha azo ké val azo nos mér té kű fe szült ség kü lönb sé get tud lét re hoz ni, ez pe dig ak kor le-
het sé ges, ha szí ne ze tük meg egye zik a he lyet te sí tett ak kor dé val: a tel jes ér té kű mediáns 
dúr, a teljes értékű alsómediáns dúr ban dúr, moll ban moll szí ne ze tű. Ezek az ak kor dok 
azon ban már a dúr-, il let ve moll terc ro kon ság té ma kö ré be tar toz nak, ezért az ötö dik al-
fe je zet ben fog lal ko zom velük.

Az akkordhelyettesítés funkciós esetei

Ma ga a he lyet te sí tés több szin ten le het sé ges: az ak kord tar tal maz hat he lyet te sí tő (vi-
ka riáló) han got, en nél eggyel ma ga sabb szin ten mű kö dik a hang zó fo lya mat ban egy 
egész ak kord má sik har mó niá ra tör té nő cse ré je. Míg az ak kord szint jén al kal ma zott 
he lyet te sí tés leg több eset ben nem tud na gyobb kárt ten ni a to na li tás ban (több nyi re csu-
pán disszo náns sá te szi a har mó niát), ad dig egy „oda nem il lő” (pon to sab ban nem várt) 
har mó nia már – ha csak pil la nat ra is, de – ki bil lent he ti a hall ga tó to na li tásérzetét.33

   Az ak kord-terc he lyet te sí tés leg egy sze rűbb faj tá ja, a funk ció he lyet te sí tés már a bé-
csi klasszi ciz mus ban is lé te zett.34 Mi vel a he lyet te sí tő har mó nia ma xi má li san il lesz ke-
dik a to na li tás ba, és csak szí ne zet be li kü lönb sé get kép vi sel, a két ak kord kvint osz lo pon 
mér he tő tá vol sá ga pe dig dúr ban nul la (I–VI. fok és IV–II. fok pa ra lel ak kor dok), és 

31  Például Liszt Vor der Schlacht című férfikarának zárlatában az I–III–I–VI– I. fokharmóniasor 
egyértelműen a tonika–domináns–tonika–szubdomináns–tonika ingamozgást képviseli, azonban a 
funkciós kvintlépéseket felező mediáns domináns és mediáns szubdomináns (= alsómediáns) har-
móniákkal. Hasonlóan domináns funkciót képviselnek a Les Préludes záró ütemeiben (I–III–I–
III–I–III–VI–V–I– IV kvartszext –I) és Chopin op. 24 no 4-es b-moll mazurkájának codájában (I 
kvartszext –V–III– I. fok) szereplő III. fokok is. Az op. 41 no. 2 e-moll mazurka 21–31. és 41–55. 
ütemében az I–III–I tonika-domináns inga nagyobb foltokban érvényesül. Tonika-szubdomináns 
ingának érezzük az op. 35-ös b-moll szonáta gyászindulójának elején hallható I– VI kvartszext –I 
váltakozást.

32  Szelényi, A romantikus zene, 103.
33  A helyettesítő akkordok működésének megragadásához érdemes felidézni Lendvai megállapítását: 

„A tudatunkban végbemenő érzékelési folyamat valahogy így írható le: minden soron következő 
akkord esetében önkéntelenül is arra keresünk választ, hogy a természetes zenei logika szerint mi-
lyen akkordnak kellene következnie – és ezt összehasonlítjuk azzal a hangzattal, ami a helyébe lép. 
A kettő közötti feszültség különbség határozza meg az akkord jelentését.” Lendvai Ernő, „Bevezetés 
a modális gondolkodásba”, in Verdi és a 20. század. A Falstaff hangzás-dramaturgiája (Budapest: 
Akkord, 1998), 8.

34  Terctávolságú akkordok helyettesítik a funkciók fő hordozóit: az I. fokot a VI., a IV.-et a II., az V.-et 
pedig rendszerint a VII.
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moll ban is leg fel jebb egy kvint (I–VI. fok kö zött), az ilyen faj ta he lyet te sí tés nem hor-
doz kü lö nö sebb fe szült sé get. A IV. fok és II. fo kú szext kö zöt ti vá lasz tás nak pusz tán 
ár nya lás be li je len tő sé ge le het35 (en nél még az adott fo kú do mi náns szep tim és an nak 
szűk szep tim szi no ni má ja kö zöt ti vá lasz tás nak is több dra ma tur giai sze re pe van – már 
Bach ko rál jai ban is). Az I. fok VI.-ra tör té nő cse ré jé vel lét re jö vő ál zár lat nak (az itt is 
fenn álló el szí ne zé sen, ár nya lá son túl) pe dig ál ta lá ban for mai sze re pe van (bel ső bő vü-
lés a tény le ges zár lat előtt).
   Ez zel szem ben a ro man ti kus terc he lyet te sí tés „sze lí debb” vál to za tá ban a dúr ak-
kor dot a nagy terc cel ma ga sabb moll, a mollt a nagy terc cel ala cso nyabb dúr vált ja ki; a 
drasz ti ku sabb meg ol dás pe dig kis terc vagy nagy terc tá vol sá gú, azo nos szí ne ze tű (ún. 
tercrokon) hang za to kat cse rél get egy más kö zött. Ezek kö zül bi zo nyos tí pu sok ré szét 
ké pe zik a funk ciós-tonális rend szer nek, má sok nem. Az el ső vál to zat ese tén te hát to ni-
kai har mó niá ra vo nat koz tat va moll ban to vább ra is az alsómediáns har mó nia sze re pel 
az ak kord he lyett, dúr ban azon ban a mediáns. Más képp meg kö ze lít ve: egy C-dúr ak-
kor dot he lyet te sít het e-moll, és vi szont; a „mód szer” te hát bár mely fok ra al kal maz ha tó 
az ak kor dok szí ne ze té nek figye lem be vé te lé vel. Kö zös ezek ben a for du la tok ban, hogy a 
moll dúr he lyett tör té nő al kal ma zá sa ér zel mi leg po zi tív, a dúr moll he lyett tör té nő meg-
szó lal ta tá sa ne ga tív ha tást kép vi sel. Lendvai a dúr és moll hár ma sok nak ezt a – sze rin te 
meg szo kott sze re pük kel el len té tes, ki fe je zet ten ro man ti kus36 – vi sel ke dé sét – az emel-
ke dett ség-, il let ve le han goló dás ér ze tet – a do mi náns, il let ve szubdomináns szfé rák hoz 
való kö tő dés ből vezeti le.37

   A való di tercrokon ak kord dal tör té nő he lyet te sí tés nek négy le he tő sé ge van: há rom, 
il let ve négy kvint tel vi lá go sabb vagy sö té tebb ak kord szó lal hat meg a várt he lyett. Az 
egyik leg ko ráb bi, a funk ciós ke re te ket nem szét fe szí tő eset a dúr be li ná po lyi szext hez 
kö tő dik (ez az ál ta la he lyet te sí tett IV. fok kal azo nos szí ne ze tű, elő jegy zés-kü lönb sé gük 

35  Döntő szerepe lehet a II szext preferálásában a kürtmenetnek is, amely a klasszikusok „emb lé má já-
nak” is mondható: kvintállású I. fok – II. fokú szext – I. fokú kvartszext – V. fokú szeptim – I. fok 
me net be remekül illeszkedik, IV. fokkal viszont nem oldható meg.

36  Az igazat megvallva már korábban is létezett egy akkordpár, melynek egyértelműen dúr tagja kép-
viseli a sötétebb, drámaibb hatást: mollban a IV. fok nápolyi szexttel történő helyettesítése már a 
barokkban ugyanezt a „romantikus” viselkedésformát mutatja.

37  Lendvai, Verdi és a 20. század, 99–112. Néhány példa: a Falstaff harmadik felvonása második ré-
szének erdei jelenetében Nannetta a D-dúr helyetti fisz-mollal változik tündérkirálynővé. De ide 
tartozik az Otello csók motívumában a Desdemona tisztaságát jelző zárlati III. fokú szext is (I. fokú 
kvartszext helyett). A negatív példák közül a Pillangókisasszony záróakkordjaként megszólaló ijesz-
tő VI. fokú szext vagy a Trisztán és Izolda számtalan VI. fokú szextes álzárlata említhető.
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négy kvint). Ezt a hang zás él ményt már a bé csi klasszi ku sok is elő sze re tet tel vi szik át 
más fo kok ra (így jön nek lét re a mellékszubdomináns for du la tok ná po lyi min tá jú vál to-
za tai), de to vább él a ro man ti ku soknál is.38

Tercrokon kapcsolatok

Terc ro kon sá gon két olyan (terc épít ke zé sű) hang zat kap cso la tát ért jük, ame lyek alap-
hang jai terc tá vol ság ra van nak egymástól; tá gabb ér te lem ben pe dig az ilyen tá vol sá gú 
mo du lá ciók ra, hang nem vál tá sok ra, vala mint na gyobb for ma ré szek hang ne mi kap cso la-
tá ra is hasz nál juk a ki fe je zést. A „terc tá vol ság ra el he lyez ke dő” jel lem zés igen tág kört 
tesz le he tő vé (3. kot ta): ma gá ban fog lal ja a pa ra lel- és mediáns ro kon sá got (a); a való di 
terc ro kon sá got dúr- és moll ak kor dok kö zött (b) és (c); vala mint a kü lön bö ző szí ne-
ze tű terc tá vol sá gú ak kor dok össze kap cso lá sát, az úgy ne ve zett ultratercrokonságot (d).
   Aho gyan a tercrokon har mó niá val tör té nő ak kord he lyet te sí tés nek, úgy ma gá nak a 
tercrokon ak kord kap cso lat nak is van nak a funk ciós ren det pusz tán an nak ha tá rai ig fe-

38  Verdi Otellójában, a második felvonás ötödik jelenetében, amikor Otellón erőt vesz a féltékenység, 
az E-dúr domináns orgonapont végi domináns szeptim után I. fok helyett mollbeli VI. fokú kvart-
szext következik, amivel aztán modulál is a négy kvinttel sötétebb tercrokon hangnembe („Lungi 
da me le pietose larve”, Ricordi zongorakivonatában az L és M közötti ütemek). A három kvinttel 
sötétebb helyettesítő akkordra jó példa Wolfram dala az Esthajnalcsillaghoz a Tannhäuser harmadik 
felvonásában: II. fok – I. fokú kvartszext – domináns szeptim helyett II. fok – mellék nápolyi III. 
fokú szext – domináns szeptim (a G helyetti B elsötétülés először az „Abend” szóra esik). Ez ad 
magyarázatot arra is, hogy a romantika mollbeli VI. fokai hogy értékelődhettek át szubdominánssá. 
Az Otello csók motívumának zárlatában is mollbeli VI képviseli a szubdominánst (mollbeli VI. 
fokú kvartszext – III. fokú szext – domináns szeptim – I. fok). A Falstaff harmadik felvonásában, a 
második rész erdei jelenetében az álarcosok ijesztgetésének hatására Falstaff végül megígéri, hogy 
megjavul. Háromszor vonják kérdőre, a hangnemek kisszekundonként emelkednek (D, Esz, E). 
A Falstaff beleegyező válasza alkalmával elhangzó zárlat szubdominánsa is mindannyiszor moll-
beli VI. fok (mollbeli VI. fok – mollbeli VI. fokú kvartszext – domináns szeptim – I. fok). Nem 
sokkal korábban, amikor Nannetta tündérkirálynőnek öltözve dalának második strófáját énekli, a 
légiesség érzékeltetéseként az E-dúr II. foka domináns szeptim helyett III. fokú mellékdomináns 
terckvartra oldódik (három kvinttel világosabb helyettesítés; Ricordi zongorakivonatában a 38-as 
szám). Az Otello harmadik felvonásának nyolcadik jelenetében az expresszivitást fokozandó négy 
kvinttel világosodó terchelyettesítés történik: amikor Lodovico kérleli Otellót, hogy vigasztalja meg 
Desdemonát, mert különben összetöri a szívét, a bőkvintes I. fokú mellékdomináns szeptim IV. fok 
helyett VI. fokú mellékdomináns szextre oldódik.

3. kotta: A terckapcsolatok típusai
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szí tő, ám ma ga mö gött nem ha gyó vál to za tai. A bé csi klasszi ka funk ciós-tonális rend-
sze ré be be le fé rő ese tek majd nem mind a dúr terc ro kon ság kö ré be tar toz nak, és azon 
be lül is leg in kább a po zi tív irá nyú (há rom- vagy négy kvin tes vi lá go so dást előidé ző) 
kap cso la to kat je len tik, a ne ga tív irá nyú for du la tok kö zül a négy kvin tes sö té te dés fe lel-
het meg a funk ciós el vá rá sok nak I – moll be li VI, eset leg IV – ná po lyi szext ké pé ben. 
Míg előb bi ek egy har ma dik (rend sze rint más funk ció jú vagy leg alább is pa ra lel) ak kord 
el éré sét cé loz zák meg, ad dig az utób bi az el ső ak kord funk ció já nak to vább mé lyí té se 
okán lép fel. Ugyan ezt cé loz za az egyet len eb be a kör be tar to zó moll tercrokon kap-
cso lat is, a négy kvint tel sö té te dő vál to zat, mely a szubdomináns funk ció ki ter jesz té se 
le het olyan faj ta me ne tek ben, mint dúr ban az I – VI – moll be li IV. fok, vagy moll ban az 
I – ven dég mollszubdomináns VI. fok.
   Meg kell je gyez nünk azon ban, hogy a dúr rá szí ne zett mediánsok és alsómediánsok 
mű kö dé se csak át me ne ti ál la pot a ro man ti ká ban fel lé pő tercrokon mediáns kap cso la tok 
fe lé, ugyan is, mint Szelényi is hang súlyozza,39

[…] a dúr rá mó do sult III. és VI. fok mint mediáns, il le tő leg szubmediáns más sze-
re pet tölt be, mint a ve le ala ki lag és hang zá si lag tel je sen azo nos ugyan olyan fo kú 
mellékdomináns. Míg pél dául a III. fo kú mellékdomináns a VI. fok hoz von zó dik s 
mel lék boly gó ként ke ring kö rü löt te, ugyan ez az ak kord fel ső nagy terc-mediánsként 
még fé nye sebb, csil lo góbb, fo ko zot tab ban do mi náns, mint az V. fok, és köz vet le nül 
a to ni kai hár mas hang zat tól nye ri funk ci o ná lis moz ga tó erejét.40

   A tercrokon hang nem kap cso la tok egy ér tel műen funk ciós ke re tek ben tör té nő meg-
je le né se rész ben köz ve tí tő hang nem se gít sé gé vel, rész ben a tercrokon hang ne mek köz-
vet len egy más mel lé he lye zé sé vel tör tén het. Az előb bi vál to zat nak is több út ja le het sé-
ges, ezek ben az a kö zös, hogy vala mi lyen mó don az azo nos ala pú hang nem re tör té nő 
át szí ne ző dés se gít sé gét ve szik igény be. Gya ko ri út pél dául a minore–maggiore- és a 
para lel vál tás kom bi ná ció ja: dúr ból to ni ka→tonikaparalel→tonikaparalel mag gio re 
(ered mé nye há rom kvint tel vi lá go sabb dúr tercrokon hang nem)41 vagy to ni ka→mi-
nore→mi no re paralelje (há rom kvint tel sö té tebb dúr tercrokon hang nem),42 il let ve 
moll ból to ni ka→tonikaparalel→tonikaparalel minore (há rom kvint tel sö té tebb moll 

39  Szelényi, A romantikus zene, 104.
40  Weber, Der Freischütz, no. 12 kavatina, 23. és 55. ütem; Mozart K. 581 A-dúr klarinétötös, 4. tétel, 

119–120. ütem; Wolf, 6 Geistliche Lieder, no. 3 „Resignation”, 35–36. ütem.
41  Például Beethoven, op. 106. B-dúr „Hammerklavier” szonáta, 1. tétel, 44. ütem; op. 31 no. 1 G-dúr 

szonáta, 1. tétel, 49–73. ütem.
42  Például Haydn, Évszakok, no. 2 Tavasz-kórus, 54–69. ütem; no. 25. Duett 144–155. ütem; Teremtés, 

no. 9 Gabriel áriája, 37–41. ütem.
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terc rokon hang nem) vagy to ni ka→maggiore→maggiore paralelje (há rom kvint tel vi lá-
go sabb moll tercrokon hang nem). Egy má sik tí pus al kal ma zá sa kor a ma ggio re-mi no re 
ro kon ság vala mely mediáns ro kon ság gal adó dik össze: dúr ból to ni ka→me diáns→me-
diáns maggiore (négy kvint tel vi lá go sabb dúr tercrokon) vagy to ni ka→minore→minore 
alsó me dián sa (négy kvint tel sö té tebb dúr tercrokon), moll ból to ni ka→alsó me diáns→al-
só me diáns minore (négy kvint tel sö té tebb moll tercrokon) vagy to ni ka→mag gio-
re→maggiore mediánsa (négy kvint tel vi lá go sabb moll terc rokon). Ezek re a tí pu sok ra 
bő ven ta lá lunk pél dát már a bé csi klasszi kus iro da lom ban is; a ro man ti ká ban ter mé sze-
te sen to vább él nek,43 azon ban egy re in kább a köz vet le nül el ért tercrokonvál tás ke rül 
előtérbe.
   Itt to váb bi két le he tő ség jön szó ba: a mo du lá ció val el ért tercrokon hang nem, il let ve 
a hir te len (mo du lá ció nél kü li) vál tás. Előb bi úgy szin tén már a bé csi klasszi ká ban fel-
tű nik,44 a ro man ti ká ban azon ban szám ta lan vál to za ta je le nik meg.45 A mo du lá ció nél-
kü li tercrokon hang nem vál tás leg egy sze rűbb for má ja a té te lek kö zöt ti tercrokon hang-
nem vi szony lét re ho zá sa.46 Az egy té te len be lül, a ze nei fo lya mat ban fel lé pő tercrokon 

43  Például Schubert, Schwanengesang, no. 7 „Abschied”, negyedik strófa előtti előjáték: Esz-dúr–esz-
moll–Cesz-dúr, a strófa Cesz-dúrban kezdődik (alaphangnem: Esz), vissza: Cesz-dúrban III. fokú 
mel lék do mi náns szeptim – VI. fok = Esz-dúrban mollbeli IV. fok – domináns szeptim – mollbeli I. 
fok–maggiore I. fok. Weber, Der Freischütz, no. 9 Tercett, 76–87. ütem Esz→esz→Cesz („Noch birgt 
sich nicht die Mondenscheibe / noch strahlt ihr Schimmer klar und hell”); no. 12 Agathe kavatinája 
kö ze pén Cesz-dúr (alaphangnem: Asz, közvetlen előtte Esz-dúr – esz-moll), amikor eljátszik a gon-
do lat tal, hogy arra is készen áll, ha most, menyasszonyként kell meghalnia). Az Oberon 12. szá-
má ban Puck a többi szellemnek kiadja az utasítást a hajótörés előidézésére; a 71. ütemnél  je len nek  
meg a szellemek, majd a 108. ütemtől: D-dúr–d-moll–B-dúr–d-moll–D-dúr („Was soll gescheh’n?”); 
Grieg, op. 25 no. 1 Spielmannslied: D-dúr–d-moll–B-dúr–b-moll–cisz-moll–e-moll–g-moll–D-dúr–
d-moll.

44  Legtöbbször minore akkorddal (szinte kizárólag a három kvinttel sötétebb dúr tercrokon hang-
nembe): Haydn, Évszakok zenekari bevezetése, 74–77. ütem B→Desz (mollbeli I. fokú szext = VI. 
fokú szext), no. 11 Simon áriája, 23–43. ütem: F–Asz–F oda (mollbeli IV. fokú szext = II. fokú 
szext), vissza: f-mollon át; Teremtés, no. 23 Rafael áriája, 37–45. ütem: D-dúrban mollbeli IV. fo-
kú szext = F-dúrban II. fokú szext, vissza d-mollon keresztül. Beethoven, Missa Solemnis, Gloria, 
127. ütem (G-dúrban mollbeli IV. fok = B-dúrban II. fok). Példák három kvinttel sötétebb tercrokon 
hangnembe történő modulációra: Beethoven, op. 110 Asz-dúr zongoraszonáta, 1. tétel, 63–70. ütem: 
Desz-dúr→E-dúr (tulajdonképpen Fesz-dúr; Desz-dúrban mollbeli I. fokú szext = Fesz-dúrban VI. 
fokú szext). Lásd még Beethoven négy kvinttel sötétebb tercrokon hangnembe történő, mollbeli VI. 
fok = I. fok modulációit, például az op. 61-es Hegedűverseny 1. tételének 28. ütemében.

45  Közülük Schubert Asz-dúr miséjének Agnus Dei tételét emeltem ki itt.
46  Mint oly sok más romantikus vonás, ez is előfordul már Beethovennél, például hegedű-zongoraszo-

nátái között. Az op. 30 G-dúr darabban: G-dúr–Esz-dúr–G-dúr; az op. 47-es „Kreutzer”-szonátában: 
A-dúr/a-moll–F-dúr–A-dúr; az op. 96-os G-dúr szonátában: G-dúr–Esz-dúr–g-moll–G-dúr. Ta lál ko-
zunk vele az op. 15-ös C-dúr zongoraverseny első tételében (C-dúr–Asz-dúr–C-dúr) és a 7. szimfó-
niában (A-dúr–a-moll–F-dúr–A-dúr) is.
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vál tás sok szor nem egyéb „meg hat vá nyo zott”, az az hang ne mi szint re emelt tercrokon 
ak kord nál.47 Más kor egy kö zös hang a ka pocs két egymással tercrokon vi szony ban álló 
hang nem te rü let között.48

Poláris kapcsolatok

A „po lá ris” ter mi nus ere de ti leg a kvint kö rön egymással szem ben (hat elő jegy zés nyi 
tá vol ság ra) el he lyez ke dő, azo nos szí ne ze tű, tritonusz tá vol sá gú alap han gok kal ren del-
ke ző ak kor dok kap cso la tát je len tet te, ké sőbb azon ban – a minore–maggiore al fe je zet-
ben em lí tett Mischung és az azt kö ve tő tengelytonalitás49 ál la po tá ra való te kin tet tel 
– ki tá gult. A tá gabb je len tés min den faj ta, alap hang jai kat te kint ve egymástól tritonusz 
tá vol sá gú ak kor dok ból álló for du lat ra vo nat ko zik. (Kü lön bö ző szí ne ze tű ak kor do kat 
tar tal ma zó – Bár dos ki fe je zé sé vel: ultrapoláris – for du la tok ban a kvint kü lönb ség ter-
mé sze te sen nem plusz-mí nusz hat, ha nem plusz-mí nusz há rom vagy ki lenc.) A funk-
ciós ke re tek be – akár csak a tercrokon for du la tok nál – je len eset ben is több nyi re a két 
dúr ak kord kö zöt ti for du la tok egy ré sze il leszkedik.
   A funk ciós ze ne „ala nyi jo gú” po lá ris for du la tai a ná po lyi – V. fok, a vál tó do mi-
náns-moll(beli) VI. fok, eset leg (mellékszubdomináns for du lat ként, dúr ban) a mel lék 
ná po lyi III. fok – VI. fo kú mellékdomináns. A bé csi klasszi ká ban elő for dul nak ugyan 
ezek a kap cso la tok, de a „po la ri tás” élét tom pít ja, hogy nem két alap hely ze tű har mó nia 
áll egy más mel lett, ha nem leg alább az egyi kük for dí tás, pél dául ná po lyi szext – V. fo-
kú sze kund, VI. fok – váltódomináns szext, melléknápolyi III. fo kú szext – VI. fo kú 
mel lék do mi náns sze kund. A ro man ti ká ban elein te ugyan eze ket az ak kord pá ro kat al-
kal maz zák. A funk ciós ke re tek szét fe szí té sé nek irá nyá ba tar tó út el ső ál lo má sa, hogy 

47  Például Beethoven, op. 96 G-dúr hegedű-zongoraszonáta, 4. tétel, 17–24. (és 25–32.) ütemében a 
III. fokú mellékdomináns négy kvinttel világosodó tercrokon hangnemfolttá lép elő. A mollbeli VI. 
fok hangnemfolttá bővülése („meghatványozása”) található az Oberon 20. számában (a háremhöl-
gyek megpróbálják elcsábítani Huont): a szonátarondó kidolgozási részében (a 112. ütemtől) az 
A-dúr alaphangnem mollbeli álzárlata válik I. fokká, és a zene négy, illetve hét kvinttel sötétebb 
F/f-molldúrban folytatódik (a hirtelen zuhanást természetesen a szöveg indokolja, a táncosnők is-
mételt ostroma után a nemes lovag másodszor áll ellen, és válaszában a nő ördögi oldalát ecse teli). 
Schumann Dichterliebe-ciklusának 12. darabjában („Am leuchtende Sommermorgen”): a 17. ütem-
től B-dúrban VI. fokú mellékdomináns = G-dúrban I. fok; a VI. fokú mellékdomináns hang nem folt tá 
terebélyesedése (vissza g-mollon keresztül).

48  Például Haydn, Abschiedslied (F-dúr→C-dúr→Asz-dúr→f-moll→F-dúr) a vokális szólam c-hang-
jára felfűzve. Weber, Oberon, no. 13 Óceán-ária, 142–146. ütem G-dúr–Esz-dúr, tartott G-re felfűz-
ve. Schumann Dichterliebe-ciklusának 15. darabjában („Aus alten Märchen”) a 24. ütemtől hirtelen 
há rom kvinttel sötétedő váltás (E-dúr→G-dúr, h összekötő hanggal).

49  Lendvai Ernő terminusa.
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azo nos for dí tá sú (alap hely ze tű) har mó niá kat egy más mel lé té ve ki emelt sze re pet kap a 
basszus tritonuszugrása.50

   A po lá ris hang nem kap cso lat le het hang ne mi di men zió ba emelt („meg hat vá nyo-
zott”) po lá ris ak kord, ezek az ese tek azon ban több nyi re túl men nek a funk ciós to na li tás 
ha tá rain. Igen csak fe szü lő, de szét nem eső funk ciós ke re tek kö zött meg kö ze lít he tő 
azon ban a ná po lyi ak kord dominánssá tör té nő át ér tel me zé sé vel is.51 Más, a funk ciós 
kor lá to kat nem át tö rő úton jut el a po lá ris hang nem be Weber a Freischütz No. 10. finá-
lé já ban (Farkasszakadék-je le net, 143–153. ütem).

3. Akkord‑ és hangnemkapcsolatok  
a funkciós viszonyok felfüggesztésével

Az akkordhelyettesítésnek a funkciós keretekbe nem illő esetei

Az akkordhelyettesítésnek lé tez nek a mo zar ti ti zen hat fo kú rend szer funk ciós to na li tá-
sán túl mu ta tó tí pu sai is. Ide tar toz nak bi zo nyos tercrokon terc he lyet te sí tés-faj ták, vala-
mint a po lá ris és a kö zös ter cű ak kord dal tör té nő he lyet tesítések.52

50  Ilyen fordulatot találunk például Chopin op. 28 no. 20-as c-moll prelűdjének 8. és 12. ütemében 
(moll: nápolyi alap – domináns szeptim 6–5 késleltetéssel), sőt már Haydn Évszakok oratóriumában, 
a no. 40 kórusos dal végén is megjelenik a nevető refrénben mint az unisono nápolyi hang és a domi-
náns szeptim poláris kapcsolata. Liszt A-dúr zongoraversenyének főtémája pedig az I. fok – mollbeli 
VI. fok – váltódomináns szeptim–9–8-as késleltetésű domináns szeptim harmóniamenettel kezdő-
dik. Schumann Dichterliebe-ciklusának 9. dalában („Das ist ein Flöten und Geigen”) a strófák utó-
játékában kisszekund-lecsúszással szekvenciázva követi egymást egy B-dúrbeli domináns szeptim 
– I. fok majd egy d-mollbeli váltódomináns szeptim – V. fok fordulat. A B- és E-dúr akkord egymás 
mellé kerülése IV. fok – VII. fokú mellékdominánsnak hallatszik. Ugyanennek a ciklusnak a záró-
dalában („Die alten, bösen Lieder”, 49–50. ütem) VI. és váltódomináns szeptim (az új hangnemben: 
nápolyi – domináns szeptim) kerül egymás mellé, amikor a szöveg azt mondja: „Wiss ihr warum 
der Sarg wohl / so gross und schwer mag sein? Ich senkt’ auch meine Liebe und meinen Schmerz 
hinein!” A poláris fordulat a két érzelem kontrasztjára utal. Liszt h-moll szonátájának második mel-
léktémájában (159–162. ütem) már a különböző színezetű harmóniák közötti poláris kapcsolatot is 
megfigyelhetjük: e-moll és B-dúr akkordok ingáznak basszustritonusszal, mely az aktuális D-dúr 
szerint II. fok – mollbeli VI. fok menetként értelmezhető. A mollbeli VI. fok – a tengelytonalitás felé 
mutatva – itt már egyértelműen szubdomináns funkciót képvisel (domináns III. fokú szextre oldódik 
az inga végén), amivel feszegeti ugyan, de egyelőre nem töri át a funkciós kereteket. Két mollakkord 
poláris kapcsolatát idézi Szelényi Liszt Héroїde funèbre című szimfonikus költeményéből. A for-
dulat létrejöttét a nápolyi hangnem mollbeli IV. és V. fokokkal megtámogatott kiterjesztésével ma-
gyarázza, maga a tonika (az eredeti f-moll hangnem nápolyi akkordja) elíziósan kimarad, így kerül 
egymás mellé az f-moll és a cesz-moll (írva: H–D–Gesz) akkord. Szelényi, A romantikus zene, 41.

51  Például Beethoven, op. 61 Hegedűverseny, 3. tétel, 73–77., 77–81., 247–251. és 251–255. ütem.
52  Lásd például Wolf, Spanyol daloskönyv II, no. 11 („Herz verzage nicht geschwind”), 5–8. ütem; 

Verdi, Requiem, Sequentia, az első strófa („Dies irae”) visszatérése a 17. vége után („Gere curam 
mei finis”); Bruckner, 6. szimfónia, 2. tétel, 7. és 9. ütem (valamint a visszatérés megfelelő ütemei); 
Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune, 100–104. ütem.

Tér, idő, hagyomány-2.indd   255 2013.10.10.   15:57:42



256 Új akkord- és hangnemkapcsolatok a 19. században 

Tercrokon kapcsolások

A klasszi kus funk ciós ke re te ken túl lé pő, azo nos szí ne ze tű har mó niá kat tar tal ma zó terc-
ro kon kap cso la tok több sé ge a moll tercrokon for du la tok kö zül ke rül ki; rit káb ban azon-
ban dúr ak kor dok, il let ve hang nem te rü le tek kö zött is elő for dul hat a klasszi kus funk ciós 
vi szo nyo kat fel füg gesz tő terc kapcsolat.
   Mi vel a klasszi kus har mó niai gya kor lat to ni ka–do mi náns szem ben ál lá sa he lyett a 
ro man ti kus ze ne har mó niai gya kor la ta egy re in kább a terc ro kon sá got ked vel te, gyak-
ran elő for dul, hogy a szubdomináns és a do mi náns funk ciót nem a IV., il let ve V. fok 
kép vi se li leg erő tel je seb ben, ha nem (fo ko zan dó a fe szült sé get a to ni ká hoz kép es t) a 
szub do mi nánst an nak fel ső kis terc ro ko na, a do mi nánst pe dig an nak al só kis terc ro ko-
na he lyet te sí ti; így a há rom funk ció bő ví tett hár mas kap cso lat ba ke rül egymással, az az 
az I. fok hoz vi szo nyít va mind a szubdomináns, mind a do mi náns négy kvint tá vol sá gú 
tercrokon har mó nia.53 A funk ciós rend ből ki lé pő dúr tercrokon for du la tok sok eset ben 
a misz ti kum, a fé lel me tes ség, a bor zon gás ki fe je zé sét szolgálják.
   A terc he lyet te sí tés tercrokon ak kord dal tör té nő vál to za tai nak is mer te té se kor már 
utal tam azok ra az ese tek re, ame lyek ben a da rab (té tel) tonális szer ke ze tét alap ve tően 
nem be fo lyá sol va, mint egy szí ne zés kép pen len dü lünk ki né hány pil la nat ra a tercrokon 
hang ne mek vala me lyi ké be, egy-egy mo tí vum (rend sze rint szek ven ciás) meg is mét lé-
sé vel, át he lye zé sé vel. A már em lí tett Grieg-pél dán54 szem lél te tett, a mo zar ti rend szer 
funk ciós alap jait nél kü lö ző, pusz tán kolorisztikus terc tá vol sá gú szem be ál lí tás már 
Beethovennél is előfordul.55

   A tercrokon hang ne mi el ren de zés cik li kus mű vek té te lei nek vi szony la tá ban is le het-
sé ges, így épül fel pél dául Brahms szim fó niái kö zül az op. 68. 1. c-moll (c-moll–E-dúr–
Asz-dúr–C-dúr hang ne mi rend), az op. 73. 2. D-dúr (D-dúr–H-dúr–G-dúr–D-dúr) és az 
op. 98. 4. e-moll (e-moll–E-dúr–C-dúr–E-dúr).
   A moll ak kor dok/hang ne mek kö zöt ti terc ro kon ság jó val rit kább, ezért erő tel je sebb 
ha tá sú is. Elő for du lá si gya ko ri sá guk a kö vet ke ző „rang sort” mu tat ja: a leg frek ven tál-
tabb a funk ciós ke re tek be is il lesz ked ni ké pes négy kvin tes sö té te dés, vi szony lag gya-

53  Ilyen, már lényegében a tengelyrendszert idéző funkcióviszonyokat találunk az Otello harmadik 
felvonásának legvégén: a hol c-moll, hol C-dúr tonikával szubdomináns Asz-dúr és enharmonikusan 
lejegyzett, hangzó domináns E-dúr akkord ingázik.

54  Grieg op. 25 no. 2 En svane [Hattyú], 26–27. ütem.
55  Például az op. 33-as 7 bagatell harmadik darabjában, ahol az első periódus elő- és utótagjának el-

lentéte a különböző hangnemi szinteken történő megjelenésre épül (az F-dúr zenei anyag D-dúrba 
történő áthelyeződése, háromkvintes világosodás). Schumann op. 42-s Frauenliebe und Leben-
ciklusának 5. darabjában („Helft mir, ihr Schwestern”) a 41. ütemtől a B-dúrból (szekvenciásan) 
hirtelen Gesz-dúrba kerülünk, amikor a lánypajtásaitól való elválás fájdalma tör a házasodni készülő 
lányra (négykvintes sötétedés). Amikor ismét a házasság öröme kerekedik felül gondolataiban, visz-
szaáll a B-dúr hangnem (43–44. ütem). A Tannhäuser nyitányában rövid szakaszon belül mindkét 
irányú tercrokon kilengést megtaláljuk: a Vénusz-barlangot idéző rész elején, a 98. és a 110. ütem 
között a Cisz- és a C-dúr váltakozik az E-dúr alaphangnemmel (általában szintén motívumok szek-
venciaszerű áthelyezésével). Funkciós rendet itt már végképp nem érzékelünk, csak a színpadszerű 
kivilágosodást-elsötétülést.
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ko ri még a há rom kvin tes sö té te dés is (való szí nű leg a ro man ti ka han gu lat vi lá gá hoz van 
kö ze an nak, hogy a sö té te dést ér zé kel te tő for du la tok for dul nak elő sű rűb ben), ez után 
kö vet ke zik a négy kvin tes vi lá go so dás, leg rit káb ban pe dig a há rom kvin tes vi lá go so dás 
bukkan fel.
   A moll tercrokon for du la tok szin te min dig le mon dást, le tar gi kus han gu la tot su gall-
nak. A négy kvin tes sö té te dés sel já ró tí pus meg je len het a funk ciós vi szo nyok fel füg-
gesz té sé vel is, ilyen kö rül mé nyek kö zött for dul elő pél dául Schubert Der Wegweiser 
cí mű da lá nak vissza té rés előt ti üte mei ben.56 A moll tercrokon hang nem kap cso la tok ra 
még in kább ér vé nyes, hogy a leg erő tel je sebb ha tást ak kor gya ko rol ják a hall ga tó ra, 
ha köz vet le nül ke rül nek egy más mel lé a terc tá vol sá gú hang nem te rü le tek. Ez tör tén het 
enharmonikus mo du lá ció val,57 a ha tás azon ban job ban ér vé nye sül, ha di rekt tercrokon 
for du lat tal tör té nik a mo du lá ció, mint pél dául Schubert op. 23 no. 1 Die Liebe hat 
gelogen cí mű da lá ban, ahol a fáj da lom csúcs pont ján négy kvin tes sö té te dés sel já ró, 
mo du lá ció ként is mű kö dő tercrokon for du lat tal té rünk vissza az ere de ti hang nem be. 
A legdrámaibb be nyo mást a mo du lá ció nél kül, pusz tán a tercrokon ak kord for du lat tal 
tör té nő hang nem vál tás kelti.58

56  Az op. 89 Winterreise 20. darabjában (36–37. ütem): a h-mollból g-mollba történő moduláció egész 
egyszerűen egy h-moll–g-moll négy kvinttel sötétedő tercrokon fordulattal megy végbe. A dal 
Schubert egyik legtragikusabb vándordala. Az „útjelző” olyan utat mutat a vándor számára, melyről 
nincs visszatérés, a hangulatot a teljes reménytelenség uralja. Csupa plagális lépés között két há-
rom kvinttel sötétedő moll tercrokon fordulat is megjelenik Liszt Saatengrün című férfikarának első 
nyolc ütemében: A-dúr–cisz-moll–e-moll–h-moll–d-moll–F-dúr–C-dúr. A szövegileg indokolatlan-
nak tűnő letargikus hangulat igen nagy kontrasztot képez a darab második felével. A ritkább, vilá-
gosodó moll tercrokon fordulatok egyikét találjuk Haydn Betrachtung des Todes című tercettjének 
22–23. ütemeiben. Érdekes, hogy moll tercrokon fordulatok esetében a „matematikailag” világoso-
dó fordulatok sem hordoznak pozitív érzelmi tartalmakat. Haydn Gellert filozofikus költeményére 
készült művében sem: ha közvetlenül nem is lehangoló, de mindenképp egy bizonyos távolságból 
szemlélődő, meditatív magatartást sugall az a-moll–cisz-moll harmóniafordulat, mely egyben várat-
lan, Schubertet előlegező C-dúr→cisz-moll modulációt is jelent.

57  Mint például Wolf 6 Geistliche Lieder sorozatának ötödik darabjában („Ergebung”, 22–28. ütem): 
disz-mollban IV. fokú szűk szeptim = h-mollban III. fokú szűk terckvart négy kvinttel sötétedő 
tercrokon modulációja. Vagy a három kvinttel világosodó modulációk Schubert Asz-dúr miséjének 
Credójában, ahol a „vivos et mortuos, cujus regni non erit finis” szövegrészre négy enharmonikus 
moduláció is esik. Közülük kettő moll tercrokon hangnemeket köt össze: először Desz-dúrban do-
mináns szeptim = c-mollban bő kvintszext, utána c-mollban bő kvintszext szeptimalakja = VI. fo-
kú mellékdomináns szekund, majd c-mollban IV. fokú mellékdomináns szeptim = a-mollban bő 
kvintszext. A-mollból kromatikus modulációval d-moll lesz (nápolyi domináns kvintszext = bő 
kvintszext), majd ismét IV. fokú mellékdomináns szeptim = bő kvintszext (d-moll→h-moll), végül 
h-mollból szűk szeptimek kromatikus modulációjával C-dúrba érkezünk (V. fokú szűk szeptim = IV. 
fokú szűk szeptim).

58  Erre példa Wolf 6 Geistliche Lieder sorozatának negyedik darabja („Letzte Bitte”): a 4–5. ütemben 
háromkvintes sötétedés (esz-moll→fisz-moll, tulajdonképpen gesz-moll), majd a 6–7. ütemben fisz-
moll–a-moll fordulata, ami egyben hangnemváltást is jelent. A kétszeres süllyedést itt is a szöveg 
indokolja: „Wie ein todeswunder Streiter, / der den Weg verloren hat / schwank’ ich nun und kann 
nicht weiter / von dem Leben sterbensmatt.”
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   A terc ro kon ság legfunkciótlanabb vál to za ta az ultratercrokonság, amely ben igen 
tá vo li (plusz-mí nusz hat, il let ve hét kvint tá vol sá gú), egyet len kö zös han got sem tar-
tal ma zó, kü lön bö ző szí ne ze tű, az az egymástól min den te kin tet ben el ütő (terc tá vol sá-
gú) ak kor dok kap csolód nak egymáshoz, pon to sab ban ke rül nek egy más mel lé. Vo ká-
lis mű vek ben a ze ne szer zők szin te min dig vala mi lyen tá vo li do log (sze mély, tárgy, 
ese mény), vagy vala mi faj ta el ide ge ne dés, eset leg szá munk ra fel fog ha tat lan fo gal mak 
áb rá zo lá sá ra hasz nál ják.59 Schubert Esz-dúr mi sé jé nek (D. 950) Sanctus té te lé ben is 
ilyes mi ről, az em be ri el me fel fo gó ké pes sé gé nek ha tá rait messze túl lé pő is te ni mi nő ség 
áb rá zo lá sá ról van szó.60 Liszt hang sze res mű vek ben is elő sze re tet tel al kal maz za ezt a 
kap cso la tot, pél dául az Il penserosóban is egy ultratercrokon for du lat tal tér vissza az 
alap hang nem be (31–32. ütem, F–cisz szext vál tás); az Aux Cyprès de la Vil la d’Es te I. 
175–191. üte mei ben pe dig hal moz za az ultratercrokon for du la to kat, rá adá sul a G-dúr 
szext–b-moll–F-dúr szext–asz-moll–Esz-dúr szext–fisz-moll szek ven ciás me net két-
szer hang zik el (ok táv kü lönbséggel).
   Az ultratercrokon hang nem ro kon ság nak az a tí pu sa, amely ben egy dúr és a ná la 
kis terc cel ma ga sabb alap han gú moll hang nem ta lál ko zik, a ge nu sok vi szo nyá nak szem-
pont já ból tu laj don kép pen meg egye zik a po lá ris hang nem kap cso lat tal (hat elő jegy zés 
kü lönb ség). Az alap han gok azért van nak terc tá vol ság ra (és nem tritonuszra), mert a két 
azo nos jel le gű po lá ris hang nem egyi ke he lyett an nak pa ra lel hang ne me sze re pel. Ez 
ma gya ráz za, miért tű nik leg alább olyan tá vo li nak ez a ro kon ság, mint a po lá ris vi szony. 
A má sik tí pus ban (dúr és a ná la nagy terc cel mé lyebb moll kap cso la ta) plusz-mí nusz öt 
vagy hét kvint a tá vol ság. Mind két vál to zat ra ér vé nyes, hogy amennyi ben köz bül ső, 
se géd hang nem mel ér jük el, a tá vol ság el le né re nem fel tét le nül kelt fur csa, ide gen ér ze-

59  A 16. századi hármashangzat-atonalitásban (leginkább Gesualdo madrigáljaiban) például csaknem 
mindig a halállal kapcsolatban bukkan fel, lásd például a Moro lasso (VI. kötet, 15. madrigál) mottó-
motívumát (először Cisz – dúr – a-moll szext – H-dúr – G-dúr szext, majd Fisz-dúr – d-moll szext 
– E-dúr – C-dúr szext), vagy a darab végét: B-dúr–c-moll szext–E-dúr–A-dúr. A fordulat Wagnernél 
is megjelenik halál-szimbólumként, lásd a Tristan und Isolde halálmotívumának A-dúr–f-moll kap-
csolatát.

60  A tétel felépítése: „Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth” (1–8. ütem); „Pleni sunt…” 
(szövegismétléssel, 9–12. ütem); ismét „Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth” (13–
17. ütem); ismét „Pleni sunt…” (szövegismétléssel, 18–24. ütem); „Osanna…” (szövegismétlések-
kel, 25–86. ütem). A hármas akklamáció itt egymás mellé kerül, nincsenek zenekari közjátékok, 
így a nagyterces distanciakör 20 helyett már 7 ütem alatt bezárul: Esz-dúr–h-moll (cesz-moll)–g-
moll–esz-moll; az első öt kvinttel világosodó / hét kvinttel sötétedő ultratercrokon fordulatot két, 
négy kvinttel sötétedő moll tercrokon fordulat követi. Mind a kétszer ezzel az akkordsorral szólal 
meg az akklamáció, az utánuk következő „Pleni sunt” részek azonban már különböznek: első íz-
ben maggiore–minore váltásról, másodszor pedig Esz-dúr–b-moll–Esz-dúr hangnemek közötti oda- 
vissza modulációról van szó. Az „Osanna” Esz-dúr alaphangnemű fúga, mely természetszerűleg 
terjedelmesebb, és több hangnemet érint.
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tet.61 Amennyi ben köz vet le nül egy más mel let ti hang nem te rü le tek áll nak ultratercrokon 
vi szony ban, a ha tás drámai.62

   Schubert Heliopolis II cí mű da lá ban (D. 754) a 39–47. üte mek do mi náns kvint-
szext-mix tú rái után ter cen ként eresz ke dő ak kord me net kö vet ke zik, a tercrokon, pa ra-
lel, majd ultratercrokon for du la tok C-dúr tól G-dú rig, az ak tuá lis do mi nán sig süllyed-
nek. Elő for dul, hogy tercrokon hang ne mek több szö rös egy má su tán ját al kal maz za a 
szer ző.63 A ten gely rend szer ki épü lé se fe lé ve ze tő út fon tos mér föld kö vei ezek a dis-
tan ciá lis64 szek ven ciák, me lyek ben a mo tí vum át he lye ző dé sei egy terc hí ján zár ják a 
hangnemkört.

Poláris kapcsolatok

Amennyi ben az egymáshoz kap csoló dó tritonusz tá vol sá gú har mó niák nem a 2. al-
fe je zet Po lá ris kap cso la tok cí mű részé ben em lí tett tí pu sok kö zül ke rül nek ki, a mo-

61  Például Haydn, Teremtés, no. 3, 47–53. ütemek: hétkvintes sötétedés, de két lépcsőben (E-dúr→
a-moll→c-moll); vagy az Esz-dúr hangnemű no. 27 tercett, melynek középrésze a szöveggel össze-
füg gés ben érinti a cesz-mollt, de szintén nem közvetlenül vált át (Esz-dúr–B-dúr–esz-moll: „Du 
wen dest ab dein Angesicht”; Gesz-dúr: „da bebet alles und erstarrt”; cesz-moll: „du nimmst den 
Odem weg”; Gesz-dúr–esz-moll: „den Odem hauchst du wieder aus”; Esz-dúr, visszatérés: „und 
neues Leben sprosst hervor”.

62  A Teremtésben ezt a megoldást is megtaláljuk: a no. 24 ária 33–51. ütemeiben kétszer elhangzó 
e-moll kvintszext–alap szekvencia tonikája után következő bő kvintszext először (basszusának fel-
emelésével) G-dúrba vezet, másodszor azonban enharmonikusan Asz-dúr III. fokú mel lék do mi náns 
szeptimévé értelmeződik át. Az ismét csak a szöveggel magyarázható effektus megdöbbentő voltát 
fokozza a mellékdomináns akkord álzárlatos oldása (IV. fokra). A szöveg a teremtés ko ro ná ját, az 
embert jellemzi, a moduláció és álzárlat a legfontosabb – a keresztény vallások szerint az embert 
az állattól megkülönböztető – tulajdonság említésének pillanatában következik be: „und aus dem 
hellen Blicke strahlt der Geist, des Schöpfers Hauch und Ebenbild.” Az ultratercrokon hangnemkap-
csolat 19. századi példájaként Schubert op. 13 no. 3-as Der Alpenjäger című dalát em lít jük, mely-
nek harmadik versszakában (amikor a vadász szeme előtt váratlanul egy „kedves kép” bukkan fel) 
hirtelen f-moll→D-dúr enharmonikus moduláció történik: f-mollban VII. fokú terc kvart = D-dúrban 
VII. fokú szűk szekund.

63  Lásd Schubert op. 24 no. 1-es Gruppe aus dem Tartarus című dalának vonatkozó részeit (11–20. 
ütem). A Der Wegweiserben (op. 89, no. 20) hangulatfestésként moll tercrokon hangnemlánc sze-
re pel. Ez a ciklus egyik olyan dala, amelyben a teljes reménytelenség uralkodik. Az 57–68. ütemek 
között a totális csüggedtség ábrázolásaként a három kvinttel sötétedő moll tercrokon hangnemvál-
tás kétszer játszódik le (szűkített szeptimek kromatikus és enharmonikus átértelmezésével), majd a 
második után tercáthidalás nélkül, VI. fokú mellékdomináns szeptim = váltódomináns szeptim po lá-
ris modulációval visszaérkezünk a kiinduló hangnembe: g-moll→b-moll→desz-moll = cisz-moll→
g-moll. Végül álljon itt egy Grieg-példa, az op. 25 no. 1 Spielmannslied 9–25. üteme, ahol az egy-
más után következő b-moll, cisz-moll, e-moll és g-moll hangnemek mindannyiszor öt kvint tel vilá-
gosodó/hét kvinttel sötétedő ultratercrokon fordulattal kapcsolódnak egymáshoz. A g-moll I. fokhoz 
egy négy kvinttel világosodó tercrokon h-moll I. fokú kvartszext kapcsolódik, ami visszavezet a 
D-dúr/d-moll alaphangnembe. A szöveg hangulatának megfelelően – a sötétedés irán ya dominál: 
D-dúr→B-dúr→b-moll→cisz-moll→e-moll→g-moll→D-dúr/d-moll.

64  A „distancia-elvű” vagy „distanciális” terminus Lendvai Ernőtől származik, aki az oktáv funkciós 
tonalitásra jellemző aszimmetrikus felosztásával szemben annak egyenlő részekre történő osztását 
értette alatta, illetve az ezen az elven alapuló, a funkciós tonalitást tehát természetüknél fogva rom-
boló jelenségekre alkalmazta a kifejezést.
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zar ti to na li tás el vei vel tö ké le te sen el len té tes tö rek vést kép vi sel nek: az ok táv aszim-
met ri kus fel osz tá sa he lyett an nak distanciális, az az egyen lő ré szek re tör té nő divizióját. 
A distanciális je len sé gek meg je le né se a funk ciós to na li tás el ha gyá sát von ja ma ga után, 
és egye ne sen a tengelytonalitás ál la po tá ba vezet.65

   A Bo risz Godunov két je le ne te is a po la ri tás ra épül. Az egyik az óraje le net a má so-
dik fel vo nás vé gén, mely ben a cár lel ki is me ret fur da lá sa miatt kínló dik. Az óra ke tye gé-
sé ből ki in duló, fo ko za to san fel épí tett, egy re kín zóbb bel ső dö röm bö lés ze nei ki fe je zé se 
egy A–Disz tritonuszin gá val in dul, vég ső ál la po tát te kint ve azon ban a H–F pó lu sok 
ké pe zik az alapját.
   A má sik po la ri tás ra ala puló rész a prológ má so dik ké pe, a ko ro ná zá si je le net. Eb-
ben a ha ran go zás C-or go na pont fö löt ti D- és Asz-do mi náns szep tim (az az D do mi náns 
sze kund és Asz do mi náns kvint szext) for du la ta ké pe zi az ala pot. A po lá ris vi szony itt 
való szí nű leg a visszás hely zet ér zé kel te té sé nek esz kö ze ként funk ci o nál. A kó rus Bo-
riszt di cső í tő éne ké ben a po lá ris vál tás ra épü lő szek ven cia miatt az ere de ti leg modális 
dal lam hang kész le te egész han gú ská lá vá tor zul. Dúr-moll, funk ciós to na li tás nak itt 
már nyoma sincs.
   A tengelytonalitáshoz való kö ze le dés ered mé nye kép pen a tritonusz tá vol sá gú, kü-
lön bö ző jel le gű hang ne mek is po lá ris vi szony ér ze tét kelthetik.66

65  Az olyan akkordfordulatok, mint például Wolf Sechs Geistliche Lieder sorozatában az Erhebung 
című kórusmű 7. ütemében található Asz–D kapcsolat, a „funkciós füllel” közelítő hallgató teljes 
döb be ne tét váltják ki. A D-dúr akkord ugyanis Asz-dúrban értelmezhetetlen, azonnal G-be visz, te-
hát az eredeti tonális talajt kihúzza a lábunk alól. Magát a megdöbbenést fejezi ki a poláris for du lat 
a Falstaff első felvonásának második részében, amikor a hölgyek rájönnek, hogy a lovag mind ket-
tő jük nél ugyanazzal a levéllel próbálkozik, csak a megszólítás más („Qua Meg, là Alice”). Schu bert 
Frühlingssehnsucht című dala (Schwanengesang, no. 3) a moll hangnemek közötti poláris vi szony ra 
szolgál példával. A költőt a természet szépsége veszi körül, de ő lehangolt, mert csak ked ve se képes 
„felszabadítani keblében a tavaszt”. A Rellstab-vers öt strófája közül az első négy vé gén melanko-
likus kérdés szerepel, ezek az ütemek hangnemileg kiemelkednek a környező zenei anyag ból: a dal 
alaphangneme B-dúr, de a versszakok végére d-mollba hajlik. Ebből a d-mollból kerülünk mind-
annyiszor a poláris asz-mollba (nápolyi kvintszext = domináns kvintszext), majd a következő vers-
szak indulása előtt egy rövid utójátékkal vissza B-dúrba.

66  Beethoven op. 90-es e-moll zongoraszonátájában az első tétel 88–93. ütemeiben a-mollból először 
Esz-dúrba érkezünk, majd ez színeződik át a tulajdonképpeni poláris hangnemmé: a-moll VII. fo kú 
szeptim = Esz-dúr VII. fokú szűk terckvart – V. fokú szekund – I. fokú szext, majd minore. Cor-
ne lius op. 3 no. 5 Treue című dalának harmadik strófájában a nápolyi hangnemből annak poláris 
moll já ba vezető moduláció (Asz→d) történik, amikor a szöveg az álmokban kifejezett vágyak és a 
való ság közti ellentétre utal: „Dein Gedenken lebt in Träumen fort; / Träume, die dein Bild verklärt 
mir zeigen, / Sagen: daß du ewig bist mein eigen”. A különböző színezetű poláris hangnemek leg is-
mer tebb példája azonban Bartók operája, A kékszakállú herceg vára, melyben a C-dúr és a fisz-moll 
po lá ris viszonya plasztikusan ábrázolja a fény és a sötétség ellentétét (miközben az addigra már tel-
je sen kialakult tengelyrendszerben mindkettő tonikai funkciót képvisel).
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A közös tercű kapcsolás

Kö zös ter cű vi szony ban két kü lön bö ző szí ne ze tű (leg alább ter cü ket te kint ve el té rő) ak-
kord áll hat. Az el mé le ti le he tő sé gek szá ma a két kis ter ces és a két nagy ter ces hár mas-
hang zat kom bi ná ciói val is mind össze ket tő (a töb bi eset ben nem csak a terc, ha nem 
még egy hang kö zös); azon ban – mi vel hang ne mi vi szony lat ban ezek kö zül csak a két 
tisz ta kvin tes vál to zat lé te zik – szin te ki zá ró lag ez a vál to zat ter jedt el. Kö zös ter cű ro-
kon ság ban te hát egy dúr ak kord vagy hang nem és a ná la kis sze kund dal, pon to sab ban 
bő ví tett prím mel ma ga sabb alap han gú moll ak kord vagy hang nem áll hat. Sok eset ben 
ta lál ha tó köz tük össze kö tő ka pocs ként szol gáló bő ví tett ak kord, mely mind ket tő höz két 
kö zös hang gal kötődik.
   Ér de mes meg kü lön böz tet ni a való di és az „ál” kö zös ter cű kap cso la tot: utób bi ese-
té ben a mol lo sí tott ná po lyi enharmonikus cse ré jé ről van szó. A mol lo sí tott ná po lyi ak-
kord, il let ve hang nem tár gya lá sa kor már em lí tet tem Schubert C-dúr vo nós ötö sé nek (D. 
956) má so dik té te lét, ahol egy ér tel műen a mol lo sí tott ná po lyi, nem pe dig a tá vo li kö zös 
ter cű hang nem je le nik meg: ugyan azt a sö té te dést hall juk, mint a d-moll vo nós né gyes 
(D. 810) el ső té te lé nek vé gén.67 Az Esz-dúr mi se Gloriájának 33–45. üte me azon ban 
szin te di dak ti kus pél dá ját ad ja a való di kö zös ter cű ak kord kap cso lat nak, no ha a két ak-
kord nem köz vet le nül egy más mel lett szerepel.68

   Amennyi ben a két har mó nia köz vet le nül vagy majd nem köz vet le nül (pél dául bő-
ví tett hár mas se gít sé gé vel) kap csoló dik egymáshoz, a legfunkciótlanabb ak kord kö tés-
sel ál lunk szem ben. Mi vel egy dúr ak kord és a fél hang gal fö löt te lé vő moll akkord 
kap cso la ta sem mi fé le to na li tás ba nem il lesz ked het (még al te rált ak kord ként sem), ez 
az egyik leg meg hök ken tőbb, a funk ciós vi szo nyok tel jes fel füg gesz té sét ered mé nye ző 
for du lat; ha tá sa egé szen kü lön le ges, le be gő, „föl dön tú li”. Való szí nű leg pon to san ezért 
vá lasz tot ta Schubert az Asz-dúr mi se Sanctusának kom po ná lásakor is.
   A kö zös ter cű vi szony hang nem kap cso lat ként is igen tá vo li be nyo mást kelt, lásd 
Schu bert op. 19 no. 1 An Schwager Kronos cí mű da lá nak har ma dik ré szét, vagy a Freis-

67  Azzal a különbséggel, hogy ott fel sem merül a közös tercű kapcsolat lehetősége, mert a kiinduló 
hangnem is moll: d-mollban I. fok – VI. fok – mollosított nápolyi szext – bő kvintszext – I. fokú 
kvartszext – domináns szeptim – I. fok.

68  Az „Adoramus te” és a „Benedicimus te” frázisok majdnem pontosan egymás minore-maggiore 
megfelelői, mindkettő VI. fokon indul, tehát a fráziskezdő harmóniák állnak egymással közös tercű 
viszonyban, és pontosan az unisono közös terc (F) indítja mindkettőt, ezáltal szoros kapcsolatot te-
remtve közöttük (tehát tulajdonképpen a moll és a dúr VI. fok tonikalizációja történik).
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chütz No. 10 Farkasszakadék-je le ne té nek 167–183. üte meit.69 A leg kü lö nö sebb ha tást 
ez a hang nem vál tás is azok ban az ese tek ben gya ko rol ja a hall ga tó ra, me lyek ben ma ga a 
kö zös ter cű ak kord for du lat idé zi elő, mint pél dául Schubert Schwanengesangjának Der 
Dop pel gän ger cí mű dalában.70

Nagyszekund távolságú hangnemterületek

Egymástól nagysze kund tá vol ság ra lé vő (egy, két vagy öt kvint tá vol sá gú) hang nem-
te rü le tek két fé le kép pen: emel ke dő vagy süllye dő sor rend ben kö vet he tik egymást. Az 
azo nos jel le gű hang ne mek köz ti emel ke dés (a kvint osz lo pon mér ve két kvin tes vi lá go-
so dás) „ma te ma ti kai lag” az alap hang nem váltódomináns hang ne mé be tör té nő mo du-
lá ció, en nek el le né re rit kán hall juk dup la do mi náns vi lá go so dás nak, az ér zé ke lés ben 
in kább a hang ma gas ság emel ke dé sé vel já ró fo ko zás ér vényesül.71

   Fo ko zás ként hat az emel ke dés ak kor is, ha a szek ven ciá ban kü lön bö ző szí ne ze tű 
mo tí vu mok kö ve tik egymást (ha több lép csős, leg in kább a dúr ská la fo kai nak meg fe le-
lő dúr-moll-moll sor rend ben, az el ső két „fok” kö zött egykvint nyi sö té te dés sel), mint 
már Mozartnál is oly sok szor. Kü lön bö ző jel le gű hang ne mek egész han gon ként tör té nő 
eresz ke dé se is sok he lyütt meg ta lál ha tó már Mozartnál is (pél dául a K. 311 D-dúr zon-

69  Schubert An Schwager Kronos című dalának harmadik részében (41–56. ütem) a költő örömmel üd-
vözli az előrehaladó évek által feltárt nagyszerű távlatokat, és Schubert ezen a ponton az egyik leg-
különösebb hatást keltő hangnemváltást használja fel: az Esz-dúr egy csapásra a közös tercű e-mollá 
változik (Esz-dúr mollbeli VI. foka értelmeződik át e-moll V. fokává). A moduláció a végtelen, 
hatalmas távlatok feltűnésének képzetét kelti: a viharos kocsikázás közepette felérünk a hegycsúcs-
ra, és elénk tárul a lenyűgöző látvány. A Freischütz no. 10 Farkasszakadék-jelenetének 167–183. 
ütemében Max hangulatváltozását festi a közös tercű hangnembe történő moduláció. Az Esz-dúr→ 
e-moll→Esz-dúr moduláció odafelé szűk szeptimes enharmóniával (172. ütem Esz-dúrban I. fokú 
szűk terckvart = e-mollban IV. fokú szűk szeptim), vissza négy kvinttel sötétedő, tercrokon fordu-
lattal (179–180. ütem, C–Asz) történik. Max hangneme az Esz-dúr, de az éjféli erdő félelmetessége 
néhány pillanatra elbizonytalanítja, végül azonban erőt vesz magán.

70  A vers a tudathasadás határát súroló lidérces éjszakai látomás: a boldogtalan szerelmes szenvedései 
városában bolyong, oda ér, ahol egykor kedvese lakott; ekkor sápadt emberalakot pillant meg, aki 
fájdalmában a ház előtt vergődik. Emlékei önmaga egykori képét idézik fel olyan erővel, hogy ismét 
eggyé válik fantom alakjával, átéli egykori szenvedését. A hangulat ábrázolásaként az egész dal egy 
keresztmotívum és változatainak basso ostinatójára épül, ennek megfelelően végig D-dúr és h-moll 
között ingadozik. Egyetlen helyen lép ki a kétkeresztes genusból: amikor megszólítja a hasonmást, 
és szemrehányást tesz neki, a 46–47. ütemek között hirtelen D-dúr–disz-moll váltás történik, a 
szerelmi fájdalom említése hirtelen visszarepíti a múltba (néhány ütemen keresztül disz-mollban 
vagyunk), a kijózanodás pillanatát enharmonikus moduláció jelzi, mellyel visszatérünk h-mollba 
(51–52. ütem).

71  Haydn oratóriumaiban a szövegkifejezéshez kapcsolódva extrém megoldásokkal is találko-
zunk. A Teremtés 30. számában (Duett és kórus, 212–220. ütem) például egymás után kétszer is 
ultratercrokon fordulattal modulál a nagyszekunddal magasabb hangnembe: esz-mollban I. fok –
magas VI. fokú mellékdomináns szeptim = f-mollban domináns szeptim – I. fok – magas VI. fokú 
mellékdomináns szeptim = g-mollban domináns szeptim – I. fok), amikor a csúcsponton az összes 
élőlény felszólíttatik az Úr dicsőítésére.
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go ra szo ná ta el ső té te lé ben, a ki dol go zás kez de tén). A ro man ti ká ban ez is fon tos dra ma-
tur giai esz köz zé lép elő.72

   Ami az azo nos jel le gű hang ne mek kö zöt ti nagyszekund-eresz ke dést il le ti, ez – két-
sze res plagális irá nya miatt – ere den dően el len ke zik a bé csi klasszi ka mo du lá ciós szo-
kás rend jé vel. Még is, már Mozart ze né jé ben akad nak rá pél dák. Sza bol csi írá sá nak73 
nyo mán szá mos könyv és ta nul mány74 szü le tett az euró pai ze ne és a ver bun kos kap-
cso la tá ról. Ezek sok, a ver bun kos ál tal az euró pai mű ze né re gya ko rolt rit mi kai és dal-
la mi sa ját ság ra (pon to zott rit mu sok, bő ví tett sze kund stb.) mu tat tak rá. Leg fő kép pen a 
Sza bol csi ál tal tö rö kös nek ne ve zett dal la mok75 alap ján jó okunk van fel té te lez ni, hogy 
a ze nei anyag olyan faj ta hir te len nagy sze kun dos süllye dé se, amilyet pél dául Mozart 
Szök te té sé nek 18. szá má ban (Pedrillo ro mán ca), Beethoven op. 53. C-dúr „Waldstein” 
szo ná tá ja el ső té te lé nek vagy az op. 31 no. 1 G-dúr szo ná ta el ső té te lé nek ele jén hal lunk, 
szin tén Ke let-Euró pá ból ke rült a nyu ga ti mű ze né be. Ez a faj ta hir te len süllye dés meg-
ta lál ha tó pél dául a Kállai ket tős gyors dal la má ban is, de ta lá lunk rá pél dát Lajtha Szé ki 
gyűj té sé nek hang sze res le jegy zé sei kö zött is (pél dául a 21. Csár dás ele je).76 Könnyen 
el kép zel he tő te hát, hogy ez a „ma nír” ma gyar ván dor he ge dű sök köz ve tí té sé vel ke rült 
Bécs be. Má sik le he tő ség ként fel me rül, hogy az ilyen faj ta nagyszekund süllye dés eset-
leg a re ne szánsz le szál lí tott Tá-dúr sok szo ros le szár ma zá sá nak hang ne mi szint re eme-
lé se. Bár hogy is je lent meg, a 19. szá zad ban a hang nem ro kon sá gok kö ré nek (kü lö nö-
sen ne ga tív irá nyú) ki ter jesz té sé vel ez a faj ta plagális vál tás is egy re job ban el ter jedt, a 
kez de ti dúr–dúr szem be ál lí tást kö ve tően a moll hang ne mek vi szony la tában is.77

72  Schubert Gretchen am Spinnrade című dalának strófaindításai – a versszakok d-moll első sora 
mindannyiszor C-dúr második frázissal folytatódik – remekül illenek Margit hangulatvilágához: a 
nagyszekundos ereszkedés a kvintoszlopon mérhető egykvintes világosodás ellenére mérhetetlen 
szomorúságot fejez ki.

73  Szabolcsi Bence, „Egzotikus elemek Mozart zenéjében”, in A válaszút és egyéb tanulmányok 
(Budapest: Akadémiai, 1963), 179–190.

74  Például Bónis Ferenc, Mozarttól Bartókig. Írások a magyar zenéről (Budapest: Püski, 2000); Rakos 
Miklós, „Böhm-iskola – A magyar verbunkos táncmuzsikának az európai zenére gyakorolt hatásá-
ról”, Zenekar 10/5 (2003), 39–47.; uő., „Brahms magyar táncainak forrásai. 3. rész: Táncos »egzoti-
kum« Mozart hegedűmuzsikájában”, Zenekar 12/1 (2005), 34–41.

75  Szabolcsi maga is megjegyzi, hogy a Mozart zenéjében jelen lévő magyaros és törökös elemek kö-
zös gyökerűek.

76  Széki gyűjtés, szerk. Lajtha László (Budapest: Zeneműkiadó, 1954), 117.
77  A Der Wegweiser tragikus hangulatát kifejező harmóniai eszközök között már említettük a különbö-

ző tercrokon fordulatokat és hangnemkapcsolatokat; a lemondásnak azonban ezekkel egyenértékű 
zenei kifejező eszköze a moll hangnem kétkvintes süllyedése is: az első és a harmadik versszak 
második frázisában Schubert g-moll→f-moll→g-moll két kvinttel sötétedő kitérést alkalmaz.
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Diatonikus vagy kromatikus emelkedés–süllyedés  
akkordmenetekben és hangnemterületek között

A sze kund tá vol sá gú ak kor dok össze kap cso lá sá nak több mód ja lé te zik, ezek kö zül a 
leg ké zen fek vőb bel (a mix tú rás me ne tek kel) je len fe je zet utol só alpontjában fog lal-
ko zunk. Ehelyütt az olyan faj ta kü lön le ges ese te ket mu ta tom be, mint pél dául Liszt 
Il penserosójának 17–19. üte mei. Itt kro ma ti ku san eresz ke dő dúrhármasok kö ve tik 
egymást, de mi vel min den má so dik szext for dí tás ban sze re pel, nem mix tú rá ról, „csu-
pán” atonális szek ven ciá ról van szó: Gesz-dúr–F-dúr szext–E-dúr–Esz-dúr szext–D-dúr. 
A hang nem te rü le tek re lá ció ját te kint ve jó val gya ko ribb a je len ség, lásd Schuberttől a 
Die Lie be hat gelogen (op. 21 no. 1, 8–11. ütem), az An Schwager Kronos (op. 19 no. 1) 
vagy a Prometheus (D. 674, 66–87. ütem) cí mű da lo kat. Hang ne mi bi zony ta lan sá got 
előidé ző, kro ma ti ku san emel ke dő te rü let tel kez dő dik Schubert egyik Schiller-da la, az 
op. 24 no. 1 Gruppe aus dem Tartarus is, mely ben a pokolbeli kár ho zott lel kek szen ve-
dé seit ön ti ke mény, nyers zenébe.

Mixtúrák

Az ak kor dok össze kap cso lá sá nak, pon to sab ban egy más mel lé he lye zé sé nek lé te zik egy 
spe ciá lis mód ja, az úgy ne ve zett mix tú ra. Ez lé nye gé ben nem más, mint azo nos szer ke-
ze tű (de – mint lát ni fog juk – nem fel tét le nül azo nos szí ne ze tű) ak kor dok pár hu za mos 
moz gá sa egy ská lán le fe lé vagy föl fe lé, avagy egy dal la mot kö vet ve. A ter mi nus a la tin 
„ke ve rék” szó ból szár ma zik, s on nan ered, hogy a mix tú rá ban tu laj don kép pen társ-
han go kat ke ve rünk a fő hang hoz. A 13–14. szá zad dal le tű nő or gá nu mok pár hu za mos 
kvint jei és ok táv jai után év szá za do kon ke resz tül til tott nak szá mí tott a két leg erő sebb 
fel han got tar tal ma zó szó la mok pár hu za mos ve ze té se,78 ezért a mix tú ra jó sze ré vel csak 
szext ak kor dok kö zött for dul ha tott elő. Tu laj don kép pe ni szextmix tú rá ról van szó már 
a 15. szá zad dal meg je le nő fauxbourdon ese té ben is, de a ba rokk ban is igen ked velt 
volt ez a min tá zat (Händel pél dául ki fe je zet ten ezt a meg ol dást ja va sol ja ská la me ne tek 
meg har mo ni zá lá sá ra),79 és a bé csi klasszi ká ban is fel-fel buk kan.80 A tisz ta kvin tet is 
tar tal ma zó, pár hu za mo san ve ze tett ak kor dok új bó li fel buk ka ná sá nak egyik el ső pél dá ja 
Chopin op. 30 no. 4 cisz-moll ma zur ká ja, ahol dominánsszeptim-mix tú ra ha lad kro ma-
ti ku san le fe lé Fisz-től H-ig (129–132. ütem).

78  Kivéve a 15–16. század világi zenéjének bizonyos műfajait: a frottolát, a villanellát, a canto car nas-
cia les cót és a ballettót.

79  Continuo Playing according to Handel: His Figured Bass Exercises, ed. by David Ledbetter (Ox-
ford: Oxford University Press, 1990), 10–12.

80  Például Haydn, Auch die Sprödeste der Schönen, 12–13. ütem; Mozart, Gesellenreise (K. 468), 
21–22. ütem; Beethoven, op. 2 no. 3 C-dúr zongoraszonáta, 4. tétel főtémája. Orgonapont fölötti 
pél da: Haydn, Évszakok, no. 2 Tavasz-kórus 9. és 11. ütem.
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   A mix tú rás me ne tek nek a funk ciós to na li tást rom boló tu laj don sá ga ab ban áll, hogy 
bennük a szó lam ve ze tés len dü le te miatt a funk ciós von zás ér vé nye sü lé se he lyett a 
szer ke ze ti azo nos ság te rem ti meg a ko hé ziós erőt. Így van ez még ak kor is, ha a kro-
noló giai lag előbb meg je le nő, úgy ne ve zett tonális mix tú rá ról van szó, mely ben a hang-
za tok nak csak a szer ke ze te ál lan dó, de szí ne ze tük az ak tuá lis to na li tás hoz iga zo dik. 
Ide tar toz nak a már fel so rolt bé csi klasszi kus pél dák is, de a ro man ti ká ban és az imp-
resszio niz mus ban is bő ven akad ilyen példa.81

   Az iga zi újí tást azon ban az ún. re á lis mix tú rák hoz zák, me lyek ben nem csak a 
szer ke zet, ha nem a szí ne zet is vál to zat lan, füg get le nül a hang nem től (az ak kor dok tu-
laj don kép pen az el ső har mó nia akusz ti kus le ké pe zé sei). Ez a faj ta mix tú ra egy sé ges 
színt ad egy te rü let nek, te hát jól hasz nál ha tó egy-egy han gu lat, be nyo más rész le tek be 
bo nyoló dás nél kü li meg ra ga dá sá ra, ezért is vá lik az exp resszi o niz mus, de fő ként az 
imp resszi o niz mus egyik ked velt har mó niai esz kö zé vé. A kék sza kál lú her ceg vá rá nak 
ötö dik aj ta já nál hang zó dúr alapmix tú rák pél dául a min dent el bo rí tó fény ze nei le-
képezései.82

   A re á lis mix tú ra már a ro man ti ku sok nál is meg je le nik, a ko rai pél dák kö zül a már 
em lí tett Chopin-ma zur ka mel lett fel tét le nül em lí tést ér de mel egy 1822-es Schubert-dal, 
a D. 754 Heliopolis II, mely ben a fo ko zás do mi náns kvint szext-mix tú rá val megy vég-
be. A ro man ti ku sok gyak ran ter mé szet fe let ti erő, el len áll ha tat lan ha ta lom vagy erős 
emocionalitás áb rá zo lá sá ra hasz nál ják a mix tú rás fo ko zás len dü le tes sod rá sát, lásd pél-
dául az Otello har ma dik fel vo ná sá nak má so dik je le ne tét.83 Bár a to na li tás szét zú zá sá-
nak irá nyá ba ha tó erőt te kint ve a re á lis mix tú ra két ség kí vül meg el őzi a tonálist, pa ra-

81  Például Liszt, Les jeux d’eaux à la Villa d’Este 6–8. ütemeinek négyeshangzat-mixtúrája (Fisz-
dúrban II. fokú szeptim – III. fokú szeptim – IV. fokú szeptim – V. fokú szeptim – VI. fokú szeptim 
– VII. fokú szeptim), vagy a La Cathédrale engloutie című Debussy-prelűd (I, 10) 28. ütemétől kez-
dődő C-orgonapont fölötti hármashangzat-mixtúra is tonális. Verdi sokféle mixtúrájából a tonálisak 
közül egy kvartszext-mixtúrát emelnék ki: az Otello harmadik felvonásának hetedik jelenetében 
tonális kvartszext-mixtúra hangzik mollban, mikor Desdemona a jövőt fenyegető fellegről beszél 
Emiliának. Ez a szokatlan fordítás köszön vissza Debussy La Fille aux cheveux de lin című pre-
lűdjének (I, 8) 14. és 33–34. ütemeiben is, dallamot kísérve. Moduláló tonális alaphármas-mixtúra 
kíséri a kis Yniold motívumát a Pelléas et Mélisande harmadik felvonásának negyedik jelenetében: 
Fisz-dúrban I–V–IV–V. fok, majd Esz-dúrban I–V–III–I. fok.

82  A számtalan Debussy-példa közül néhány különböző szerkezetet alkalmazó változat: a Children’s 
Corner „Dr. Gradus ad Parnassum” című darabjának codájában figurált dúr alapmixtúra van; a 
Pelléas et Mélisande harmadik felvonásának első jelenetében domináns terckvartmixtúra szól, mi-
kor Mélisande haja ellepi Pelléast; a harmadik felvonás második jelenetében mélyvonósok moll 
hármas mixtúrája teremti meg a kastély pincéjének hangulatát; a Préludes első kötetének második, 
„Voiles” című darabjában a 15. ütemtől bővített hármas mixtúra kíséri a tercmenetet; a „La puerta 
del vino” (Préludes, II, 3) 25. ütemétől domináns nónakkord mixtúra hangzik fel.

83  Itt például a harag elemi erejének festése történik mixtúrával (Otello felindulásában elzavarja 
Desdemonát): először dominánsszeptim-, majd szűkszext-mixtúra; orgonapont fölötti, majd egyedül 
maradó dúrszext-mixtúra fokozza a hatást, amikor a harmadik felvonás kilencedik színében Otello 
egyre idegesebb lesz („Il fazzoletto! Il fazzoletto!”).

Tér, idő, hagyomány-2.indd   265 2013.10.10.   15:57:44



266 Új akkord- és hangnemkapcsolatok a 19. században 

dox mó don a to na li tás ér ze tet nem rom boló, sőt né mi leg erő sí tő re á lis mix tú rá val zá rul 
az Otello má so dik fel vo ná sa: a dúr hármasokkal a to ni ká ról pon to san a do mi nán sig 
lép ked le, majd vissza ug rik, ez ál tal az ak tuá lis hang nem (A-dúr) főkvint jét emeli ki.
   A vál tott re á lis mix tú rá ban egy szer vagy több ször meg vál to zik a pár hu za mos har-
mó niák szí ne ze te, szer ke ze te, vagy mind ket tő.84 Az ún. sza bad, ve gyes vagy atonális 
mix tú ra sem nem tonális, sem nem re á lis, az az sem hang nem hez nem il lesz ke dik, sem 
a har mó niák szí ne ze te nem ál lan dó.85 Az álmixtúra a dal la mot kö ve tő, de vál to zó szer-
ke ze tű ak kor dok ból áll.86 De bussy nél elő for dul két mix tú ra po li fon „egy más el len” ve-
ze té se is, a La Terrasse des audiences du clair de lune (Préludes II, 7) 21. üte mé től 
kez dő dő sza kasz há rom ré te ge kö zül a fel ső ket tő mix tú ra: a fel ső két terc ből és egy 
alap ból álló dúr ak kor dok, az al só domináns szeptimek re á lis mix tú rá ja; mind ket tő ön-
álló rit mus sal és dal lam mal rendelkezik.

84  Például a La puerta del vino (Debussy, Préludes II, 3) 59. ütemétől először ti-szeptimek, majd domi-
náns kvintszextek haladnak párhuzamosan.

85  Ilyen a „General Lavine” – eccentric (Debussy: Préludes, II, 6) hármashangzat-mixtúrája, melyben 
a frottola-kvinteket képező dúr és moll hármasok ultratercrokon egymásutánban váltakoznak: esz-
moll–G-dúr–b-moll–G-dúr–esz-moll; vagy a Danseuses de Delphes (Préludes, I, 1) 11. ütemétől 
kezdődő hármashangzat-mixtúra, ahol először csak egy alterált hang (E) „lóg ki” a hangnemből, 
másodszor azonban már nem illeszkedik semmilyen tonalitásba, ugyanakkor a hármashangzatok 
színezete nem végig ugyanaz: Asz-dúr–B-dúr–c-moll–Desz-dúr–Esz-dúr–F-dúr–G-dúr–b-moll. 
A Pelléas et Mélisande első felvonásának harmadik jelenetében az atonális mixtúra talán a ködöt 
festi: hangnembe nem illeszkedő dúr és moll alaphármasok váltakoznak. Verdi Otellójában a harma-
dik felvonás hatodik jelenetében is vegyes színezetű, de nem tonális szextmixtúra szól, amikor Jago 
úgy tesz, mintha Otello javát akarná, és tanácsokat osztogat neki: a félreértések elkerülése végett 
Desdemona legyen vele a velencei követek fogadásakor.

86  A La fille aux cheveux de lin (Debussy, Préludes I, 8) 24–27. ütemeiben a pentaton dallamot pen-
taton akkordokból álló mixtúra kíséri: a slendro-hangkészlet teremtette körülmények között tulaj-
donképpen „tonális” mixtúra, de mivel a skála öt hangja nem egyenlő részre osztja fel az oktávot, a 
párhuzamos harmóniák szerkezete eltérő lesz. Másképp létrejött álmixtúra szólal meg a Prélude à 
l’après-midi d’un faune 107. ütemétől: eleinte következetesen váltakozó, egymással ultratercrokon 
viszonyban álló dúr kvartszextekből és moll alaphármasokból álló mixtúra szól az E-orgonapont 
fölött, majd a dúr kvartszextek kerülnek túlsúlyba.
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Szabó Ferenc János

Karel Burian és Magyarország
Az írás a 2012-ben megvédett, Karel Burian és Magyarország című DLA doktori 

értekezés [a továbbiakban: DLA-disszertáció] (témavezető: Dalos Anna) kivonata.

Karel Burian1 a 20. szá zad el ső két év ti ze d é nek egyik leg na gyobb te nor éne ke se volt. 
Az élet rajz írók Wagner-sze re pei – fő leg Trisztán-ala kí tá sa – és éve kig tar tó drez dai 
és New York-i te vé keny sé ge mel lett min de nek előtt Richard Strauss Salome cí mű ope-
rá já nak drez dai ős be mu ta tó já ról tesz nek em lí tést, amikor He ró des sze re pét ala kí tot-
ta óriá si si ker rel.2 Nép sze rű sé ge hang fa já ban Enrico Carusóéhoz volt mér he tő. A cseh 
te nor – már amennyi ki de rül he tett sze mé lyi sé gé ről a ku ta tás so rán – egy bo hém és 
ugyan ak kor ér zé keny, szin te sér tő dé keny éne kes volt, aki egy fe lől nem riadt vissza 
at tól, hogy Carusóról kup lé szö ve get ír jon, és azt le mez re is éne kel je, más fe lől vi szont 
mély sé ge sen meg sér tő dött azon, ami kor úgy érez te, ala csony test al ka tá ra tesz nek cél-
zást. En nek a sér tő dé keny ség nek, sze szé lyes ség nek ered mé nye le he tett sok vá rat lan 
szer ző dés szegése is.3
   Pá lya fu tá sa há rom sza kasz ra ta gol ha tó. Az el ső 1902 nya rán, bu da pes ti szer ző dés-
sze gé sé vel ér vé get, ezt a kor sza kát gya ko ri szín ház vál tá sok, vala mint fo lya ma to san 
fel fe lé íve lő, egy re si ke re sebb pá lya jel lem zi. A má so dik sza kasz 1902-től 1913-ig tart. 
Drezdába ér ke zé se után vi szony lag ha mar vi lág hír re tesz szert, pá lyá ja csú csá nak te-
kint he tő a Salome ős be mu ta tó ját kö ve tő szűk év ti zed. New York-i, lon do ni, pá ri zsi és 
bayreuthi ven dég sze rep lé sei a kor szak leg na gyobb jai nak so rá ba eme lik őt. Har ma dik 
kor sza ka 1913-ban kez dő dik, mi kor vég leg el hagy ja Ame ri kát. Eb ben az idő szak ban 
egy re több ne ga tív kri ti kát ta lá lunk a saj tó ban fel lé pé seit kö ve tően. Mind há rom kor-
szak ban je len volt a bu da pes ti ze nei élet ben, így a ko ra be li ma gyar saj tó ré vén jól kö-
vet he tő éne ke si pályája.

1  Burian legpontosabb életrajzát lásd: K. J. Kutsch und Leo Riemens, Großes Sängerlexikon. 3. 
erweiterte Auflage, Bd. 1 (Bern–München: Saur, 1997), 509–510., valamint DLA-disszertáció, 24–42.

2  A Salome ősbemutatójáról és Burian szerepéről lásd William Mann, Richard Strauss. Das Opernwerk 
(München: Beck, 1967), 43.

3  Burian hírhedt volt előadásainak gyakori lemondásai miatt, lásd Einhard Luther, Helden an geweihtem 
Ort. Biographie eines Stimmfaches, 2: Wagnertenöre in Bayreuth (1884-1914) (Trossingen–Berlin: 
Omega Wolfgang Layer, 2002), 353.
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   Burian 1913-ban fel vet te a ma gyar ál lam pol gár sá got, en nek ér de ké ben örök be fo-
gad tat ta ma gát Dal no ki Bé ni ope ra há zi te nor éne kes sel.4 A bu da pes ti szín la pok és a 
saj tó sze rint azon ban Burian továbra is Burián Ká roly ként lé pett fel a Ma gyar Ki rá lyi 
Ope ra ház ban, en nek oka, hogy nem volt kö te le ző az örök be fo ga dó ne vé nek fel vé te le, 
ezt az örök be fo ga dá si szer ző dés ben kel lett tisztázni.5
   Bár a bu da pes ti ha gya té ki irat anya gok ta nú sá ga sze rint cseh ál lam pol gár ként halt 
meg,6 1920. jú ni us 17-én írott né met nyel vű vég ren de le té ben egy ér tel műen ki je len-
ti, hogy ma gyar ál lam pol gár.7 S azon túl me nően, hogy a két ha gya té ki irat anyag ban 
Buriant rend re Dal no ki Ká roly vagy Burian-Dal no ki Ká roly né ven em lí tik, vég ren de le-
tét is így ír ta alá, s ezen a né ven volt be je lent ve a bu da pes ti bank szám lá ja is. Mint az a 
vég ren de let ből és a ko ra be li saj tó ból ki de rül, ma gyar ál lam pol gár sá gi ké rel mé nek oka 
vá lá si szán déka volt.8
   Bár a ko ra be li ma gyar saj tó ban még ha lála kor is em lí tet ték Burian ma gyar vo nat-
ko zá sú váló pe rét,9 csu pán egy ké sőb bi for rás ban ta lál ni uta lást ar ra, hogy 1913–1914 
te lén pe res ke dés be bo nyoló dott fe le sé gé vel;10 az eset ké sőbb fe le dés be merült.

1. Burian Magyarországon

Karel Burian a ham bur gi Vá ro si Szín ház fia tal te nor éne ke se ként 1900. jú ni us 3-án, 
Tannhäuser sze re pé ben lé pett elő ször mint ven dég a Ma gyar Ki rá lyi Ope ra ház szín-
pa dá ra. Be mu tat ko zá sa rög tön nagy si kert ara tott. A Bu da pes ti Hirlap né hány nap pal 
ké sőbb így mél tat ja az if jú énekest:

4  Magyar színművészeti lexikon. A magyar színjátszás története, szerk. Schöpflin Aladár, I ([Budapest]: 
Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete, [1929]), 250. A magyar állampolgárság meg szer zé sé-
nek könnyített módja volt, ha az állampolgárságot megszerezni kivánó egyén örökbe fogadtatta ma  gát 
egy nála idősebb magyar állampolgárral, lásd az akkor hatályos 1879: L. tc. 8.§-ának kiegészítését.

5  Dr. Csorna Kálmán, „Rokonság. 22. §. Rokonsági kapcsolatok. 5. Az örökbefogadás” in Szladits 
Károly, A magyar magánjog. Második kötet. Családi jog (Budapest: Grill Károly könyvkiadóvállalata, 
1940), 308.

6  Budapest Főváros Levéltára, VII.12.b. 416515/1929, 6. További idevonatkozó hagyatéki iratanyag: 
VII. 179 11/1930

7  „Ich schicke voraus, dass ich zufolge Bescheid 212673/1913 des Ministeriums des Innen in Ungarn, 
den Staatsbürgereid zu Händen des Bürgermeisters in Budapest geleistet habe, somit ungarischer 
Staatsbürger bin.” Budapest Főváros Levéltára, VII. 269. 557/1920, 3.

8  N. N., „A tenorista válópöre. Burián Károly a felesége ellen.” Világ V/4 (1914. január 4.), 13. A szá-
zadelő komoly múltra visszatekintő magyarországi jogi sajátossága az úgynevezett „magyar vá-
lás.” A 19. század végén és a 20. század elején az Osztrák–Magyar Monarchia állampolgárainak 
a Monarchia nem minden országában volt lehetősége elválni a házastársától. Magyarországon ez 
a lehetőség adott volt, azonban ehhez a válni kívánó félnek előbb magyar állampolgárságot kellett 
szereznie. Így bevett gyakorlat volt, hogy sokan csak a válás érdekében vették fel a magyar állampol-
gárságot. A magyar válásról lásd bővebben: Nagy Sándor, „Osztrák válások Erdélyben, 1868–1895. 
Otto Wagner »erdélyi házassága«”, Fons 14/3 (2007), 359–428.

9  –ldi. [Béldi Izor], „Burrian-adomák”, Pesti Hirlap 46/202 (1924. szeptember 27.), 10.
10  Josef Bartoš, Karel Burian (Rakovník: [n. a.], 1934), 38.
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Burrián úr ki váló izlésü, a han no ve ri és ham bur gi szinpadok tradiciói kö ze pet-
te ne vel ke dett Wagner-éne kes. Iga zi te no ris ta, […] In tel li gens, ko moly müvész, 
a ki gon do san ki for mál ja az ala kot, me lyet áb rá zol és ze nei leg is tisz tá ban van a 
Wagner-stilus min den kö ve telésével.11

   A Bu da pes ti Napló kri ti ká ja Burian szín ját szá sá ról, sze rep fel fo gá sá ról árulkodik:

Min den nek amit tesz, meg van a ma ga oka, – és min dent meg tesz, ami meg van 
okol va; min den kot tát meg ját szik és meg éne kel, a leg ki sebb di na mi kai vál to zás is 
jel lem zés re szolgál.12

   Burian 1900. augusz tus 10-én ír ta alá 1901 őszé től élet be lé pő, öt év re szóló szer ző-
dé sét a Ma gyar Ki rá lyi Ope ra ház zal.13 El ső fel lé pé se az 1901–1902-es sze zon ban 1901. 
szep tem ber 17-én volt, Wagner Lohengrin cí mű ope rá já nak cím sze re pé ben. A sze zon-
ban össze sen 52 elő adá son lé pett fel az Ope ra ház ban, Wagner (Lohengrin, Tannhäuser, 
Die Walküre, Die Meistersinger von Nürn berg, Tristan und Isolde) mel lett Leoncavallo 
(I Pagliacci), Bizet (Carmen), Csajkovszkij (Anyegin) és Giordano (Fedora) ope rái ban 
hall hat ta őt a bu da pes ti kö zön ség.14 Úgy tű nik, hogy szin te az egész 1901–1902-es sze-
zont Burianra szab ták, saj tó hí rek sze rint er re a sze zon ra ter vez ték Hubay Je nő Mo ha-
ró zsa cí mű ope rá já nak ős be mu ta tó ját – Flamen sze re pé ben Buriannal15 –, a Sámson és 
Delila, a Werther, a Dalibor és a Tosca ma gyar or szá gi pre mi er jét, vala mint Az is te nek 
al ko nya és egy Mihalovich-dal mű fel újí tá sát is,16 ezek vé gül nem való sultak meg.
   Az 1901–1902-es sze zon leg je len tő sebb új don sá ga a Trisztán és Izolda ma gyar or-
szá gi be mu ta tó ja volt,17 mely rend kí vül mély ha tást gya ko rolt a bu da pes ti ze ne élet re, 
így a fia tal ze ne szer zők re, Bartókra és Kodályra is.18 A ko ra be li ma gyar or szá gi ope ra-
ját szás sa já tos sá ga, hogy a cseh Burian a be mu ta tón olasz nyel ven éne kel te Trisztán 

11  N. N., „(Operaház.)” Budapesti Hirlap 20/152 (1900. június 5.), 7.
12  -ly, „Operaház”, Budapesti Napló 5/152 (1900. június 5.), 7.
13  Buriant 1901 őszéig a prágai Nemzeti Színházhoz kötötte szerződés. A budapesti szerződés hiteles 

másolata megtekinthető a Magyar Állami Operaház Archívumában, szövegét lásd DLA-disszertáció, 
4. függelék.

14  Burian budapesti fellépéseinek listáját lásd a DLA-disszertáció 1. függelékében.
15  Bár Hubay ragaszkodott Burianhoz, az énekes végül nem vállalta el a főszerepet. N. N., 

„(A »Moharózsa« ügye)”, Magyarország 9/41 (1902. február 16.), 10. Az opera bemutatójára végül 
csak 1903-ban került sor. Hubay Jenő Buriant még az énekes hannoveri éveiből ismerhette, Burian 
ugyanis énekelt A cremonai hegedűs hannoveri bemutatóján.

16  N. N., „Az opera szezonja”, Budapesti Hírlap 21/244 (1901. szeptember 5.), 8. és N. N., „Burrián 
Károly szerződése az Operánál”, Egyetértés 35/193 (1901. július 16.), 4.

17  Szereposztás: Karel Burian (Trisztán), Vasquez Italia (Izolda), Ney Dávid (Marke), Takáts Mihály 
(Kurwenal), Berts Mimi (Brangäne), Ney Bernát (Kormányos), Déri Jenő (Ifjú Hajós), Gábor József 
(Pásztor). A bemutató karmestere Kerner István volt.

18  Lásd például Bartók Béla özv. Bartók Bélánénak írott levelét (Budapest, 1902. május 19.) in Bar tók 
Béla családi levelei, szerk. ifj. Bartók Béla. A szerkesztő munkatársa: Gomboczné Konkoly Ad-
rienne (Budapest: Zeneműkiadó, 1981), 65. Kodályról lásd: Balázs Béla, Napló. 1903–1914. Első 
kötet (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1982), 142. A bejegyzés dátuma: 1905. november 26.
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sze re pét, míg az Izoldát ala kí tó olasz szár ma zá sú Italia Vasquez gróf nő és a töb bi sze-
rep lő ma gya rul éne kelt.19 A kri ti ku sok be szá molóik ban egymást fe lül múl va pró bál ják 
bi zo nyí ta ni a Wagner-stíl be li jár tas sá gu kat. A sze rep lők, a ze ne kar, de még a ren de zés, 
a dísz le tek is bayreuthi mér cé vel mé ret nek meg, míg az új ság írók hoz zá ér té sü ket gyak-
ran kül föl di elő adá sok fel em le ge té sé vel tá maszt ják alá.20 Burianról jó for mán csak el is-
me rő kri ti ká kat ta lá lunk. Kern Au rél a sze rep hez vi szo nyít ja ér tékelését:

[…] a két fő sze rep lő közt vol ta képp Trisztán, a fér fi a lirai hős. A da ra bon vé gig 
passziv, csak nem szá nan dó alak. Burrián ezt egy per cig sem érez tet te. Izig-vé rig 
hős volt, ősi, te u ton nagyság.21

   Bí rá lat ra okot az olasz nyelv mel lett csak Burian nem ki fe je zet ten hős te nor hoz 
mél tó test al ka ta ad ha tott. Csiky Já nos sze rint Burian

[k]ifejező éne ké vel és meg rá zó alakitásával egé szen lep lez te alak já nak fo gya té kos-
sá gát, amely Vasquezné mel lett nem kis fel adat volt. Kü lö nö sen a har ma dik fel vo-
nás ban volt kitünő. Lá zas álom lá tá sa hát bor zon ga tó ha tás sal volt a kö zönségre.22

   A Neues Politisches Volksblatt és a Pester Lloyd kri ti ku sai ugyan ezt a je le ne tet 
emel ték ki írá saik ban,23 eh hez Márkus Mik sa vé le mé nye ér de kes ada lék lehet:

[Burian] a hang já val elein te ta ka ré ko san bánt, a má so dik fel vo nás tól azon ban egész 
szép sé gé ben hallhattuk.24

   A be szá molók alap ján úgy tű nik, hogy a má so dik fel vo nás ke vés bé nyer te el a kö-
zön ség tet szé sét, mint az el ső és a har ma dik.25 En nek oka ta lán a sze rel mi ket tős le he-
tett, mely a Bu da pest cí mű lap kri ti ku sa sze rint „to vább mint há rom ne gyed óra hosszat” 

19  Még a Magyar Királyi Operaház Nemzeti Színháztól való különválása előttre vezethető vissza az 
az íratlan törvény, hogy a magyar nemzeti színpadon nem lehet német nyelven megszólalni, lásd 
Mályuszné Császár Edit, „A rendi Nemzeti Színháztól a polgári nemzet színháza felé. (1849–1873)”, 
in Hofer Miklós – Kerényi Ferenc – Magyar Bálint [et al.], A Nemzeti Színház 150 éve (Budapest: 
Gondolat, 1987), 37–56. 54. 1915. április 8-án, a világháborús „csonka évad” kezdetén engedélyez-
te a kultuszminiszter a német nyelvű éneket az Operaházban, ugyanis az aznap vendégként beugró 
Alexander Kirchner csak németül tudta a Lohengrin címszerepét. (–ldi.) [Béldi Izor], „Németül 
énekeltek a m. kir. operaházban”, Pesti Hirlap 37/98 (1915. április 9.), 9.

20  Márkus Miksa közelebbről meg nem nevezett külföldi tapasztalatokra, a Neues Politisches 
Volksblatt kritikusa pedig drezdai, müncheni és bécsi előadásokra hivatkozik. Márkus Miksa, 
„Tristan és Izolde”, Magyar Hirlap XI/329 (1901. november 29.), 2., Mj., „Königl. Ung. Oper.” 
Neues Politisches Volksblatt 25/330 (1901. november 29.), 6.

21  K[ern] A[urél]: „Trisztan és Izolde”. Budapesti Hirlap 21/329 (1901. november 29.), 3.
22  Csiky János, „Tristan és Izolde”, Magyar Szó II/283 (1901. november 30.), 2.
23  „Großartig war er im 3. Akt, wo er seinen Schmerz, seine Sehnsucht, seinen Todeskampf mit den 

größten Steigerungen dargestellt hat…” Mj., „Königl. Ung. Oper.” Neues Politisches Volksblatt 
25/330 (1901. november 29.), 6–7. „Sein Meisterstück war die große Szene am Krankenlager.” 
August Beer, „Tristan und Isolde”, Pester Lloyd 48/287 (1901. november 29.), 3.

24  Márkus Miksa, „Tristan és Izolde”, Magyar Hirlap 11/329 (1901. november 29.), 1–2.
25  Uott.
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tart.26 August Beer sze rint rá adá sul a ze ne kar eb ben a je le net ben több ször el is fed te 
az éne ke se ket.27 Rá adá sul Márkus sze rint Berts Mimi „kis sé éles és az ér zé ki va rázst 
nél kü lö ző hang ja meg za var ta a köl tői han gu la tot.”28 Mind ezek mel lett a már em lí tett 
nyel vi prob lé mák akaszt hat ták meg az elő adás len dü le tét a má so dik fel vo nás ban, míg 
Burian har ma dik fel vo nás be li ala kí tá sa az idé zett kri ti kák alap ján új ra le bi lin csel het te 
a kö zön ség figyelmét.
   1901 de cem be ré ben a Wagner-elő adá sok kö zött még kü lön bö ző hang ver se nye-
ken is részt kel lett ven nie Buriannak. 1901. de cem ber 14-én a Li pót vá ro si Ka szi nó-
ban, majd 1901. de cem ber 20-án a Ze ne aka dé mia ta ná ri hang ver se nyé nek ven dé ge ként 
is fel lé pett, mind két al ka lom mal szín pad ra lé pett – a Ka szi nó ban szó lis ta ként, míg a 
Ze ne a ka dé mi án Hubay Je nő zon go ra kí sé rő je ként – az ek kor még csak ze ne aka dé miai 
hall ga tó Bartók Béla.29

   Az 1901–1902-es ope ra há zi sze zon Trisztán és Izolda utá ni két má sik ma gyar or szá-
gi be mu ta tó ja, az Anyegin – az el ső orosz mű az Ope ra ház re per toár ján – és a Fedora 
jó val ke ve sebb fel ve ze tést ka pott a saj tó ban, mint a Wagner-mű. Lenszkij sze re pé ben 
Burian a Politisches Volksblatt kri ti ku sa sze rint a tü zes fe jű if jút egé szen az ere de-
ti Pus kin-köl te mény szel le mé ben je le ní tet te meg.30 Er dős Armand kü lön em lí ti, hogy 
ma gyar szö ve gét tisz ta ki ej tés sel éne kel te.31 1902. má jus 27-én ke rült sor Giordano 
Fedora cí mű ope rá já nak ma gyar or szá gi be mu ta tó já ra, me lyen Burian Lorisz Ipanov 
sze re pét éne kel te „ki fo gás ta lan” ma gyar szö veg ki ej tés sel, s „való ság gal el ra gad ta a 
kö zön sé get”.32 A sze zon rö vid hát ra lé vő ré szé ben még négy to váb bi elő adást ért meg 
Giordano ope rá ja. Eze ken kí vül még egy al ka lom mal Lohengrin sze re pé ben hall hat ta a 
bu da pes ti kö zön ség Buriant, mi előtt 1902. jú ni us 12-én meg kezd te sza bad sá gát „mely 
csak nem há rom hó nap ra terjed.”33

   A sze zon vé gé hez kö ze led ve, a na pi la pok ope ra há zi sze zon ér té ke lé sei ből úgy tű-
nik, a Wagner-ope rák hős te nor-sze rep kö re meg fe le lő gaz dá ra lelt Burian sze mé lyé ben. 
A kö vet ke ző sze zon ra terv be vet ték Az is te nek al ko nya és a Fra Diavolo új be ta nu-
lá sát, vala mint a Dalibor és a Tosca ma gyar or szá gi be mu ta tó ját, ezek mel lett a Pes-
ti Hirlapból meg tud hat juk, hogy Burian sze ret né el éne kel ni a kö vet ke ző sze zon ban 
Assad és Florestan sze repét is. 34

26  (–rfi), „Tristán és Izolde”, Budapest 25/329 (1901. november 29.), melléklet 1–2.
27  Beer, „Tristan und Isolde”.
28  Márkus, „Tristan és Izolde”.
29  Ifj. Bartók Béla, Bartók Béla műhelyében (Budapest: Szépirodalmi, 1982), 102–103., valamint Mo-

rav csik Géza, Az Országos M. Kir. Zene-Akadémia Évkönyve az 1901/1902-iki tanévről (Budapest: 
Athenaeum, 1902), 8.

30  „Er sang und spielte diesen jungen Feuerkopf ganz im Geiste der Originaldichtung und fand noch 
das meiste Interesse.” –dó, „Eugen Onegin”, Politisches Volksblatt 28/30 (1902. január 31.), 6.

31  Erdős Armand, „Onegin”, Egyetértés 36/30 (1902. január 31.), 4–5.
32  Gergely István, „Fedora”, Budapesti Napló 7/144 (1902. május 28.), 11.
33  N. N., „(Burrián Károly)”, Magyarország 9/140 (1902. június 13.), 10.
34  (–ldi) [Béldi Izor], „Az operaház jövő szezonja. II.”, Pesti Hirlap 24/166 (1902. június 19.), 6.
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   1902 jú ni u sá ban Burian há rom al ka lom mal ven dég sze re pelt a drez dai Hoftheater 
szín pa dán,35 majd pon to san egy hó nap pal a Burian há rom ha vi sza bad sá gá ról szóló hír 
után a Ma gyar or szág ar ról ad hírt, hogy Burian fel bont ja szer ző dé sét a Ma gyar Ki rá lyi 
Ope ra ház zal, és fe le sé gé vel együtt Drezdába szer ző dik. Az ok lát szó lag egy sze rű: fe le-
sé gét a bu da pes ti ope ra ház nem szer ződ tet te, míg a drez dai ope ra ház mind ket te jük nek 
szer ző dést kí nált.36 Az új ság cikk ál lí tá sai mel lett ugyan ak kor azt is figye lem be kell 
ven ni, hogy a drez dai ope ra ház jó val elő nyö sebb anya gi fel té te lek kel já ró szer ző dést 
kí nált Buriannak.37

   A Ma gyar Ki rá lyi Ope ra ház Burian szer ző dés sze gé sé vel ne héz hely zet be ke rült. 
He lyét iga zán csak az 1903–1904-es sze zon tól si ke rült be töl te ni, ami kor Máder Re-
zső a né met szár ma zá sú Georg Anthes sze mé lyé ben új ra egy nem zet kö zi leg el is mert 
Wagner-elő adót szer ződ te tett Bu da pest re. A ru ti nos, jó meg je le né sű és ma gas szí né szi 
kva li tá sok kal ren del ke ző éne kes sok év ta pasz ta la tain meg edző dött szín pa di já té ka már 
el ső fel lép te kor el is me rést kel tett még a kri ti ku sok kö rében is.38

   A saj tó ugyan ak kor kap va ka pott az al kal mon, hogy Anthes szer ződ te té se okán 
kard ját a szer ző dés sze gő Burian el len vil log tas sa, hi szen Anthes ép pen ak ko ri ban hagy-
ta el Drezdát, ami kor Burian oda szer ző dött. Rend re vissza tér a saj tó ban az az elem, 
hogy Anthes Burian miatt hagy ta ott Drezdát,39 sőt az Al kot mány cí mű lap ban egye ne-
sen azt ol vas hat juk, hogy „Burrián el szö kött tő lünk Drezdába, ott kiturta Anthest, aki 
vi szont hoz zánk me ne kült.”40 Ez a vé le mény a mo dern szak iro da lom nagy ré szé ben is 
meg ta lál ha tó, azon ban a drez dai le vél tár ban ta lál ha tó 1902-es ope ra há zi ak tá ból ki de-
rül, hogy Anthes való já ban elő ször Ame ri ká ba szer ző dött, míg Buriant az 1902 nya rán 
Drezdából Frank furt ba tá vo zó Ejnar Forchhammer, Burian fe le sé gét pe dig az 1902 ja-
nu ár já ban Bu da pest re tá vo zott Krammer Te réz pót lá sá ra szer ződtették.41

   A bu da pes ti saj tó ban Anthes éne két rend sze re sen össze ha son lít ják Burianéval, 
azon ban ezek ből az össze ve té sek ből ál ta lá ban egyik éne kes se ke rül ki egy ér tel mű 

35  A vendégszereplések dátuma és műsora: 1902. június 16. Carmen, 1902. június 17. Bajazzók, 1902. 
június 19. A nürnbergi mesterdalnokok. (A drezdai operaház Historisches Archivjának adatai alap-
ján.)

36  N. N., „Tenorista-krizis az Operában”, Magyarország 9/166 (1902. július 13.), 9.
37  Burian drezdai kezdőfizetése évi 24 000 márka volt. (Sächsisches Staatsarchiv Dresden, 10711. 

Ministerium des Königlichen Hauses Loc. 44 Nr. 31. Acta, das königliche Hoftheater betreffend. 
1902. 78.)

38  „Anthesz [sic] Györgyben, a kinek mai föllépését a legnagyobb várakozás előzte meg, egy rit-
ka képzettségü, rendkivül intelligens, daliás termetü énekest ismertünk meg, a ki egy csapással 
meghóditotta közönségünket.” N. N., „Operaház”, Budapesti Hirlap 23/258 (1903. szeptember 20.), 
13.

39  N. N., „Mader Rezső Milánóban”, Magyarország 10/169 (1903. július 17.), 13.
40  N. N., „Anthes bemutatkozása” Alkotmány 8/223 (1903. szeptember 20.), 7.
41  (Sächsisches Staatsarchiv Dresden, 10711. Ministerium des Königlichen Hauses Loc. 44 Nr. 31. 

Acta, das königliche Hoftheater betreffend. 1902. iktatószám: 859/02. 81. számozott oldal) Anthes 
1902 őszén még több előadáson énekelt Drezdában (például augusztus 26., szeptember 1.). Ekkor 
kaphatta New York-i meghívását.
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győz tes ként. Bár Anthest „in tel li gen sebb nek”,42 „nobilisabbnak”,43 sőt „tu do má nyo-
sabb nak”44 tart ják mint Buriant, hang já ról az ál ta lá nos di csé re tek mel lett szin te min-
den kri ti kus meg jegy zi, hogy már túl van éne ke si fény ko rán. Több kri ti ká ban is ar ról 
ol vas ha tunk, hogy Burian hang ja Antheséhez ké pest „ér zé ki szép sé gű”45 és „meleg.”46

   Burian szer ző dés sze gé se után elő ször 1907-ben mint vi lág hí rű éne kes tért vissza 
Bu da pest re,47 ekkortól ha lá láig majd nem min den év ben fel lé pett a Ma gyar Ki rá lyi 
Ope ra ház ban. Elein te csak rö vi debb ven dég sze rep lé sek re jött Ma gyar or szág ra, hi szen 
elő a dó mű vé szi éle tét amúgy is több vá ros, fő ként Drezda és New York kö zött osz tot ta 
meg. Amel lett, hogy idő ről idő re új sze repek ben is be mu tat ko zott,48 je len lé te biz to sí-
tot ta a Wagner-mű vek re per toá ron tar tá sát, ven dég sze rep lé sei al kal má val az Ope ra ház 
rend re új ra mű sor ra tűz het te a Trisztán és Izoldát.
   1909 ja nu ár já ban a saj tó új ra ki kezd te egy más el len Anthest és Buriant. Andreas 
Dippel, a Metropolitan Ope ra House ad mi niszt ra tív me ne dzse re meg hív ta Anthest egy 
újabb ame ri kai ven dég sze rep lés re.49 Az új sá gok ban ugyan ak kor ar ról ol vas ha tunk, 
hogy Anthes azért hagy ja el a bu da pes ti Ope ra há zat, mert mel lőz ve ér zi ma gát a gyak-
ran ven dég sze rep lő Burian mel lett.50 Anthes ta lán jog gal érez het te sért ve ma gát amiatt, 
hogy a szer ző dés sze gő te nort na gyobb ra be csü lik, mint őt, aki már évek óta meg bíz ha-
tó tag ja az Ope ra ház nak, azon ban to vább éle zi a hely ze tet a Pes ti Napló ban ez zel egy 
idő ben meg je lent cikk, mely ben ál ta lá nos kri ti kát fo gal maz nak meg az Ame ri ká ban 
ven dég sze rep lő éne ke sek ről. A cikk sze rint a rend kí vül ma gas ame ri kai tisz te let dí jak 
miatt kö ve tel nek ezek az éne ke sek – köz tük Anthes és Burian név sze rint is meg em lít-
ve – jó val ma ga sabb fize tést Euró pá ban is.51 Le het sé ges, hogy volt a hát tér ben vala ki, 
aki miatt ek ko ri ban egy új ság író vál lal ta, hogy a két ál lan dóan össze ha son lí tott te nor-
sztár konf lik tu sá ban nem fog lal ál lást? Ha igen, ak kor az min den bi zonnyal Környei 
Bé la le he tett, aki a sze zon kez de tén, 1908. no vem ber 17-én mu tat ko zott be az Ope ra-

42  N. N., „Anthes bemutatkozása”.
43  N. N., „Operaház”, Budapesti Napló 8/257 (1903. szeptember 20.), 11.
44  N. N., „Anthes bemutatkozása”.
45  N. N., „Operaház”, 11.; N. N., „A Lohengrin”, Magyarország X/227 (1903. szeptember 22.), 13.
46  a. k. [Antalik Károly?], „Magyar Kir. Opera”, Hazánk 10/223 (1903. szeptember 22.), 9.; N. N., „Az 

uj hőstenor”, Egyetértés 37/257 (1903. szeptember 20.), 4.
47  Különös egybeesés, hogy 1907-es vendégszereplése közvetlenül megelőzte Caruso budapesti fel-

lépését és bukását. A témáról lásd bővebben: Kertész Iván, „Caruso bukása Budapesten a korabeli 
sajtó tükrében”, in Stanley Jackson, Caruso. Fordította: Borbás Mária (Budapest: Gondolat, 1976), 
409–435., valamint Andrew Farkas, „Caruso and Budapest”, The Record Collector 28/11–12 (1984. 
április), 245–266.

48  1908: Puccini: Bohémélet – Rodolfo, Wagner: Siegfried – címszerep, 1911: Gounod: Faust – cím-
szerep, 1912: Kienzl: Der Evangelimann – Matthias Freudhofer. Burian budapesti szerepeinek listá-
ját lásd: DLA-disszertáció, 142.

49  N. N., „Anthes Amerikában”, Az Ujság 7/7 (1909. január 9.), 10.
50  N. N., „Anthes kivándorol. Tenor-háboru”, Tévesen adatolt újságkivágat a Magyar Állami Operaház 

Emléktárában „Az Ujság 1909. január 14.” megjegyzéssel. A lap januári számaiban nem szerepel 
ilyen cikk.

51  N. N., „Conried és Hammerstein”, Pesti Napló 60/11 (1909. január 14.), 12.
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ház kö zön sé gé nek.52 D’Al bert He gyek al ján cí mű ope rá já nak ma gyar or szá gi be mu ta tó-
ján Pedro sze re pé ben olyan si kert ara tott, hogy „ugy ün ne pel ték, mint egy kor Burriánt 
a Tristán be mu ta tó ja után”.53 Hang já ról igen po zi tív be nyo mást kaphatunk:

Szim pa ti kus sze mé lyi sé ge és egy hős te nor ere je mel lett a lí rai te nor ma gas hang-
fek vé sé vel is bír.54

   Környeiben a ma gyar saj tó meg ta lál ni vél te „az el ső ma gyar Wagner-te nort”,55 min-
den egyes új sze re pét szen zá ció ként él te meg a saj tó és a kö zön ség is. Ek ko ri ban te hát 
Burian és Anthes mel lett egy új, si ke res te nor éne kelt rend sze re sen az Ope ra ház szín pa-
dán, aki nek a két em lí tett éne kes hez ké pest óriá si elő nye mind a saj tó, mind pe dig a kö-
zön ség sze mé ben, hogy ma gyar, en nek kö vet kez té ben hi bát lan ma gyar ság gal énekel.
   A saj tó ál tal ka vart hul lá mok vé gül el ül tek, 1909 ta va szán Burian és Anthes is el uta-
zott Ame ri ká ba. Az azon ban biz tos, hogy Burian 1910 szep tem be réig nem jött új ra Bu-
da pest re, Környei Bé lá ból pe dig még sem lett az el ső ma gyar Wagner-te nor. Mind össze 
négy al ka lom mal éne kel te a Lohengrin cím sze re pét az Ope ra ház ban, elő adá sa nem ara-
tott osz tat lan si kert, és ez volt bu da pes ti mű kö dé se so rán egyet len Wagner-szerepe.56

   Burian 1911. ok tó ber 13-án éne kel te elő ször Bu da pes ten Gounod Fa ust cí mű ope-
rá já nak cím sze re pét. A kri ti ku sok me rev nek és mes ter kélt nek érez ték elő adá sát a lí rai 
ré szek nél, pél dául a cavatinában.57 Az elő adás utá ni kri ti kák egy két éves ne ga tív pe rió-
dus kez de tét je len tik. Le het sé ges, hogy Burian fá radt sá gát, eset leg han gi ne héz sé geit 
pró bál ta pa lás tol ni, ezért volt elő adá sa me rev.58 Burian 1912-től egy re több bí rá la tot 
kap a saj tó ban elő adá sai után, az Anthesszel és Környeivel való össze ha son lí tá sok ban 
ez út tal rend re ő marad alul.
   Fá radt sá gá nak oka egy részt túl ter helt sé gé ben ke re sen dő. Éle tét ek kor már évek óta 
Drezda, New York és más ven dég sze rep lé sek vá ro sai kö zött osz tot ta meg, sőt az 1912–
1913-as sze zon ban a bé csi és a bos to ni ope ra há zak nál is szer ződ te tett tag, a New York-i 
Metropolitan Ope ra House-nál pe dig rend sze re sen ven dég sze re pel. Ven dég sze rep lé sei 
al kal má val az ope ra há zak ál ta lá ban erő sen igény be vet ték je len lé tét: pél dául 1908 no-

52  Környei Béla 1905-től volt a Királyi Színház tagja. Magyar Művészeti Almanach. V. évfolyam, szerk. 
Dr. Incze Henrik (Budapest: a szerkesztő kiadása, 1905), 246.

53  Kálmán Imre, „A hegyek alján”, Pesti Napló 59/276 (1908. november 18.), 10.
54  „Er hat neben der sympathischen Persönlichkeit und der Kraft eines Heldentenors die hohe 

Stimmlage des lyrischen Tenors.” D. b., „Tiefland”, Neues Politisches Volkblatt 32/276 (1908. no-
vember 18.), 3.

55  Kálmán, „A hegyek alján”.
56  A témáról lásd bővebben: Szabó Ferenc János, „(Gibt es eine) Heldentenor-Tradition in Ungarn(?). 

Von Carl Burrian bis Béla Környei”, Online publikáció: <http://www.gramophone-anno.eu/article.
php?id=20> (2010. május 8.).

57  N. N., „Operaház”, Pesti Napló 42/244 (1911. október 14.), 11.; N. N., „(M. kir. operaház)”, Pesti 
Hirlap 33/244 (1911. október 14.), 6.

58  Hangi fáradtságról, túlterheltségről árulkodik már 1911 júliusában A nürnbergi mesterdalnokok 
részletéből készített hangfelvétele is: The Gramophone Co., matricaszám: 2257c.
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vem be ré ben Bécs ben egy hét alatt négy kü lön bö ző Wagner-ope rá ban éne kelt,59 majd 
1908 és 1909 for duló ján majd nem kétnaponta éne kelt kü lön bö ző vá ro sok ban.60 Az sem 
biz tos, hogy az 1911-ben Drezdával tör tént sza kí tá sát tel je sen ki he ver te, bár a Reichelt 
ál tal kö zölt le vél nem árul ko dik ku darc élményről.61

   Az 1913–1914-es sze zon kez de tén si ke rült ma gá ra ta lál nia, er ről ta nús ko dik pél-
dául egy Walkür-elő adás után szü le tett kri ti ka: „Burrián az örök le mon dó, évek óta 
nem volt olyan pom pás diszpozicióban, mint ezen az es tén. […] Olyan si ke re volt 
ma Burriánnak, mint a ré gi nagy di cső sé gei ide jén.”62 Ek kor azon ban már nem járt se 
Ame ri ká ba, se Bécs be, éle tét Prá ga mel let ti bir to kán, vala mint Bu da pes ten rendezte be.
   1913-tól Buriant „ál lan dó ven dég ként” szer ződ tet te az Ope ra ház.63 A Füg get len 
Ma gyar or szág név te len tu dó sí tó ja tud ni vé li, hogy Burian „az em lé ke ze tes cseh tün te-
té sek” miatt ol dot ta fel bé csi szer ző dé sét.64 En nek az adat nak a hi te les sé ge nem ki zárt, 
ugyan is való ban le het tek ek ko ri ban Bécs ben tün te té sek a cseh tar to má nyi gyű lés fel-
osz la tá sa miatt.65

   1913 utá ni bu da pes ti fel lé pé sei idő ről idő re me gint ál do za tul es tek sér tő dé sei nek: 
1914 má ju sá ban túl sá gos han gi igény be vé te le,66 ké sőbb, 1922 má ju sá ban a Fedora,67 
míg 1923 ta va szán a Salome68 ope ra há zi fel újí tá sá nak sze rep osz tá sa miatt fe nye ge tő-
zött le mon dás sal. Te át rá lis egyé ni sé gét jel lem zi, hogy 1922-ben még bú csú kon cert-
jét is meg hir det ték.69 A Ma gyar Ki rá lyi Ope ra ház azon ban nem tu dott nél kü löz ni egy 

59  Luther, Helden an geweihtem Ort, 358.
60  Budapest, 1908. december 29. Carmen, Bécs, 1909. január 4. Siegfried, Drezda, 1909. január 7. 

Aida, Bécs, 1909. január 9. Götterdämmerung, Drezda, 1909. január 11. Trisztán és Izolda, Bécs, 
1909. január 12. Bajazzók, Drezda, 1909. jan. 13. Der Evangelimann, Bécs, 1909. január 15. A nürn-
bergi mesterdalnokok, Budapest, 1909. január 17. Siegfried, majd a következő fellépése: New York, 
1909. február 5. Tannhäuser.

61  Johannes Reichelt, „Karl Burrian. Um die Tragik verwöhnter Heldentenöre” in uő., Erlebte 
Kostbarkeiten (Dresden: Wodni & Lindecke, 1941), 346–348.

62  k. j., „Operaház”, Pesti Napló 65/10 (1914. január 11.), 16.
63  N. N., „Burrián Károly szerződése”, Budapest 37/151 (1913. június 27.), 12. Az „állandó vendég” 

szerződéstípus fogalma nem eléggé tisztázott, valószínűleg azt értik alatta, amikor a színház egy hí-
resebb énekest kedvezőbb feltételekkel szerződtet több hónapig tartó, rendszeres vendégszereplésre. 
lásd: DLA-disszertáció, 78–81.

64  N. N., „Burrián Budapesten”, Független Magyarország 13/203 (1913. augusztus 28.), 10.
65  Az osztrák kormány az 1908 óta tartó belpolitikai konfliktusok miatt 1913. július 26-án feloszlat-

ta a munkaképtelenné vált cseh tartományi gyűlést. Lásd: „Csehország”, in Magyar Nagylexikon, 
5, szerk. Élesztős László (Budapest: Magyar Nagylexikon, 1997), 805., valamint Csehország a 
Habsburg-Monarchiában. 1618–1918. Esszék a cseh történelemről, szerk. Szarka László (Budapest: 
Gondolat, 1989), 209.

66  Vidor Dezső, a Magyar Királyi Operaház titkárának nyilatkozata alapján, lásd: N. N., „Burián távo-
zik az Operától. Fölbontották a szerződését”, Budapest 38/117 (1914. május 19.), 13. Burian válasz-
nyilatkozatát a Budapesti Hirlap közölte: N. N., „Burián és az Opera”, Budapesti Hirlap 34/117 
(1914. május 19.), 14.

67  N. N., „Burián az idén már nem lép fel az Operában.” Pesti Napló 73/106 (1922. május 11.), 8.
68  N. N., „Burián énekli Heródest a Saloméban”, Új nemzedék 4/279 (1922. december 7.), 7.
69  1922. május 19., a Zeneakadémia nagyterme.
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olyan kva li tá sú mű vészt, mint ami lyen Burian volt, Burian pe dig ek kor már nem tér he-
tett vissza más, szer ző dés sze gés sel el ha gyott ope raházakhoz.
   Meg hir de tett elő adá sait olyan gyak ran le mond ta, hogy a saj tó az él ce lő dé sig is el-
ment egy-egy elő adá sá nak ér té ke lé se kor. Ami kor 1916. no vem ber 4-én elő ször éne kel-
te Az is te nek al ko nya Siegfried sze re pét, így tu dó sít a Pes ti Hirlap kritikusa:

Még tör tén nek csu dák… Burián föl lé pé sét hir det ték szom bat ra, az Is te nek al ko nyá-
ban és ime mi tör tént? Burrián csak ugyan fölépett. Da cá ra an nak, hogy hir det ve volt, 
még is éne kelt. Sőt mi több: igen stilusosan és müvésziesen ad ta Siegfriedet […]70

   1917. má jus 24-én – A fá ból fa ra gott ki rály fi be mu ta tó ja után szűk két hét tel – 
újabb ma gyar mű ős be mu ta tó ját hir det het te az Ope ra ház, Sztojanovics Je nő má so dik 
ope ra há zi be mu ta tó ja, az Otello me sél cí mű ope ra azon ban egyál ta lán nem ara tott si-
kert. Burian pe dig ez al ka lom mal új ra ma gya rul éne kelt, ami ért ál ta lá ban di csérték is:

A ma gán sze rep lők kö zül Burián Ká roly vál lal ta Otellonak meg le he tő sen passziv 
sze re pét. Tisz ta ma gyar ki ej tés sel éne kelt, rit ka fé nyes diszpozicióban.71

   Az Otello me sél össze sen há rom elő adást ért meg az Ope ra ház ban, ezek mind egyi-
kén Burian éne kel te a fő sze re pet.72 Nem elő ször ad ta ta nú je lét ma gyar ze ne szer zők 
irán ti szim pá ti á já nak, ko ráb ban Liszt Fe renc és Volkmann Ró bert cen te ná riu mán is fel-
lé pést vál lalt Bu da pes ten. Előb bin Liszt XIII. zsol tá rát ad ta elő Siegfried Wagner ve-
zény le té vel (Ma gyar Ki rá lyi Ope ra ház, 1911. ok tó ber 24.), míg utóbbin (Nép ope ra,73 
1915. áp ri lis 16.) éne kel te elő ször Bu da pes ten Mahler Revelge cí mű da lát, mely ből 
nem sok kal ez előtt – Mahler-mű ből el ső ként – ké szí tett hang le mezfelvételt.74

   Burian az évek elő re ha lad tá val egy re gyak rab ban éne kelt hang ver se nye ken Bu da-
pes ten. Bár több for rás ki eme li, hogy már ko ráb ban is igen el is mert hang ver seny éne kes 
volt,75 figye lem re mél tó, hogy hu szon há rom je len leg is mert bu da pes ti hang ver se nyé-
ből ti zen nyolc az 1913 utá ni évek re esik.76 Egyik bu da pes ti hang ver se nyén öccsé vel, 
Emil Buriannal kö zö sen lé pett fel.77

70  N. N., „(M. kir. Operaház)”, Pesti Hirlap 38/308 (1916. november 5.), 11.
71  N. N., „Otello mesél”, Alkotmány 22/133 (1917. május 25.), 7.
72  Sztojanovits Jenő operájáról lásd bővebben: Németh Amadé, A magyar opera története (1785–2000) 

(Budapest: Anno, 2000), 189–190.
73  Az 1911-ben nyílt Népoperáról (később: Városi színház, ma: Erkel színház) lásd: Molnár Klára, 

A Nép ope ra – Városi Színház. 1911–1951 (Budapest: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 
1998).

74  The Gramophone Company, matr.: 15560b és 15561b, zongorakísérettel. A felvételek 1911. július 
7-én Prágában készültek, kiadásukról nincsen adat. Lásd DLA-disszertáció, 179–180.

75  Például Klára Kolofiková, „Burian, Karel”, in Český hudební slovník osob a institucí. [Praha, 2010] 
<http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record 
_detail&id=7049> (accessed 2010. december 6-án).

76  Burian hangversenyeinek műsorát lásd a DLA-Disszertáció 1. függelékében, továbbá az MTA BTK 
Zenetudományi Intézet Budapesti hangversenykatalógusában.

77  1918. március 5., Vigadó, Wagner-est.
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   A hang ver se nyek mű so rait vé gig néz ve fel tű nik, hogy a da lok mel lett nem csak 
olyan ope ra rész le tek hang zot tak el Burian kon cert jein, ame lye ket Bu da pest ope ra szín-
pa dán is éne kelt. Hang ver se nyen hall hat ta a bu da pes ti kö zön ség Burian elő adá sá ban 
a Rienzi Imá ját, Tamino áriá ját A va rázs fu vo lá ból, a Ro mán cot Goldmark Merlin cí-
mű ope rá já ból, a nagy áriát Mascagni Fritz ba rá tunk cí mű ope rá já ból, az Aida duett jét 
Radnai Er zsi köz re mű kö dé sé vel, a finalét („Bú csú és vég je le net”) az Otelló ból. Egy 
olasz ope raes ten két együt tes ben is részt vett: az Otello sze rel mi ket tő sét Medek An ná-
val, a Lammermoori Lu cia szex tett jét pe dig Adelina Adler, Medek An na, Szü gyi Kál-
mán, Far kas Sán dor és Venczell Bé la tár sa sá gá ban ad ta elő. Pon to sab ban meg nem 
ne ve zett áriá kat éne kelt még A bű vös va dász, a Tosca, a Manon Lescaut, a Werther, 
a Dalibor és A csók cí mű ope rák ból is. Bu da pes ten elő adott dal re per toár ján Wagner 
(Schmerzen), Mahler (Revelge), Richard Strauss (Morgen és Zueignung) és cseh szer-
zők (Jindřich Jindřich,78 František Neumann) mű vei szerepelnek.
   1918. áp ri lis 2-án új ra telt há zat von zott a szín lap hir de té se: Burian ezen az es-
tén éne kel te elő ször Saint-Saëns Sámson és Delilájának fér fi fő sze re pét Bu da pes ten, 
a be szá molók alap ján – test al ka ta el le né re – ki váló ének- és szí né szi tel je sít ménnyel.79 
A si ker azon ban saj nos nem ma radt fel hőt len, két hét múl va Burian a Lohengrin cím-
sze re pét ré sze gen éne kel te az Ope ra ház szín pa dán, ne vet sé ges sé té ve ez zel ön ma gát és 
az elő adást is.80 A be szá molók sze rint bot rá nyo san vi sel ke dett a szín pa don, el for dult 
a töb bi éne kes től, ki esett a sze re pé ből, túl sá go san is köz vet le nül pró bált vi sel ked ni az 
El zát ala kí tó Medek An ná val, ál lí tó lag még vic ce lő dött is.81 A szü net ben Medek An-
na fe le lős ség re von ta őt, mi re Burian mi nő sít he tet len han gon be szélt ve le.82 A má so-
dik fel vo nás ban a temp lom hoz me net Lohengrint ma ga Telramund (Ró zsa S. La jos) 
tá mo gat ta, mert Burian nem volt haj lan dó az őt – sze rin te – meg sér tő Medek An ná-

78  Jindřich két dala, a Liebesträume és a Verwelkte Blüte magyarországi bemutatóként hangzott el 
1921. november 27-én, Gutmann Miklós zongorakíséretével.

79  k. e., „Operaház”, Pesti Napló 59/88 (1918. április 13.), 7.
80  James Dennis említi Burian-tanulmányában, hogy Burian volt az a tenor, aki egyszer részegen 

énekelte Lohengrint, nem tudott beszállni a hattyú vontatta csónakba, és a híressé vált mondattal 
igyekezett kivágni magát a kellemetlen helyzetből: „Mikor indul a következő hattyú?”, lásd: James 
Dennis, „Karel Burian”, The Record Collector 18/7 (1969. július), 162. Az ismert anekdotát magam 
is több tenorral kapcsolatban hallottam már, köztük Buriannal is. Ugyanakkor a magyar sajtóban 
Burian szereplései kapcsán nem találkoztam az esettel. Elég nagy a valószínűsége, hogy a vándorló 
anekdota valójában Leo Slezakkal történt meg. Fia, Walter Slezak írta le visszaemlékezései között, 
hogy édesapja mesélte neki a történetet, mely Amerikában esett meg, s már 1964-ben, a könyv első 
megjelenése idején klasszikus operaanekdotává vált. Lásd: Walter Slezak, Wann geht der nächste 
Schwan? (München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1971), 211.

81  „Burian Károly különösen Medek Annát inzultálta. Egy-kétszer kilökte a szinpadra, vagy ma gá val-
hur col ta. Például a templomjelenésnél. Mindig háttal fordult hozzá és amig Medek énekelt, Burián 
mu la tott és vicceket mesélt.” N. N., „Burian tegnap részegen énekelte Lohengrint”, Magyar Estilap 
25/87 (1918. április 17.), 1.

82  N. N., „A becsipett Lohengrin. Burián Károly tegnap esti szereplése”, Az Est 9/92 (1918. április 
18.), 3.
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val ka ron fog va men ni.83 A má so dik szü net ben a szín fa lak mö gött te te mes mennyi sé gű 
fe ke te ká vét itat tak az éne kes sel, ami nek meg is jött a ha tá sa: Lohengrin a har ma dik 
fel vo nás ban új ra „éne kelt”, az elő adás rend ben véget ért.84 A bot rány el le né re Bánffy 
in ten dáns fel kér te Buriant, hogy a kö vet ke ző sze zon ban Mihalovich Ödön Tol di sze rel-
me cí mű ope rá já ban lép jen fel, Tol di sze re pét ma gya rul éne kel je.85 Az 1918–1919-es 
sze zon ban azon ban Burian egy szer sem lé pett fel Budapesten.
   Az 1919–1920-as sze zon má so dik fe lé ben vi szont ki fe je zet ten gyak ran éne kelt az 
Ope ra ház ban. A tör té ne lem vi ha rait jel zi, hogy aka ra tán kí vül is be le ke ve re dett a sze-
zon leg na gyobb ope ra há zi bot rá nyá ba. 1920. áp ri lis 5-én a Walkür elő adá sá nak de re-
kán egy csa pat an ti sze mi ta fia tal em ber be ron tott a né ző tér re, és han gos ki ál to zás sal 
tün te tett a Wotan sze re pét ének lő Ró zsa S. La jos el len.86 Az elő adást nem le he tett foly-
tat ni. Ró zsa S. La jos a saj tó ban meg je lent nyi lat ko za tá ból ér de mes idézni:

Na gyon jól esett, hogy Burrian Ká roly ba rá tom és kol lé gám tel je sen szo li dá ri san 
vi sel ke dett ve lem szemben.87

   Burian az elő adá son ta nú sí tott vi sel ke dé sé ről biz to san csak annyit tud ha tunk, hogy 
ő ta ná csol ta, hogy ne foly tas sák az elő adást, szo li da ri tá sa pe dig ab ban nyil vá nult meg, 
hogy „ki je len tet te, hogy az Ope ra ház ban töb bé nem lép fel.”88 Utób bi ki je len té sé nek 
per sze nem tett ele get, olyannyi ra, hogy 1920. má jus 16-án új sze rep ben is be mu tat ko-
zott Bu da pes ten, egy igen lát vá nyos Raj na kin cse-elő adá son.89 A Nép sza va új ság író ja 
sze rint „ér ces han gon, fia ta los len dü let tel és Wagner tö ké le tes meg ér té sé vel éne kel te a 
ger mán mon da kör tüz-is te nét, Logét.”90

83  N. N., „Nagy botrány az Operában. A berugott Lohengrin”, Új Hirek 17/91 (1918. április 18.), 3.
84  N. N., „Részeg Grál lovag az Operában”, Déli Hirlap 2/181 (1918. április 18.), 3.
85  Valkó Arisztid (összeáll.), Adatok az Operaház történetéhez I (Kézirat, Budapest, 1975), 71–72. 

Lelőhely: MTA BTK Zenetudományi Intézet. A Toldi szerelme felújítására végül nem került sor a 
szezonban.

86  Az esetet leírja: A budapesti Operaház 100 éve, szerk. Staud Géza (Budapest: Zeneműkiadó, 1984), 
185.

87  N. N., „Nagy botrány az Operaházban”, Az Ujság 18/83 (1920. április 6.), 3. Rózsa S. Lajos ezután 
nem lépett fel többször a Magyar Királyi Operaházban, nem sokkal később Amerikába utazott ven-
dégszereplésre, azonban hat előadás után váratlanul, egy ételmérgezés következtében elhunyt, lásd: 
Kutsch–Riemens, Großes Sängerlexikon, 4, 2992.

88  N. N., „Nagy botrány az Operaházban”, Az Ujság 18/83, i.h.; N. N., „Rózsa Lajos az Operaház meg-
zavart előadásáról”, Az Est 11/84 (1920. április 7.), 3.

89  Kéméndy Jenő A Rajna kincse sellőinek minél hatásosabb megjelenítéséhez kitalált színpadi trükkje 
az volt, hogy a három énekesnő a közönség felől szinte láthatatlan zsinórokon függve és a díszle-
tek mögé bújt színpadi munkások által mozgatva énekelte a nyitó tercettet. N. N., „Kéméndy Jenő 
szinpadtechnikai találmánya”, Az Ujság 18/114 (1920. május 13.), 3.

90  B., „Operaház”, Népszava 48/118 (1920. május 18.), 3.
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   1921. de cem ber 30-án az Ope ra ház ban ak kor húsz éve be mu ta tott Trisztán és Izolda 
elő adá sán Trisztán sze re pé ben ün ne pel te Burian 30 éves elő a dó mű vé szi ju bi le u mát.91 
Burian ün ne pi be szé dé ben ki emel te, hogy a húsz év vel az előt ti be mu ta tó elő adói kö zül 
már szin te csak ő és a ju bi le u mot is ve zény lő Kerner Ist ván ak tív.92 Az el ső fel vo nás 
vé gén a szűn ni nem aka ró tap sot Burian ma gyar nyel ven kö szönte meg.93

   Ugyanabban a sze rep ben mu tat koz ha tott be utol já ra Bu da pes ten, mely nek elő adó-
ja ként be vo nult a ze ne tör té net be: a Salome fel újí tá sán (1923. már ci us 17.) He ró des sze-
re pét éne kel te. A Nem ze ti Ujság tu dó sí tá sa ér zék le te sen ír ja le Burian mél tán vi lág hí rű 
alakítását:

A sovár pillantásu, szél től és vér től re me gő, gyön ge és el pu hult tetrarchát pom pás 
müvészettel ját szot ta Burián. Moz du la tai, ha tá ro zat lan kap ko dá sa, a fé le lem és a 
sze re lem kö zött in ga do zó fel lob ba ná sai tö ké le tes hüséggel áb rá zol ták Herodes kín-
ban és kéj ben vo nagló gyarlóságát.94

   Utol só ope ra há zi fel lé pé sé re nem sok kal ké sőbb, 1923. szep tem ber 26-án ke rült 
sor, ek kor Siegmund sze re pét énekelte.
   Burian ha lál hí re na gyon ha mar el ju tott Bu da pest re. Már a ha lá la utá ni na pon ter je-
del mes nek roló got kö zölt a Vi lág cí mű na pi lap, a kor szak hoz ké pest meg le pően pon-
tos élet raj zi ada tok kal.95 Még utol só Bu da pest re írott le ve lé ről is be szá mol, ame lyet 
Burian a cikk sze rint Környei Bé lá hoz írt. Burian te me té sén az Ope ra ház nem tud ta 
kép vi sel tet ni ma gát, el len ben az Ope ra ház hoz kö ze li te réz vá ro si plé bá nia temp lom ban 
a rá kö vet ke ző pén te ken gyász mi sét mon dat tak lel ki üd vé ért.96 A gyász mi sén az Ope ra-
ház ze ne ka ra, Kerner Ist ván ve zény le té vel Az is te nek al ko nya gyász in duló ját, az Ope-
ra ház ének ka ra pe dig a Tannhäuser za rán dok kó ru sát ad ta elő.97 Szá mos nek rológ je lent 
meg Burianról ha lá la után, ezek kö zük ope ra tör té ne ti szem pont ból meg kell em lí te ni 
egy ter je del mes, igen szen ti men tá lis vissza em lé ke zést, me lyet ma ga Vasquez Itá lia írt 
a Pester Lloydba.98

91  Nincs adatunk arról, hogy bármely más városban is ünnepelte volna ezt az évfordulót, mindenesetre 
nem valószínű. Burian ekkor már nem járt Drezdába és Amerikába, a prágai Nemzeti Színház online 
archívumában pedig nem találtam erre vonatkozó adatot.

92  N. N., „Burian ünneplése. A mai Trisztán-előadás”, Az Ujság 19/294 (1921. december 31.), 8. Hozzá 
kell tenni azonban, hogy megfeledkezett Gábor Józsefről, aki a Trisztán-bemutatón a pásztor sze-
repét, míg nem sokkal Burian jubileuma után a Parsifal címszerepét, valamint éppen Buriannal 
felváltva Lorisz Ipanov szerepét énekelte.

93  (–ldi.) [Béldi Izor], „Burian jubileuma”, Pesti Hirlap 43/294 (1921. december 31.), 7.
94  R. M., „Operaház”, Nemzeti Ujság 5/63 (1923. március 18.), 8.
95  N. N., „Burián Károly meghalt”, Világ 15/201 (1924. szeptember 26.), 3.
96  N. N., „Burián Károly halála”, Az Ujság 22/202 (1924. szeptember 27.), 9.
97  N. N., „Gyászmise Burián lelkiüdvéért”, Az Ujság 22/204 (1924. szeptember 30.), 10.
98  Italia Vasquez, „Karl Burrian”, Pester Lloyd 71/203 (1924. szeptember 28.), 16.
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2. Burian mint Wagner‑énekes

Karel Burian ének hang já ról je len tős mennyi sé gű hang fel vé tel ma radt fenn, a leg ko ráb-
biak 1906-ban, a leg utol só pe dig 1913-ban ké szült.99 E fel vé te lek mo dern új ra ki adá-
sai nak szá ma azon ban más éne ke sek – pél dául kor tár sa, Caruso – fel vé te lei hez ké pest 
ke ve sebb, fel te he tő leg a nyel vi prob lé mák miatt: le me zein ugyan is csak cse hül és né-
me tül éne kel. Hang fel vé te lei kö zött ope ra rész le te ket, mű da lo kat, vala mint cseh nép-
dal fel dol go zá so kat ta lá lunk, il let ve egy kü lön le ges sé get: Gus Edwards (1879–1945) 
kup lé ját, mely re ma ga Burian írt szö ve get Můj kolega Caruso cím mel. A kup lé ref rén je 
a Ba jaz zók hí res áriá ját idézi.100

   A szak iro da lom ban bő ven ol vas ha tunk ál ta lá nos meg fo gal ma zá so kat Burian hang-
já ról, mű vé sze té ről. Ezek ből azon ban nem min den eset ben tu dunk meg konk ré tu mo-
kat. Figye lem re mél tó azon ban Paul Wilhelm vissza em lé ke ző le írá sa, hi szen ő még 
sze mé lye sen hall hat ta Buriant a drez dai operaházban:

[...] amint Burian kinyitotta a száját és a folyékony aranyból lévő dicsőséges han gok 
betöltötték a levegőt, egyszerűen megbabonázta a közönséget. Az ő hangja tu laj-
don kép pen a par excellence arany hang volt, és nem csak néhány magas helyen. Az 
egész hangterjedelme aranyból volt, még a piano és pianissimo hangjai is, amelyek 
kü lön le ges, fémes minőségüknek köszönhetően elhatoltak a nagy drezdai operaház 
leg tá vo lab bi sarkaiba is.101

   A ké sőb bi le írá sok csak a hang fel vé te lek ből in dul nak ki. Ezek nek prob le ma ti ká ját a 
Grove le xi kon Burian-szó cik ké nek utol só mon da ta jel lem zi legjobban:

Burian számos, ámbár némileg primitív felvételén hangjának inkább áttetsző tisz ta-
sá ga, mint a sokat dicsért nemes minősége hallható.102

   Mit tud ha tunk meg ál ta lá ban Burian hang já ról, elő a dó mű vé szi kva li tá sai ról? Jür-
gen Kesting jel lem zé se sze rint hang ja bronz szí nű hős te norhang, mely a kö zép fek vés-
ben eny hén fe dett, míg a ma gas fek vés ben erő tel jes.103 Az erő tel jes, sö té tebb hang-

99  Karel Burian diszkográfiáját többször is megpróbálták már összeállítani. A DLA-disszertáció II. 
függelékeként közölt diszkográfiát a korábban megjelent Burian-diszkográfiák – James Dennis, 
„Karel Burian”, 156–161.; Paul Wilhelm, „Carl Burrian”, Record News 4/7 (1960. március), 239–
244. –, Alan Kelly CD-ROM-on publikált Gramophone Co. diszkográfiája, valamint Rainer Lotz és 
Christian Zwarg még kiadatlan Burian-diszkográfiái alapján állítottam össze. Burian utolsó Pathé-
hangfelvételének azonosítására – Gabriel Gössel és Christian Zwarg segítségével – csak a DLA-
disszertáció megvédése után került sor, tehát nem szerepel a disszertáció II. függelékében.

100  The Gramophone Company 2-72184, matr. 7769r, zongorakísérettel. A felvétel 1910. szeptember 
1-jén vagy 2-án készült, meghallgatható a <www.karelburian.cz> weboldalon.

101  Wilhelm, „Carl Burrian”, 241.
102  Desmond Shawe-Taylor, „Burian, Karel”, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 

Second Edition. Vol. 4, ed. by Stanley Sadie (London: Macmillan, 2001), 624.
103  Jürgen Kesting, Die grossen Sänger (Hamburg: Hoffmann und Campe, 2008), Bd. I, 192.
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szín re utal Kolofiková is, mi kor Buriant „baritonális te nor”-ként jel lem zi.104 En nek 
né mi leg el lent mond Rodolfo Celletti, aki sze rint hang szí ne in kább vi lá gos, fé nyes 
volt.105 Burian ko rai fel vé te lein, kü lö nö sen a „Grál-el be szé lés”-en jól hall ha tó ez a fé-
nyes hang szín, amely azon ban egy szer re erő tel jes is.106 Ének mű vé szi kva li tá sai mel lett 
szín pa di já té ka is meg győ ző volt,107 de emel lett Kolofiková és Celletti is Burian nagy 
eré nye ként em lí tik a ki tű nő szö vegmondást.
   Burian Wagner-éne kes ként ér ke zett Ma gyar or szág ra, Wagner-sze re pek ben lé pett 
fel elő ször, és – bár mint „hős- és lyrai te nor” – de „fő leg Wagner-fé le müvekre” szer-
ző dött Bu da pest re.108 Wagner-sze re pek ben tör tént bu da pes ti ala kí tá sai ról, il let ve a 
Wagner-ope rák ban al kal ma zott ének stí lu sá ról a saj tó alap ján még sem egy ki fe je zet ten 
az ak ko ri Bayreuth szel le mé ben ének lő Wagner-te nor ké pe raj zoló dik ki. Bayreuthban 
ek kor a Cosima Wagner el vei sze rint ki ala kí tott Wagner-stí lus uralkodott.
   Cosima Wagner fér je ha lá la után min dent meg tett an nak ér de ké ben, hogy Bayreuth 
– amel lett, hogy Wagner mű vé sze té nek köz pont ja – mű kö dő ké pes, ön ma gát is mű köd-
te tő vál lal ko zás le gyen.109 An nak ér de ké ben, hogy a Wagner-élet mű bayreuthi ká non ja 
meg szü let hes sen, sor ban be mu tat ta az összes, ott ad dig elő nem adott Wagner-ope rát, 
s az elő adá sok nak ő ma ga volt a ren de ző je.110 A Wagner utá ni bayreuthi stí lus „ze-
nei fe le lő se” pe dig Julius Kniese (1848–1905) volt, aki a Parsifal be mu ta tó ja ide jén 
Wagner asszisz ten se ként mű kö dött.111 Wagner ha lá la után egy át fo gó ter vet dol go zott 
ki az Ün ne pi Já té kok to váb bi or ga ni zá ció já hoz.112 Ar ra hi vat koz va, hogy az 1882. évi 
Parsifal-elő adá sok be ta ní tá sá nál min den szer zői inst ruk ciót ala po san fel jegy zett a sa ját 
kot tá já ba, az egyet len való di hoz zá ér tő ké pé ben tün tet te fel ma gát Bayreuthban.113 1892 
no vem be ré ben Cosimával kö zö sen út já ra in dí tot ta a Bayreuther Stilbildungsschulét,114 
mely a bayreuthi stí lus ban jár tas Wagner-éne ke sek új ge ne rá ció ját volt hi va tott fel ne-

104  Kolofiková, „Burian, Karel”.
105  J. Dostal, Roberto Celletti e Th. Kaufmann, „Burian, Karel”, in Le grandi voci. Dizionario critico-

biografico dei cantanti con discografia operistica, a cura di Rodolfo Celletti (Roma: Istituto per la 
collaborazione culturale, 1964), 103.

106  The Gramophone Company 042131, matr. 169s.
107  Kutsch–Riemens, „Burian, Karel”, 510.
108  Burian 1900. augusztus 10-én kelt szerződése alapján (Magyar Állami Operaház Archívuma).
109  Hans Meyer, Richard Wagner. Mitwelt und Nachwelt (Stuttgart–Zürich: Belser, 1978), 289.
110  Cosima Wagner, Das zweite Leben. Briefe und Aufzeichnungen, 1883–1930, hrsg. von Dietrich 

Mack (München: Piper, 1980), Vorwort, 11.
111  Uott., 786.
112  Kesting, Die grossen Sänger, I, 156.
113  Michael Karbaum, Studien zur Geschichte der Bayreuther Festspiele (1876–1976). I: Textteil; II: 

Dokumente und Anmerkungen (Regensburg: Gustav Bosse, 1976), I/34. Karbaum szerint inkább 
Kniesének, mint Cosima Wagnernek köszönhető a Wagner-stílus 1883 utáni félremagyarázása.

114  David Mahlon Breckbill, The Bayreuth singing style around 1900. (PhD disszertáció, University 
of California, Berkeley, 1991), 83–84.; Cosima Wagner, Das zweite Leben, 786. Cosima Wagner 
megnyitóbeszédét lásd uott., 311–313.
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vel ni. Kniese azon ban nem ének ta nár volt,115 in kább Cosima Wagner el vei nek egy faj ta 
szó csö ve, ő ta ní tot ta meg az éne ke sek nek a sa ját ma ga és Cosima ál tal hi te les nek tar tott 
Wagner-stílust.
   A Cosima-kor szak elő adói ide ál ja sze rint leg fon to sabb a szö veg ma xi má li san dra-
ma ti zált, dek la mált elő adá sa le he tő leg emelt han gon, hogy a ze ne kar ne fed je el az éne-
kest.116 Eb ben a szem pont rend szer ben a par ti tú ra elő írá sai is a szö veg ki ej tés nek van nak 
alá vet ve. Cosima Wagner a Stilbildungsschule meg nyi tó be szé dé ben kü lön hang sú lyoz-
ta, hogy a szö veg ért he tő sé ge a drá mai mű vek ben je len tős té nye ző, kü lö nö sen Wagner 
mű vei ben, me lyek sze rin te el ső sor ban drá mák.117 El en ged he tet len emel lett az ala pos 
ze nei kép zett ség, a kot ta hű ség, ez ala poz za meg az elő adói stí lust is.118 A legato ének lés 
csak az arioso jel le gű he lye ken meg en ge dett, a portamento pe dig csak na gyon rit kán, 
in do kolt eset ben al kalmazható.119

   Cosima azon ban min den bi zonnyal túl lőtt a cé lon, ami kor nem a ze nét tet te az el ső 
hely re.120 Richard Wagner sze mé lyes meg nyi lat ko zá sai nyil ván valóan mu tat ják, hogy 
ő ma ga is az olasz bel canto ének lést te kin tet te ki in duló pont nak, er re kí ván ta ala poz-
ni sa ját mű vei nek ének stí lu sát.121 Kesting a kö vet ke ző kép pen fog lal ja össze Wagner 
elő adói ide ál já nak alap jait: a szép hang, a hang és hang kö zöt ti foly to nos legato, a 
portamento mint a hang kö zök össze kö té sé nek alap ja, mely fel fe lé könnyű cres cen dó-
val, le fe lé decrescendóval jár együtt, a Messa di voce, vala mint a moz gé kony ság a tril-
lák, ská lák, dí szí té sek, elő kék elő adásakor.122

   El gon dol kod ta tó, hogy az el ső, le me zen meg hall gat ha tó Wagner-éne ke sek, akik 

115  Tizenöt éves korától különböző karvezetői feladatokat látott el. Ő maga rendszeres énekoktatásban 
nem részesült, Lipcsében folytatott zeneszerzés-stúdiumokat. Lásd: Bayreuth 1896. Praktisches 
Handbuch für Festspielbesucher. II: Biographien und Porträts, hrsg. von Friedrich Wild (Leipzig 
und Baden-Baden: Constantin Wilds Verlag, [1896]), 29. Ennek ellenére néhány kiváló, világszerte 
elismertté vált Wagner-énekest ő képzett ki, például Ernest van Dycket, Erik Schmedest, Anton van 
Rooyt, Ellen Gulbransont, Aloys Burgstallert, Hans Breuert, Otto Briesemeistert és Ernst Kraust.

116  Michael Seil, „Der Bayreuther Vortragstil auf Schallplatte, oder: Was können wir hören?” in Ton-
Spuren. 100 Jahre Bayreuther Festspiele auf Schallplatte, hrsg. von Jasmin von Brünken (Bayreuth: 
Richard Wagner-Museum, 2004), 20–21.

117  „Für die deutliche, sinngemäße Aussprache, diesen so wesentlichen Faktor bei der Ausführung aller 
dramatischen Werke, insbesondere aber der Werke des Meisters (welche vor allem Drama sind), 
wird das Erlernen und Ausführen von Schauspielen eintreten.” Cosima Wagner, Das zweite Leben, 
312.

118  Uott., 312.
119  Seil, „Der Bayreuther Vortragstil”, 20–21.
120  Meyer, Richard Wagner, 291.
121  Lásd például Cosima Wagner naplójának 1872. augusztus 3-i és 1878. március 7-i bejegyzését: 

Cosima Wagner, Die Tagebücher. Bd. I: 1869-1877 (München: Piper, 1976), 556–557. és Bd. 
II. 1878–1883 (München: Piper, Verlag, 1977), 54. Valamint Canto Spianato [Richard Wagner], 
„Pasticcio”, in Richard Wagners gesammelte Schriften, Bd. 7, hrsg. von Julius Kapp (Leipzig: 
Hesse und Becker, [é. n.]), 11–18. 12. Az írás első megjelenése: Neue Zeitschrift für Musik I/63–64 
(1834. november 6. és 10.).

122  Kesting, Die grossen Sänger, I, 135.
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még Wagnerrel ta nul ták meg a sze re pe ket (pl. Lilli Lehmann, Marianne Brandt és 
Hermann Winkelmann), jól lát ha tóan nem fe lel tek meg tel je sen a Cosima Wagner ál-
tal kö ve telt elő adói stí lus el vá rá sai nak, mi vel Wagner ha lá la után in kább Ame ri ká ban 
és Ang li á ban lép tek fel Wagner-sze re pek ben, rit káb ban sze re pel het tek a Cosima-kor-
szak Bayreuthjában.123 Ha sonlóan mel lő zött lett az a Julius Hey (1832–1909) is, aki 
1875-ben né hány éne kest ma ga ké szí tett fel az el ső Bayreuthi Ün ne pi Já té ko kon való 
rész vé tel re,124 1877-ben pe dig Wagner ki sze melt je volt a meg ala pí tan dó bayreuthi is-
ko la ének ta ná ri poszt já ra.125 Wagner ha lá la után egy év vel, 1884-ben je lent tet te meg 
Deutscher Gesangsunterricht cí mű két kö te tes énekiskoláját, mely nek be ve ze tő jé ben a 
kö vet ke zőket írja:

A jobb éne ke sek bi zo nyos ré szé nél egy má sik, épp olyan ag gasz tó szo kás sal ta lál-
koz ha tunk. Ezek ugyan is az ért he tő szö veg ki ej tés kö ve tel mé nyei nek min den egyes 
szó tag túl sá go san erős hang sú lyo zá sá val igye kez nek ele get ten ni, ez azon ban tel-
je sen meg za var ja a ze nei frazírozást, és így az össze füg gő, kö tött cantilena meg-
való sít ha tat lan lesz. Ez az el ve ten dő ma ni pu lá ció gyak ran azt a célt szol gál ja, hogy 
az éne kes gyen ge sé gét el fed je és sok eset ben az ala pos éne kes kép zés hiá nyá ból 
fa kad, te hát egy szük ség meg ol dás, ami meg bo csát hatatlan.126

   Ez a gon do lat tel jes mér té kig el len tét ben áll Cosima szö vegköz pon tú el vei vel, nem 
cso da te hát, hogy Hey Wagner ha lá la után nem ma rad ha tott to vább Bayreuthban. Tu laj-
don kép pen az ő he lyét fog lal ta el Cosima Bayreuthjában Julius Kniese.
   A 20. szá zad el ső év ti ze d éig Bayreuthban a Cosima-fé le Wagner-stí lus ural ko dott, 
Cosima és Kniese ki épí tet te a ma ga ki pró bált előadógárdáját, amely nek tag ja ként 
egy-egy éne kes éve ken ke resz tül éne kel het te ugyan azt a sze re pet. Bayreuth egyed-
u ral mát jól jel lem zi, hogy eb be az ál lan dó ság ba egyet len tö rés ként az 1903-as hí-
res ame ri kai „Parsifal-lo pás” ese te éke lő dik be: azok az elő adók, akik részt vet tek a 
Parsifal – való szí nű leg Mün chen tá mo ga tá sá val,127 de Cosima min den til ta ko zá sa el le-

123  Seil, „Der Bayreuther Vortragstil”, 20.
124  Kesting, Die grossen Sänger, I, 155.
125  Cosima Wagner, Die Tagebücher, II, 1070.
126  „Bei einer Anzahl besserer Sänger begegnet man einer andern, eben so bedenklichen Gepflogenheit. 

Diese suchen nemlich durch übertrieben scharfe Betonung jeder einzelnen Silbe den Anforderungen 
deutlicher Textaussprache gerecht zu werden, wodurch aber die musikalische Phrasirung völlig 
zerstört wird und eine gebundene, zusammenhängende Gesangscantilene niemals zu ermöglichen 
ist. Diese verwerfliche Manipulation dient häufig dazu, die vorhandenen Schwächen des Sangers zu 
verdecken und entspringt in vielen Fällen dem Mangel einer gründlichen Gesangsbildung, ist also 
ein nothdürftiger Behelf, der nicht zu entschuldigen ist.” Julius Hey, Deutscher Gesangsunterricht. 
Lehrbuch des sprachlichen und gesanglichen Vortrags. Bd. 1: Sprachlicher Theil (Mainz: B. Schott 
und Söhne, 1884), 4.

127  Lásd Cosima Wagner 1903. szept. 28-án, Felix Mottlnak írott levelét: Cosima Wagner, Das zweite 
Leben, 642–643.
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né re meg való sult – ame ri kai be mu ta tó ján, töb bé nem kap tak meg hí vást Bayreuthba.128 
A kö vet ke ző nyá ron, 1904-ben ké szül tek az el ső bayreuthi hang le mez fel vé te lek. Az 
eze ken sze rep lő éne ke sek kép vi se lik azt az elő adói stí lust, ame lyet Cosima és Kniese 
hi te les nek tartott.129

   1906 szep tem be ré től – Kniese ha lá la és Cosima szív pa na szai miatt – az Ün ne pi Já-
té kok ve ze té se Siegfried Wagner ke zé be ke rült, aki 1908. jú li us 22-én a Lohengrin új 
be ta ní tá sá val in dí tot ta a bayreuthi Ün ne pi Já té kok tör té ne té nek kö vet ke ző sza ka szát.130 
Ve ze té sé nek el ső, a vi lág há bo rúig tar tó idő sza ka azon ban to vább ra is Cosima ár nyé ká-
ban telt. Siegfried Wagner csak ki sebb fe lü le ti át ala kí tá so kat hajt ha tott vég re, pél dául 
rend szert ho zott az ün ne pi já té kok prog ram já ba és idő rend jé be,131 az elő adói stí lus to-
vább ra is a Cosima ál tal meg ha tá ro zott vo na lon haladt.
   Kér dés ugyan ak kor, hogy a ko ra be li ma gyar kri ti ku sok mit ér tet tek Wagner-stí lu-
son. Ma már szin te le he tet len fel ku tat ni, me lyik új ság író ju tott el Bayreuthba vagy más 
ne ves kül föl di ope ra ház Wagner-elő adá sai ra. Né mely új ság író hi vat ko zik egy-egy kri-
ti ká já ban kül föl di ta pasz ta la tai ra, de ezek ese té ben se le het már pon to san tud ni, va jon 
mit hal lot tak, és mi lyen éne ke sek elő adá sá ról vol tak él mé nyeik. Meg jegy zé sei ket ezért 
óva to san kell ke zel ni. Burian ese té ben az min den eset re fel tű nő, hogy egy nem ki fe je-
zet ten az ak ko ri Bayreuth szel le mé ben ének lő te nor hang já ról el ső hal lás ra meg ál la pít-
ják, hogy Wagner-éne kes, ugyan ak kor eze ket a meg ál la pí tá sai kat rend re Bayreuth em-
lí té sé vel nyo ma té ko sít ják. Le het sé ges, hogy a ko ra be li bu da pes ti kri ti ka szá má ra a „jó 
Wagner-elő adó” fo gal ma össze for rott Bayreuth ne vé vel. Azon ban ezek ből a kri ti kák ból 
még is ki le het ol vas ni olyan elő adói je gye ket, me lyek Burian ének stí lu sát jellemzik.
   El ső bu da pes ti fel lé pé sei al kal má val egy szer re dicsérik éne két és sze rep formálását:

Olyan Lohengrin, a mi lyen ope ránk szinpadán még nem for dult meg. Hal lot tunk 
már jobb éne kest, sok kal jobb éne kest, de jobb Lohengrint még nem. Ma is csak 
azt mond hat juk, hogy elsőrangu Wagner-éne kes, iga zi müvész, a ki nek nagy stilje, 
nagy egyé ni konczepcziója van. […] So ha sem lát tunk sze re pet ugy ki dol goz ni, a 
mint azt Burrian teszi.132

128  A Parsifal amerikai bemutatója 1903. december 24-én volt. Ez volt a Parsifal első Bayreuthon 
kívüli előadása. Lásd: Annals of the Metropolitan Opera. The Complete Chronicle of Performances 
and Artists, vol. 2. Chronology 1883–1985, ed. by Gerald Fitzgerald (New York: The Metropolitan 
Opera Guild, Inc. Macmillan Press, 1989), 126. Az esetről lásd továbbá: Spotts, Bayreuth, 141. 
Az előadók közül Alois Burgstaller (Parsifal), Anton van Rooy (Amfortas) és a karmester Alfred 
Hertz Cosima idejében nem térhetett vissza a bayreuthi Ünnepi Játékokra. Alois Burgstaller ké-
sőbb, Siegfried Wagner igazgatósága alatt 1909-ben újra énekelhetett Bayreuthban. Lásd: Cosima 
Wagner, Das zweite Leben, 828.

129  Az 1904-es bayreuthi hanglemezekről lásd bővebben: David Mahlon Breckbill, The Bayreuth 
Singing Style Around 1900 (PhD-disszertáció, University of California, Berkeley, 1991).

130  Meyer, Richard Wagner, 301.
131  Geoffrey Skelton, „Bayreuth”, in The New Grove Dictionary of Opera, ed. by Stanley Sadie, vol. 1 

(London: Macmillan, 1997), 358.
132  (e. á.), „Opera”, Egyetértés 34/153 (1900. június 6.), 4.
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   Az egyé ni, nem meg szo kott kon cep ció ról, ala pos sze rep ki dol go zás ról egy ugyan-
ek ko ri Carmen-kri ti ka uta lá sai alap ján for mál ha tunk véleményt:

Ed dig csak Wagner-sze re pek ben lát tuk, me lyek ben ér de kes nek ta lál tuk re á lis föl-
fo gá sát. Szakitott a tradicióval s Wagner le gen dás hő sei ből, me lyek nek min den 
moz du la ta már-már sab lon ná me redt, vér ből és husból való ala ko kat for mált. Ez a 
szo kat lan ve riz mus meg lep te a kö zönséget.133

   Sok szor le het azon ban olyan kri ti kák kal ta lál koz ni, ame lyek ben a szer ző nem el ső-
sor ban Wagner-éne kes ként jel lem zi Buriant. Bu da pes ti be mu tat ko zá sa kor je lent meg a 
Pes ti Hirlap cik ke, mely ben a kö vet ke ző ket ol vashatjuk:

Wagner-éne kes, de nem Wagner-hős. Aki Wagner hő seit személyesiti, az zal szem ben, 
ugy mint a Sha kes pe a re alak jait áb rá zoló nál, a leg ma ga sabb mér té ket al kal maz zuk, 
és en nek Burian csak rész ben tud na meg fe le lni. Ala csony, köp cös ter me te, de még 
in kább az organuma egy aránt hát rá nyá ra van. In kább lirai te nor […] Hang ja ér ces, 
haj lé kony, a kö zép fek vés ben igen kel le mes csengésü, de a g-n tul már vékony.134

   Nem csak itt ta lál koz ha tunk az zal a vé le ménnyel, hogy Burian a kor szak ban nem 
ti pi kus Wagner-éne kes. Béldi Izor Trisztán-kri ti ká já ban ol vas hat juk, hogy bár „hang-
já nak jel le ge és ta lán egyé ni sé ge is in kább a lirai sze rep kör re utal, ma a leg ne he zebb 
wag ne ri hős sze rep ben való ság gal re me kelt és osz tat lan, őszin te bá mu la tot kel tett 
stilszerü elő adásával.”135

   Burian leg több ária le me zén nagy részt né met ope rák rész le tei hall gat ha tók meg. 
Az if jú Siegfried, Loge és Parsifal ki vé te lé vel az összes Wagner-fő sze re pé ből ké szí-
tett né hány hang fel vé telt. A szá mos Wagner-fel vé tel le he tő sé get ad ar ra, hogy Burian 
Wagner-stí lu sát rész le te sen ele mez zük, elő adói esz kö zeit meg vizsgáljuk.
   Stí lus be li vizs gáló dá sun kat ér de mes az egyet len fenn ma radt Trisztán-rész let tel 
kez de ni, hi szen köz is mer ten eb ben a sze rep ben volt a leg in kább ma gá val ra ga dó az 
elő adá sa.136 Trisztán sze re pé ben mu tat ko zott be 1903. már ci us 17-én Mün chen ben,137 

133  N. N., „Operaház”, Budapesti Hirlap 20/329 (1900. november 30.), 9.
134  N. N., „(M. kir. operaház.)” Pesti Hirlap 22/153 (1900. június 6.), 7. Hozzá kell tenni, hogy ez a 

cikk több szempontból is problematikus. Nemcsak kissé gunyoros hangvétele miatt, hanem azért 
is, mert az újság másfél évvel később majdnem szóról szóra újra leközölte, Burian első szerződött 
tagként történt fellépése után, lásd: N. N., „M. kir. Operaház.” Pesti Hirlap 23/258 (1901. szeptem-
ber 18.), 6.

135  Béldi Izor, Dr., „Trisztan és Izolda. III”, Pesti Hirlap 23/330 (1901. november 29.), 7.
136  N. N., „Burian, Karel”, in K. J. Kutsch und Leo Riemens, Unvergängliche Stimmen. Sängerlexikon 

(Bern und München: Francke Verlag, 1975), 103., lásd továbbá Karl Böhm nyilatkozatát (Musica 
fo lyó irat, 1973. idézi a Supraphon portrélemez kísérőszövege. Karel Burian. Operatic Recital. 
Sup ra phon mono 0 12 1579. 1974), valamint Heinz Gerlach, „»Der beste Tristan«. Erinnerung an 
das Stimmwunder Karl Burrian”, Dresdner Neueste Nachrichten 1999. szeptember 27. Hír lap ki vá-
gat a drezdai operaház archívumában (évfolyam, szám és oldalszám megadása nélkül).

137  A bécsi Theatermuseum német színházakra vonatkozó adatai alapján.
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1904. má jus 3-án Lon don ban138 és 1908. no vem ber 2-án Bécs ben,139 Lon don ban, Mün-
chen ben és New York ban is ezt a sze re pet éne kel te a leg több ször.140 Gustav Mahler 
sze rint a leg jobb ál ta la ve zé nyelt ame ri kai Trisztán-elő adás az volt, ami kor Burian és 
Fremstad éne kel ték a fő sze re pe ket.141 Az utó kor csak saj nál koz hat amiatt, hogy Burian 
egyik leg si ke re sebb sze re pé ből mind össze egy né hány per ces rész let, a 2. fel vo násbeli 
„Wohin nun Tristan scheidet…” kez de tű mo nológ ma radt fenn.142

   Burian Trisztán-rész le té nek hang vé te le szo bor sze rű, men tes a szél ső sé ges ér ze lem-
ki fe je zés től. Könnyen el kép zel he tő, hogy akár a szín pa don is így éne kel te a mo noló-
got. A nyi tó kér dés utol só szó tag ját („folgen”) fur csán meg nyújt ja, ami való szí nű leg 
an nak kö szön he tő, hogy nem anya nyel ve a né met. Ez fel tű nik még a „der Nacht” és a 
„geht” sza vak la po sabb e be tűi nél is. A rit mus szin te kö vet ke ze te sen meg fe lel a kot ta-
kép nek, nem ta lál ko zunk a szö veg sze rű sé get elő se gí tő deklamációval, s ér ze lem ki fe je-
zés re utaló las sí tás sal, gyor sí tás sal is csak cse kély mér ték ben. A hang fel vé tel egyik leg-
szebb pil la na ta ugyan ak kor a „Liebesberge” szó, amit kis las sí tás sal, az előz mé nyek hez 
ké pest vi lá go sabb szín nel in dít va énekel.
   Burian fel vé te lén több portamento is meg figyel he tő, leg in kább fel tű nően rög tön 
az ele jén, a „Wohin” és a „nun” sza vak össze kö té sé nél. To váb bi ki sebb csú szá sok 
hall ha tóak a „meint”, „wundernächt’ge”, „folge” és „Isold” sza vak nál. Egy pil la nat ra 
kis sé ha tás va dásszá te szi Burian elő adá sát, hogy a mo nológ leg ma ga sabb hang ját (F2, 
„folge” szö veg) megnyújtja.
   Ha sonló elő adói fo gás sal ta lál ko zunk Siegmund Ta va szi da lá nak mind két ál ta lam 
is mert Burian-fel vé te lén.143 Burian 1911-es fel vé te lén egy szó ese té ben ér ző dik a cseh 
éne kes ak cen tu sa, a „dem” szót mind két el hang zá sa kor („wichen dem Wonnemond” 
és „lacht sie selig dem Licht”) la pos „e” be tű ként ének li. A rész let el ső sza ka szá ban a 
„mit zarter Waffen…” kez de tű ré szig több egyé ni meg ol dást al kal maz, me lyek in kább 
a bel canto irá nyá ba moz dít ják el elő adói stí lu sát. A rit must több al ka lom mal is lá gyít-
ja, a ne gyed-nyol cad he lyett szin te duolát éne kel, il let ve fel tű nően sok portamentót 
hasz nál. A „haucht” szó haj lí tá sán mind két fel vé te lén elő kés dí szí tést éne kel, ha sonlót 

138  Erica Donaghy, a Royal Opera House Covent Garden Archívumának (ROH Collections) munkatár-
sa 2010. december 13-án kelt levele alapján.

139  Therese Gassner, a Wiener Staatsopernmuseum munkatársának 2010. szeptember 27-én kelt levele 
alapján.

140  Erica Donaghy levele, a bécsi Theatermuseum adatai, valamint Fitzgerald (szerk.), Annals of the 
Metropolitan Opera, vol. 2 alapján.

141  Alma Mahler feljegyzése alapján. Irving Kolodin, The Story of the Metropolitan Opera. 1883–
1950. A Candid History (New York: Alfred A. Knopf, 1953), 236.

142  A teljes hangfelvétel meghallgatható a <www.karelburian.cz> weboldalon. Sajnos nem nyílt lehe-
tőségem a Trisztán-részlet esetében más előadó Burian korszakából származó felvételét meghall-
gatni.

143  G. C. 4–42473, matr. 15512b és Parlophone P 286, matr. 2–7263. A két felvétel közül csak a koráb-
bi, Gramophon Co. felvételt tudtam részletesen elemezni (meghallgatható a <www.karelburian.cz> 
weboldalon). A Parlophon-felvétel 78-nál alacsonyabb fordulatszámmal lett felvéve.
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a pár ütem mel ké sőb bi „entblühen”-hez, ahol Wagner ki is ír ta a dí szí tő han got (1–2. 
kottapélda).
   A má so dik rész ben, a „Mit zarter Waffen…”-től kez dő dően in kább dek la máló az 
elő adá sa, rö vi debb han go kat éne kel. Azon ban a „trennte von ihm” szö veg részt ki ál-
lássze rűen két sze re sé re nyújt ja, a f2-en olyan szé le sí tést al kal maz, hogy a ze ne kar ere-
de ti leg har ma dik ütés re írott ak kord ja hal lás ra egy kö vet ke ző ütem el ső üté se ként szó-
lal meg. Ez után az utol só há rom nyolcadértéket szin te egy tel jes ütem re oszt ja szét. 
A ké sőb bi Parlophon-fel vé te len vala mi vel pon to sabb a rit mus, azon ban itt job ban ér ző-
dik a rit mus ból való ki esés (3–5. kot tapéldák).
   Az ez után kö vet ke ző sza kasz ban („Zu seinen Schwester”) me gint több portamentót 
al kal maz, pél dául a „seinen”, „Liebe”, „Lenz”, „selig” sza vak nál. Új ra rö vi debb han go-
kat éne kel a pon to zott rit mu sú sza kasz ban („Die bräutliche Schwester…”), majd a zá ró 
sza kaszt („jauchzend grüsst sich…”) me gint szé le seb ben ének li, pél dául a „vereint” 
szó má so dik, hosszabb szó tag já ra ke vés sel az ütés után ér ke zik. Vé gül a zár la ti előt-
ti utol só han got (az „und Lenz”-ből az „und” szót) a kel le té nél ha ma rabb in dít ja, és 
jócs kán meg nyújt ja. A Parlophone-fel vé te len rá adá sul csú szás sal ér ke zik meg az „und” 
szó tag ról a „Lenz” szó tag ra. Ez a szé pen hang zó gesz tus mind két fel vé te len ki fe je zet-
ten ola szos, bel canto jel le gű meg ol dás nak tűnik.
   Ha össze vet jük Burian in terp re tá ció ját más ko ra be li éne ke sek fel vé te lei vel (1. táb-
lá zat), fel tű nő tem pó kü lönb sé ge ket ta pasz ta lunk. Burian a las sabb tem pó jú elő adók kö-

1. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, „holde Düfte…” – eredeti

2. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„holde Düfte…” – Burian, GC 4‑42473
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3. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„trennte von ihm” – eredeti

4. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„trennte von ihm” – Burian GC 4‑42473

5. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„trennte von ihm” – Burian Parl. P‑286
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zé tar to zik Alfred von Baryval együtt. Burian két ne ves né met kol lé gá ja, Ernst Kraus és 
Heinrich Knote jó val gyor sabb tem pó ban ének li Siegmund dalát.
   A fel vé te lek össze ha son lí tá sa kor két-két fel vé telt pár ba ál lít ha tunk. Kraus és Knote 
szin te tel je sen ugyan azo kat az elő adói esz kö zö ket, tem pót al kal maz zák, il let ve Burian 
és Bary is meg le he tő sen ha sonlóan ének lik a Ta va szi dalt. Kraust és Knotét a kor szak 
két leg hí re sebb Né met or szág ban ének lő Wagner-te nor já nak tar tot ták,144 míg azon ban 
Kraus rend sze re sen éne kelt Bayreuthban, Knote a Covent Garden és a Metropolitan 
Ope ra szín pa dán volt gya ko ri ven dég, so sem lé pett fel Bayreuthban.145 A Burian–
Bary pá ro sí tás pe dig azért fel tű nő, mert Burian el ső drez dai évei ben rend sze re sen úgy 
zaj lot tak a Ring-cik lus elő adá sai, hogy Loge és Siegmund sze re pét Bary, míg a két 
Siegfriedet Burian éne kel te.146 Ami kor Cosima Wagner 1903-ban Drezdában járt, ket-
te jük kö zül Baryt ta lál ta ér de me sebb nek ar ra, hogy meg hív ja Bayreuthba, így Bary 
1904 és 1914 kö zött rend sze res fel lé pő je le he tett a Bayreuthi Ün ne pi Játékoknak.
   A Burian ál tal két sze re sé re szé le sí tett „trennte von ihm” szö veg részt Bary is több 
ütem re szé le sít ve ének li, azon ban a mo tí vum vé gét az ere de ti rit mus hoz né mi leg job-
ban iga zít va (6. kottapélda).
   Kraus és Knote csak ép pen egy ke vés sé szé le sí tik ki ezt az üte met, in kább meg ma-
rad nak a kot tá ban le írt rit mus mellett.
   Alfred von Bary is al kal maz portamentókat, ha nem is olyan so kat, mint Burian, 
el len ben Kraus és Knote szin te alig hasz nál ják ezt az elő adói esz közt. Kü lö nös, hogy a 
kö zép rész ben („mit starker Waffen…”) Burian és Bary rö vi debb han go kat éne kel nek, 
ez ál tal ener gi ku sab bá té ve az elő adást, Kraus és Knote hosszabb, ke vés bé el ha ra pott 
han gok kal pró bál ják meg való sí ta ni a fokozást.
   A zárómotívum ese té ben Burian meg ol dá sa egye dül álló. Bary al kal maz ugyan egy 
haj lí tást le fe lé (a „Liebe” szón), de utá na tem pó ban ének li az utol só han go kat. Kraus a 
le írt kot ta sze rint ének li a zár la tot, míg Knote szin tén szé le sít, de jó val ke ve seb bet, mint 

144  Burianénál csak Knote és Kraus fizetése volt nagyobb ez időben Németországban. Graf Seebach 
levele, 1906. május 23. iktatószám: 740/06. Sächsisches Staatsarchiv Dresden, 10711 Ministerium 
des Königlichen Hauses Loc. 44 Nr. 35. Acta, das Königliche Hoftheater betreffend, 1906. 75v.

145  Desmond Shawe-Taylor, „Knote, Heinrich”, in The New Grove, vol. 13, 699.
146  A drezdai operaház archívumában található színlapok alapján.

1. táblázat: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
az összehasonlításhoz felhasznált felvételek

Név Dátum Kíséret Kiadói szám Matricaszám
Karel Burian 1911.07.02., Prága Zenekar G.C.2-42473 15512b
Alfred von Bary 1904, Bayreuth Zongora G.C.2-42925 1136e
Ernst Kraus 1909.04.27., Berlin Zenekar G.C.4-42222 954ab
Heinrich Knote [nincs adat] Zenekar Edison Record [n. a.]
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Burian. Kraus és Knote elő adá sá ban még az is kö zös, hogy a rész let elő re ha lad tá val 
egy re gyor sabb tem pót vesz nek, a vé gé re el érik az M. M. 105–110 kö zöt ti át lagtempót.
   Össze fog lal va te hát a Drezdában éve ken ke resz tül együtt ének lő Burian és Bary 
elő adá sa job ban ha son lít egymáshoz, ugyan ak kor a Cosima ál tal előny ben ré sze sí tett 
Bary ke vés bé ér tel me zi sza ba don a kot ta ké pet. Sőt né gyük kö zül ő az egyet len, aki 
jól hall ha tóan a Wagner ál tal ki írt elő adói uta sí tás nak („zart”) meg fe le lően más hang-
szín nel ének li a „lockte den Lenz” rész le tet. Kraus és Knote job ban ra gasz kod nak a 
kot tá ban le ír tak hoz, és szin te fo lya ma to san gyor suló tem pó juk miatt elő adá suk len-
dü le te sebb, mint Buriané és Baryé. Egy hang fel vé tel alap ján ter mé sze te sen nem le het 
meg ítél ni, ki miért, vagy ép pen miért nem éne kel he tett Bayreuthban, a Ta va szi dal fel-
vé te leit össze ha son lít va azon ban ki je lent he tő, hogy Ernst Kraus ra gasz ko dik leg in kább 
a kot tá hoz, ő fe lel he tett meg leg in kább Cosima el várásainak.
   Burian és Ernst Kraus a Lohengrin 3. fel vo nás be li bú csú je le ne té nek két zár la-
ti fermatájánál szin tén jel leg ze te sen kü lön bö ző meg ol dást vá laszt.147 Az el ső zár la tot 
(„aus Schmach und Noth befreit”) Burian jócs kán ki szé le sí ti, még portamentót is al kal-
maz a nyúj tott hang után kö vet ke ző hang ra ér ke zés kor. Kraus a ko ro nás han got szin tén 
meg nyújt ja, de rit mi ku san megy to vább, ez ál tal is je lez ve a zon go ris tá nak a kö vet ke ző 
sza kasz ka rak te rét és tem pó ját. A má so dik zár lat nál („Leb’ wohl, leb’ wohl!”) Burian 
szin tén na gyobb portamentóval ér ke zik a záróhangra, mint Kraus.
   A Lohengrin „Höchstes Vertrau’n” kez de tű rész le tén ke resz tül al kal munk nyí lik 
össze ha son lí ta ni Buriant Wagner egyik ked velt éne ke sé vel, Parsifal el ső ala kí tó já val, 
Hermann Winkelmann-nal. Ket te jük fel vé te lét új ra Heinrich Knotééval, vala mint ez út-
tal Fritz Vogelstroméval ve tem össze (2. táb lá zat). Vogelstrom Burian után egy év vel, 

147  Burian: The Gramophone Company 2-72219, matr. 12259L. A felvétel 1911 áprilisában készült, 
Burian cseh nyelven énekel. Kraus: The Gramophone Company 3-42119, matr. 3067L, a felvétel 
1905-ben készült.

6. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„trennte von ihm” – Bary GC 2‑42925
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1909-ben mu tat koz ha tott be Bayreuthban mint Parsifal, Lohengrin és Froh,148 majd 
1912-től ő lett Burian utód ja Drezdában.149 Knote és Winkelmann elő adás mód ját pe dig 
azért is ér de mes össze vet ni, mert Winkelmann még Wagnertől ta nul ta a Wagner-stí lust, 
Knote pe dig nagy részt Mün chen ben mű kö dött, il let ve – akár csak Winkelmann Cosima 
ide je alatt – Ang li á ban és Ame ri ká ban lé pett fel gyakran.150

   Winkelmann és Vogelstrom fel vé te lén a „Höchstes Vertrau’n” kez de tű részt kö ve tő 
Sehr ruhig ka rak ter jel zé sű sza kasz („Dein Lieben muss ich hoch entgelten…”) is meg-
hall gat ha tó, Burian és Knote fel vé te lén ez hiány zik. A négy elő adó kö zül Vogelstrom és 
Knote al kal maz sű rűbb vibratót, míg Burian és Winkelmann si máb ban ének li a rész le-
tet. Az össze ha son lí tás ered mé nye ként el mond ha tó, hogy Burian és Winkelmann ének-
stí lu sa nem áll tá vol egymástól. Mind ket te jük nél kis sé bel canto jel le gű elő adás mó dot 
le het érezni.
   Nagy a kü lönb ség az elő adók kö zött a portamentók al kal ma zá sá ban. A leg ke ve sebb 
nagy, szá mí tó gé pes ana lí zis nél kül is ész re ve he tő csú szást a Bayreuthban gyak rab ban 
ének lő Vogelstrom fel vé te lén hall hat juk. Mind össze két ki sebb ről van szó, mind ket-
tő tu laj don kép pen egy sze kund ambituson be lül ma rad (a „Glühen” és a „bescheine” 
sza vak nál). Winkelmann és Knote há rom na gyobb és két ki sebb lé pést hi dal át 
portamentóval, míg Burian öt al ka lom mal al kal maz na gyobb, há rom al ka lom mal ki-
sebb csú szást. Mindhárman na gyobb portamentót éne kel nek a „dünkst du mich werth” 
és az „in dem ich” szö veg részeknél.151

   Burian a rész let el ső hang ját nem fog ja meg egy ér tel műen, kis csú szás sal ér ke-
zik rá. Ugyan ez több al ka lom mal meg figyel he tő Winkelmann fel vé te lén is. Burian 
elő adás mód ja az el ső, rit mi ku sabb sza kasz ban az ál tal is kont raszt ban áll a má so dik, 
líraibb sza kasszal, hogy az el ső sza kasz nyúj tott rit mu sait rend re túl pon toz va ének li. 

148  Niehrenheim (Hrsg.), Wegweiser, 222–223.
149  Sächsisches Staatsarchiv Dresden, 10711 Ministerium des Königlichen Hauses Loc.44 Nr.44. Acta, 

das königliche Hoftheater betreffend. 1911. 1911. augusztus 12-i bejegyzés, 125.
150  N. N., „Winkelmann, Hermann”, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second 

Edition. Vol. 27, ed. by Stanley Sadie (London: Macmillan, 2001), 436.
151  Knote harmadik portamentója a „Gebote” szóra esik, Winkelmann harmadik portamentója a 

„glauben” szón hallható, míg Burian harmadik portamentója a „mög’ glücklich” zárlati formulán 
belül van.

2. táblázat: Wagner, Lohengrin, „Höchstes Vertrau’n…”, 
az összehasonlításhoz felhasznált felvételek

Előadó Kíséret Dátum Kiadói szám Matr.
Karel Burian Zenekar 1906 G. C. 3-42585 1337r
Fritz Vogelstrom Zenekar 1910 Parlophon P. 

283.
2–373

Heinrich Knote Zenekar [n. a.] Edison Record [n. a.]
Hermann Winkelmann Zongora 1905 G. C. 042110 479c
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Winkelmann fel vé te lén szin tén ta lál ko zunk ez zel az elő adói fo gás sal. A má so dik rész 
dal la má nak egyen le tes sé gét Burian a ki sebb lé pé sek kö zöt ti rö vi debb portamentókkal 
még in kább lá gyít ja. Ugyan csak a kor szak bayreuthi fel fo gá sá ról árul kod hat, hogy 
Vogelstrom szin te egyál ta lán nem vál toz tat a rit mu son, nem éne kel dup la pon to zá so-
kat, és az ő fel vé te lén hall ha tó a leg na gyobb tem pó kü lönb ség a „Langsamer” és a „Viel 
bewegter” sza kasz között.
   A ko ra be li kri ti ká kat ol vas va úgy tű nik, hogy a ma gyar kri ti ku sok szá má ra a 
deklamáció le he tett a Wagner-stí lus egyik leg fon to sabb is mér ve. Időn ként meg le pően 
rész le tes be szá moló kat kap ha tunk egy-egy éne kes deklamációjáról vagy an nak hiá nyá-
ról. Ez eset ben sem tér he tünk ki az elől a kér dés elől, va jon mit ér tet tek a ko ra be li kri-
ti ku sok deklamáción. A Schöpflin-fé le szín mű vé sze ti le xi kon ban nin csen deklamáció 
szó cikk, azon ban a Tóth Ala dár és Sza bol csi Ben ce ál tal szer kesz tett Ze nei le xi kon ide-
vá gó szó cik ke sze rint a deklamáció prob le ma ti ká ja a szö veg ér tel mi és for mai tör vé-
nyei nek és a ze ne bel ső tör vé nyei nek egyez te té sé ből áll.152 Job ban se gí ti meg ér te ni 
a kor szak deklamációról al ko tott ké pét ugyan ezen le xi kon Wagner-szó cik ké nek egyik 
rész le te: „az ének lés W[agner]i is ko lá ja a he lyes szavallatból in dul ki […]”.153 Te hát 
még Burian ha lá la után is – fel te he tő leg Cosima bayreuthi mű kö dé sé nek ha tá sá ra – el-
ső sor ban a sza va lat sze rű ség jel le mez te a Wagner-stí lus ról al ko tott ké pet Bu da pes ten. 
Így fel té te lez he tő, hogy ha a stí lus kulcs sza va a deklamáció, ak kor azt el ső sor ban a sza-
va lat hoz kel lett mér ni, mint sem a dal lam hoz. Burian ese té ben több ször is azt a meg ál-
la pí tást te szik a kri ti ku sok, hogy az elő adá sá ban nem tú loz za el a wag ne ri deklamációt, 
sőt in kább dal la mos, lí rai a fel fo gá sa – nem hagy hat juk per sze figyel men kí vül, hogy 
Wagner-sze re peit ek kor még olasz nyel ven éne kel te, ami a ko ra be li hall ga tót be fo lyá-
sol hat ta ér ték íté le té ben. 1907-ben így ír nak Trisztán-ala kításáról:

Wagner nagyszerü sze rel mi hő sét, min den deklamatonikus [sic] tulzás nél kül, ter-
mé sze te sen és már en nél fog va is, meg ka póan állitja elénk […].154

   Nem tud hat juk per sze, mi hez ké pest ér tet te a kri ti kus a „min den deklamatonikus 
tulzás nél kü li”, „ter mé sze tes” elő adás mó dot. Ta lán ar ra gon dolt, ami re a hang fel vé te-
lek is rá mu tat nak: a dal la mo sabb, ének sze rűbb Wagner-fel fo gás tetsz he tett meg az új-
ság író nak annyi ra, hogy egy kü lön meg jegy zést szen tel jen ne ki. Burian 1901–1902-es 
sze zon be li egyet len Mes ter dal no kok-elő adá sa után Ger gely Ist ván ha sonló kép pen 
„pom pás sza va lat”-ról ír, amely azon ban „so ha se vesz ti el az ének jel le get.”155 Burian 

152  N. N., „Deklamáció”, in Zenei lexikon. A zenetörténet és zenetudomány enciklopédiája. Második, 
bővített kiadás, szerk. Szabolcsi Bence és Tóth Aladár (Budapest: Győző Andor kiadása, 1935), I, 
213.

153  Molnár Antal, „Wagner, Richard”, in Szabolcsi–Tóth, Zenei lexikon, II, 687.
154  N. N., „Tristán és Isolde”, Budapest 31/228 (1907. szeptember 25.), 11.
155  G[ergely István], „Operaház”, Budapesti Napló 7/135 (1902. május 18.), 13.
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nem min dig ara tott azon ban ez zel osz tat lan si kert. 1914-ben egy Walkür-elő adás után a 
kö vet ke ző ket ol vashatjuk:

Siegmund ének ré szé ben a dek la má lás do mi nál és Burrián szö veg mon dá sá ból 
hiány zik az iga zi páthosz. Ő in kább: éne kes. Siegmundja ének be li finom sá gok ban 
gaz dag volt.156

   Ha azt mond hat juk, hogy Burian a kor szak ban el fo ga dott hoz ké pest líraibban, időn-
ként szin te ola szo san éne kel te a Wagner-sze re pe ket, el kép zel he tő, hogy Wagner ko ráb-
ban be mu ta tott, olasz ala po kon nyug vó énekesideáljához ju tunk, ahol a ze ne, az ének 
az el ső, és a Cosima ál tal han goz ta tott el vek kel szem ben fon to sabb esz köz a legato és a 
portamento.157 Burian hang fel vé te lei kö zül leg in kább Siegfriednek Az is te nek al ko nya 
3. fel vo ná sá ban hall ha tó el be szé lé se ad mó dot ar ra, hogy deklamációját ta nul má nyoz-
has suk.158 Fel tű nő, hogy több he lyen is vál toz tat a kot tán.159 Azon ban té mánk szem-
pont já ból még fon to sabb meg figyel ni, hogy az alap já ban vé ve be széd sze rű sza kasz ban 
is több portamentót éne kel, deklamációja – Ger gely Ist ván fent idé zett sza vai val él ve  – 
nem ve szí ti el az ének jelleget.160

   Burian azon ban a deklamációnak ezt a bel cantón ala puló mód ját nem csak Wagner 
mű vei ben hasz nál ta.161 Ger gely Ist ván a Fedora ma gyar or szá gi be mu ta tó ja után írott 
kri ti ká já ban a kö vet ke ző ket ol vas hat juk Buriannak a tu laj don kép pen mo dern nek szá-
mí tó olasz ope rá ban ta pasz talt elő adói stílusáról:

Ének ben és já ték ban egy aránt kitünően áb rá zol ta Ipanovot és nem csak ki fo gás ta lan 
ma gyar szö veg-ki ej té sei vel, de müvészileg ta golt sza va la tá val is, amely mind vé gig 
ének ma radt, való ság gal el ra gad ta a kö zönséget.162

   Ez az ének sze rű sza va lat le he tett az a deklamáció, amely Burian éne két meg kü lön-
böz tet te a kor szak bayreuthi Wagner-fel fogásától.
   Cosima Wagner 1903-ban is mer te meg Buriant Drezdában.163 Azon ban az ének stí-
lus mel lett min den bi zonnyal más oka is volt an nak, hogy Karel Burian, min den idők 

156  N. N., „Burrián: Siegmund”, Független Magyarország 14/10 (1914. január 11.), 12.
157  Burian olasz operarészletekből készített lemezei az olasz operai stílus tökéletes ismeretéről árul-

kodnak, még ha nem is mindig olyan szélsőségesek, mint például Caruso hangfelvételei. Lásd bő-
vebben: DLA-disszertáció, 109–112.

158  The Gramophone Company 042305–042306, matr. 2254c-2255c, zenekari kísérettel. A hangfelvé-
tel 1911. június 27-én Prágában készült, hozzáférhető a GHT bécsi archívumában.

159  Például rögtön a részlet elején, ahol a ritmust és a dallamhangokat is a kottától eltérően énekli.
160  G[ergely István]., „Operaház.” Budapesti Napló VII/135 (1902. május 18.), 13.
161  Feltűnik ez az előadásmód Burian a Werther részleteiből készített lemezfelvételein is, különösen 

a „Pourquois me réveiller” esetében („Was bin ich aufgewacht?”, Gramophone 3–42586, matr. 
1335r, a felvétel 1906-ban készült). Lásd DLA-disszertáció, 116.

162  Gergely István, „Fedora”, Budapesti Napló 7/144 (1902. május 28.), 11.
163  „Burrian erzählte in Dresden, wie er am Nachmittag um 3 Uhr in München angelangt sei und 

abends Tristan, ohne zu wissen, wo er zu stehen habe, gesungen.” Cosima Wagner levele Felix 
Mottlnak, Bayreuth, 1903. szeptember 28. Cosima Wagner, Das zweite Leben, 643.
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egyik leg na gyobb Trisztánja csak egy szer ka pott meg hí vást Bayreuthba.164 A szak iro-
da lom er ről vagy nem vesz tu do mást, vagy ta nács ta la nul áll a tény előtt, és ta lál gat.165 
Mel lő zé sé nek el sőd le ges oka test al ka ta le he tett. 1908-ban, mi kor vég re meg hív ták 
Bayreuthba, sze rep lé se nem volt egy ér tel műen si ke res, Burian a bayreuthi lég kör ben 
nem tud ta jól érez ni ma gát.166 Hoz zá já rul ha tott eh hez az is, hogy Alois Hadwiger, aki 
ugyan ab ban az év ben Burian mel lett éne kel te Parsifal sze re pét Bayreuthban, Cosima 
fel fe de zett je volt.167 Somssich An dor le írá sá ból ér te sül he tünk egy kí nos je le net ről, 
mely Burian bayreuthi sze rep lé se ide jén ját szó dott le. A Das Rheingold főp ró bá ja után 
Otto Briesemeister fe le sé ge össze ke ver te a hát tal álló Buriant Hans Breuerrel, Mime 
ki váló meg sze mé lye sí tő jé vel. Burian ezen olyannyi ra meg sér tő dött, hogy

fel ad ta bayreuthi la ká sát […] és a kö zön ség kö ré ben töb bé nem mu tat ta ma gát. 
A for tély azon ban nem hasz nált, mert Burrian a szinpadon is ki csiny nek fes tett. 
Ki vált kép pen a ha tal mas ter me tű bayreuthi mű vé szek mellett.168

   Nem szük sé ges kü lö nö seb ben rész le tez ni, mi lyen le súj tó le he tett Burianra néz ve, 
hogy hős te nor lé té re a tör pét ala kí tó kis ter me tű Breuerrel tév esz tet ték össze.
   Hogy Bayreuth szá má ra az éne ke sek test al ka ta iga zán fon tos té nye ző volt, Hans 
Richter Cosima Wagnerhez írott le ve lé ből tud hat juk. Richter 1904 má ju sá ban így szá-
mol be Cosimának, mi után a Covent Gardenben hal lot ta Buriant Trisztán és Tannhäuser 
szerepében:

Mint Trisztán és Tannhäuser, Burian énekben és muzikalitásban a biztonság min-
ta ké pe volt, de túlságosan alacsony és ráadásul az arcának komikus a kinézete. 
Mi lyen kár! Egyébként nagyszerű és kedves fickó, aki szenvedélyesen beleéli 
ma gát a játékba.169

   S hogy az éne kes test al ka ta csak Bayreuth szá má ra volt ki emel ten fon tos, azt szin-
tén Hans Richtertől tud juk. Rend sze re sen aján lott bayreuthi éne ke se ket a lon do ni 
Covent Garden Wagner-elő adá sai ra, s az 1906-os Ün ne pi Já té kok után lis tá ján Loge, 
Trisztán, Tannhäuser és „eset leg a fia tal Siegfried” sze re pé re Karel Buriant aján lot-

164  Több forrással ellentétben Burian csak egy évben, 1908-ban énekelt Bayreuthban, ekkor Parsifal 
szerepében lépett fel ő és Alois Hadwiger, lásd: „Dirigenten, Solorepetitioren und Vertreter 
Wagner’scher Hauptgestalten bei den Bühnenfestspielen in Bayreuth seit 1876”, in Wegweiser 
für Besucher der Bayreuther Festspiele 1911, hrsg. von Georg Niehrenheim (Bayreuth: Georg 
Niehrenheim, [1911]), 222.

165  Míg Bartoš például még dicsőségnek tartja, hogy egy alkalommal meghívták, Einhard Luther 
részletesen tárgyalja a mellőzés lehetséges okait. Bartoš, Karel Burian, 29.; Luther, Helden an 
geweihtem Ort, 355–357.

166  Luther, Helden an geweihtem Ort, 357.
167  Kesting, Die grossen Sänger, I, 178.
168  Somssich Andor, Harminc esztendő Bayreuthban (Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 1939), 143.
169  Hans Richter levele Cosima Wagnernek, 1904. május 22. Angolul idézi: Christopher Fifield, True 

Artist and True Friend. A Biography of Hans Richter (Oxford: Clarendon Press, 1993), 377.
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ta.170 Ezek sze rint Hans Richter al kal mas nak ta lál ta – a Bayreuthban nem sze rep lő – 
Buriant ar ra, hogy Lon don ban a ka rak ter figu ra Logét, vala mint a hős te nor Trisztánt, 
Siegfriedet és Tannhäusert énekelje.
   Burian te hát – hang fel vé te lei nek ta nú sá ga sze rint – nem tel je sen Cosima el vá rá-
sai sze rint éne kel te a Wagner-sze re pe ket, rá adá sul test al ka ta miatt sem te kint het ték őt 
ide á lis hős te nor nak. Hogy mi től vál ha tott még is vi lág szer te el is mert Wagner-te nor rá? 
A kor szak hoz ké pest re a lis ta sze rep fel fo gá sa nem csak Ma gyar or szá gon kelt he tett fel-
tű nést. Ének hang ja al kal mas volt a sze re pek meg való sí tá sá ra, szí né szi elő adás mód ja 
min den bi zonnyal meg győ ző le he tett, és kü lö nö sen Ma gyar or szá gon olyan kör nye zet-
be ke rült, ahol nagy volt a hiány a Wagner-te no rok ból. Ame ri ká ban pe dig a Wagner ha-
lá la után vi lág szer te tur né zó Wagner-éne ke sek elő adás mód ja nyo mán másfajta – le het, 
hogy né mi leg auten ti ku sabb? – Wagner-ide ál ala kult ki, mint amilyet Cosima Wagner 
Bayreuthban meg kö ve telt. Így Burian a Metropolitan Ope ra House – vagy akár a Ma-
gyar Ki rá lyi Ope ra ház – szín pa dán éve ken ke resz tül éne kel het te sa ját fel fo gá sá ban 
ün ne pelt Wagner-te nor ként Loge, Stolzingi Walter, Siegfried, Trisztán, Tannhäuser és 
Lohengrin szerepét.

170  Hans Richter levele Percy Pittnek, 1906. július 28. Idézi Fifield, True artist, 388.
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Kusz Veronika

Dohnányi amerikai évei –
A zeneszerzői megrendelések szerepe a kései stílus 

alakulásában
Az írás a 2010-ben megvédett, Dohnányi amerikai évei, 1949–1960 című PhD doktori 

értekezésen alapul (témavezető: Vikárius László).

Dohnányi Er nő éle te utol só tíz évé ben (1949. ok tó ber–1960. feb ru ár) az Egye sült Ál-
la mok ban élt és a tallahassee-i Flo ri da State University (FSU) zon go ra- és ze ne szer-
zés-pro fesszo ra ként mű kö dött. A kom po ná lás és a kon cer te zés mel lett a ta ní tás lett te-
vé keny sé gé nek meg ha tá ro zó te rü le te és jö ve del mé nek fő for rá sa. Ta ní tás – egy alig 
kö ze pes szín vo na lú, min den től tá vol eső vi dé ki egye te men, mely nyil ván valóan össze 
sem volt ha son lít ha tó a századelő ber li ni vagy az 1920–1930-as évek bu da pes ti Ze ne-
a ka dé mi á já val, ahol éle te ko ráb bi sza ka szai ban pro fesszor volt. A ha tal mas stá tus be li 
zu ha nás, a nem zet kö zi kul tu rá lis élet től való el szi ge telt ség, a há bo rút kö ve tő po li ti kai 
rá gal mak kal szem be ni te he tet len ség és az emig rá ció min den na pi ne héz sé gei ter mé sze-
te sen nyo mot hagy tak al ko tó mű vé sze tén. Dohnányi ame ri kai évei, 1949–1960 cí mű 
disszer tá cióm ban e pe rió dus mo nog ra fi kus fel dol go zá sát kí sé rel tem meg az ame ri kai 
Dohnányi-ha gya té kok ere de ti, ko ráb ban is me ret len for rá sai ra tá masz kod va. Je len ta-
nul mány a disszer tá ció ered mé nyeit fog lal ja össze egy, a dol go zat ban csu pán érin tett 
szem pont ból: a ze ne szer zői meg ren de lé sek sze re pé nek te kintetében.

1. A kutatás előzményei, források

Dohnányi Er nő sze mé lye és mű kö dé se iránt az utób bi év ti zed ben nagymér ték ben meg-
nőtt az ér dek lő dés. Bár a szer ző ha lá lát kö ve tő el ső négy év ti zed ben Vázsonyi Bá lint 
mo nog rá fiá ja1 és több ki sebb pub li ká ció is meg je lent a té má ban, ezek nem tud ták me-
gin dí ta ni a tu do má nyos dis kur zust és a kö zös ered mé nyek re épít ke ző ku ta tá si fo lya-
ma tot. Az 1990-es évek ben a po li ti kai okok kal és ze ne tu do má nyi szem lé let vál tás sal 
egy aránt kap cso lat ba hoz ha tó, meg újult ér dek lő dés nyo mán azon ban a szisz te ma ti kus 

1  Vázsonyi Bálint, Dohnányi Ernő (Budapest: Zeneműkiadó, 11971 / Nap Kiadó, 22002).

Tér, idő, hagyomány-2.indd   297 2013.10.10.   15:57:53



298 Dohnányi amerikai évei 

ku ta tás is meg kez dő dött.2 A ki bon ta ko zó ban lé vő nem zet kö zi Dohnányi-ku ta tás rö vid 
tör té ne té nek leg fon to sabb ese mé nyét az je len tet te, hogy 2002. ja nu ár 1-jétől a szer ző 
ha zá já ban in téz mé nyes ke re te ket ka pott a tu do má nyos mun ka: a Nem ze ti Kul tu rá lis 
Örök ség Mi nisz té riu ma és az MTA Ze ne tu do má nyi In té zet meg ala pí tot ta a bu da pes ti 
Dohnányi Ar chí vu mot. A Dohnányi-ku ta tás azon ban egye lő re nem min den te rü le ten 
mond ha tó egy for mán ered mé nyes nek: a kü lön fé le – a ku ta tás hoz per sze el en ged he tet-
len – adat- és for rás köz lé sek, vala mint a váz lat ku ta tás mel lett hát tér be szo rult az élet-
mű kri ti kus szem lé le tű, komp lex vizs gá la ta és ál ta lá ban a ze nei ana lí zis, jól le het ép pen 
ezek len né nek előbb re valók. A ze ne szer zői élet mű ala pos meg is me ré se és tör té ne ti 
el he lye zé se Dohnányi ese té ben azért is kü lö nö sen fon tos, mert ér té ke lé sé ben még nem 
ju tott kon szen zus ra sem a ha zai, sem a nem zet kö zi ze nei köz gon dol ko dás – rész ben 
ép pen azért, mert az íté let al ko tás ban meg fe le lő szak iro da lom hí ján az ér dek lő dő fe lü-
le tes is me re tek re kény te len tá masz kod ni. Ezért is vál lal koz tam disszer tá cióm ban a ze-
ne szer ző egy jól kö rül ha tá rol ha tó élet sza ka szá nak és al ko tói pe rió du sá nak, az ame ri kai 
évek nek (1949–1960) ta nul má nyo zá sá ra és kri ti kus ér tékelésére.
   Az ame ri kai éve ket – Dohnányi éle té nek ko ráb bi sza ka szai hoz ha sonlóan – mind-
ed dig nem ta nul má nyoz ták ki elé gí tő rész le tes ség gel. A pe rió dus ese mény tör té ne tét 
el ső ként Ma ri on Ursula Rueth mu tat ta be szak dol go za tá ban,3 de té ma vá lasz tá sá nak 
meg fe le lően ő a szer ző te vé keny sé gé nek csu pán egy kis sze le tét vizs gál ta: szin te ki zá-
ró lag Dohnányi ame ri kai mun ka adó já val, a tallahassee-i egye tem mel kap cso la tos tör-
té né se ket vet te szám ba, s ér té kes ada tait az ön álló in terp re tá ció tól tar tóz kod va tár ta 
ol va sói elé. Vázsonyi Bá lint mo nog rá fiá já nak ide vá gó, mint egy húszol da las fe je ze te 
ez idáig te hát a té ma leg so kol da lúbb fel dol go zá sá nak szá mí tott. Vázsonyi meg kö ze-
lí té se sok szem pon tot érint, s ő az élet raj zi as pek tu sok tár gya lá sa mel lett a kom po-
zí ciók ke let ke zé si kö rül mé nyei re, ze nei stí lu sá ra is ki tért rö vi den. A pri mer for rá sok 
is me re té ben azon ban nyil ván való vá vált, hogy ada tai gyak ran nem meg bíz ha tóak, s 
in terp re tá ció ja sok eset ben tá mad ha tó. Szí nes, szó ki mon dóan ér ve lő-ér té ke lő írás mód-
ja ugyan is kis sé ten den ció zus tár gya lást lep lez. Te kin tet tel a Dohnányi ame ri kai éveit 
tár gyaló iro da lom kor lá tai ra, dol go za tom ki in duló pont já nak el ső sor ban az ame ri kai 
évek hez kap csoló dó pri mer for rás anya got te kin tet tem. A for rá sok ta nul má nyo zá sá ra 
ki lenc hó na pos Fulbright-ösz tön dí jam so rán (2005/2006) nyílt le he tő ség. Ame ri kai tar-
tóz ko dá som ide je alatt nem csak át néz het tem a leg na gyobb ha gya té kot, a tallahassee-i 
Flo ri da State University (FSU) Warren D. Allen Ze nei Könyv tá rá nak Dohnányi-gyűj-
te mé nyeit, de részt ve het tem a feldolgozómunkában is. Fel hasz nál tam to váb bá for rá-
so kat az Ohio University (Athens), a Ge or ge Bragg Estate (Fort Worth, Te xas) és az 

2  A megújult Dohnányi-kutatás két legjelentősebb publikációja volt az ezredforduló környékén: James 
A. Grymes, Ernst von Dohnányi: A Bio-Bibliography (Westport, Connecticut / London: Greenwood 
Press, 2001); Kiszely-Papp Deborah, Dohnányi Ernő (Budapest: Mágus, 2001).

3  Marion Ursula Rueth, The Tallahassee Years of Ernst von Dohnányi (MA thesis, Florida State 
University, Tallahassee, 1961).
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Or szá gos Széchényi Könyv tár kü lön fé le gyűj te mé nyei ből. En nek meg fe le lően dol go-
za tom alap já ul több mint 5000 el sőd le ges, leg na gyobb részt pub li ká lat lan do ku men tum 
szol gál: pél dául Dohnányi le ve le zé se, egyéb hi va ta los és sze mé lyes ira tok, jegy zet fü-
ze tek, zseb nap tá rak, új ság ki vá gat- és kon cert mű sor-gyűj te mé nyek, vala mint ze nei kéz-
ira tok, nyom tat vá nyok, il let ve Dohnányi kon cert jei ről ké szült DAT-felvételek.

2. Dohnányi Floridában – életkörülmények, anyagi helyzet, 
tevékenységek

Dohnányi 1944 no vem be ré ben hagy ta el Ma gyar or szá got, s 1948-ig fő leg Auszt riá-
ban tar tóz ko dott. Vég le ges le te le pe dé sé nek hely szí né ül Ar gen tí nát vá lasz tot ta, ami nek 
el ső sor ban csa lá di okai vol tak: nem akadt ugyan is más or szág, amely ve le együtt haj-
lan dó lett vol na be fo gad ni élet tár sát, Zachár Ilo nát, s az ő ka masz ko rú gye re keit. Ar-
gen tí ná ban azon ban a várt nál rosszabb kö rül mé nyek fo gad ták őket, így a csa lád ha ma-
ro san újabb köl tö zést fon tol ga tott. Az Egye sült Ál la mok ké zen fek vő cél volt szá muk ra, 
hi szen az ame ri kai kö zön ség év ti ze d ek kel ko ráb ban is igen nagy ra ér té kel te Dohnányit.
   Ez idő tájt az FSU ze nei tan szé ke igen len dü le tes fej lő dés nek in dult: el ké szült a 
ki válóan fel sze relt, új épü let, új graduate prog ra mok in dul tak, il let ve 1951-ben meg-
kez dő dött a szer ve zett ze nei dok to ri kép zés.4 Karl Kuersteiner, a ze nei kar dé kán ja 
rö vid ideig Bu da pes ten ta nult, jól is mer te te hát Dohnányi ne vét. Így ami kor And rew 
Schulhof, Dohnányi ame ri kai imp resszá rió ja egy tallahassee-i kon cert le he tő ség miatt 
fel ke res te az FSU-t, a dé kán nyom ban to vább gon dol ta a le he tő sé get, s ze ne szer zés- és 
zon go ra pro fesszo ri ál lást aján lott Dohnányinak.5
   Az új pro fesszor 1949. ok tó ber 17-én ér ke zett Flo ri da fő vá ro sá ba. Tallahassee ez 
idő tájt min den től tá vol eső, 30 000 fős kis vá ros volt: sem kul tu rá li san, sem tu risz ti kai-
lag nem volt je len tős, min den eset re nyu gal mas ott hont biz to sí tott a Dohnányi csa lád 
szá má ra. Való szí nű leg a Ma gyar or szág ról való tá vo zást kö ve tő, csak nem pon to san öt 
év vi szon tag sá gai is ked ve ző szín ben tün tet ték fel hely ze tü ket. A ze ne szer ző min den-
eset re így fo gal maz ta meg el ső be nyomásait:

Mi kor Tallahassee-t meg lát tam, azon nal meg sze ret tem. Mind ég mon do gat tam, 
olyan mint egy fa lu, mint egy gyö nyö rű, óriá si kert. Az ős ré gi tölgy fák, me lyek az 
utat sze gé lye zik s me lyek ről az Apanisz most csüng alá, az ide-oda ug ráló mó ku-
sok kal, a té len vi ruló kaméleák és a ta vasszal nyíló azaleák, me lyek bu ja szí neik kel 

4  John Kilgore, „New Building Helps: FSU Music School Winning Top Rank”, Tallahassee Democrat 
[dátum nélk.] (FSU Dohnányi Collection).

5  Kuersteiner levele Dohnányihoz, 1949. április 8. (FSU Dohnányi Collection).
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tün dér or szág gá va rá zsol ták ez[t] a vá rost. Min den, min den va rázs la to san szép volt. 
[…] Sze ret tem Tallahassee-t.6

   Az egye te men Dohnányi több szin ten és for má ban ta ní tott zon go rát: ma gán- és 
cso por tos órát adott túl nyo mó részt graduate szin tű nö ven dé kek nek, eh hez egy un der-
gra dua te és egy graduate ze ne szer zés-kur zus, a ké sőb bi évek so rán pe dig ze ne ka ri 
ve zény lés és disszer tá ció-té ma ve ze tés tár sult. Óra rend jén fo lya ma to san sze re pelt a 
nyil vá nos Pia no Repertoire Class, mely nagy nép sze rű ség nek ör ven dett a diá kok és a 
kol lé gák kö ré ben. A sors kü lö nös já té ka foly tán Dohnányi szá má ra ép pen ab ban az idő-
szak ban volt eg zisz ten ciá lis szem pont ból a leg fon to sabb te vé keny ség a ta ní tás, ami kor 
sze ré nyebb ké pes sé gű nö ven dé kek kel kel lett dol goz nia. En nek el le né re meg ked vel te 
ame ri kai nö ven dé keit, akik per sze ra jon gás sal vet ték kö rül – so kuk szá má ra ba rá tot, 
tá gabb ér te lem ben vett szak mai tá maszt, sőt egy faj ta apafigurát je len tett. A ta nít vá nyok 
oda adá sát jól szem lél te ti egyi kük bú csúlevele:

Meg le szek itt – de alig ha tu dom el mon da ni, mit ér zek amiatt, hogy el kel lett vál jak 
Ön től. Eny hén szól va fel ka vart. A két egye te mi év cso dá la tos volt szá mom ra – de 
ezt Ön is biz to san tud ja […] Le he tet len egy sze rűen annyit mon da nom: „kö szö nöm” 
[…] tá vol ról sem tud ná ki fe jez ni, hogy való já ban mennyi re há lás vagyok.7

   A ze ne szer ző-nö ven dé kek kel való együtt mű kö dés nem bi zo nyult ilyen si ke res nek. 
Dohnányi már a szer ző dés kö tést meg elő ző le ve le zés so rán ki fej tet te a dé kán nak a fia tal 
ze ne szer ző-ge ne rá ció ról al ko tott, meg le he tő sen le súj tó vé le mé nyét, amely nem is vál-
to zott a flo ri dai évek alatt:

Ma nap ság az egész vi lá gon na gyon–na gyon ke vés ze ne szer ző van, aki nek sza bad 
vol na kom po nál nia. […] Nos, en gem nem za var a „mo dern iz mus”, ha a kom po nis-
ta ér ti a dol gát, de ál ta lá ban nem tud sem mit: több nyi re egy egy sze rű dal la mot sem 
tud meg har mo ni zál ni, nem be szél ve ar ról, hogy alig ha ké pes a leg könnyebb el len-
pont-fel adat meg oldására.8

   Az egye te mi kö zeg és Dohnányi mun ka kö rül mé nyei meg le he tő sen ne ga tív szín-
ben tűn nek fel Vázsonyi köny vé ben. Az ere de ti do ku men tu mok is me re té ben Vázsonyi 
meg ál la pí tá sai azon ban vi tat ha tó nak bi zo nyul nak: in terp re tá ció ja, mely sze rint a 
tallahassee-i ve ze tés ér zé ket len sé ge és fél té keny sé ge ve ze tett az el ső szer ző dés ben fog-
lal tak fel rú gá sá hoz és köz vet ve az idős ze ne szer ző ki zsi ge re lé sé hez, kis sé ten den ció-
zus nak lát szik. A fenn ma radt for rá sok alap ján úgy tű nik, Dohnányi a pri vát nö ven dé-
ke ket nem szá mít va hat-nyolc órát tart ha tott egy hé ten, ami két sze mesz ter ben kú szott 

6  Dohnányi Ernő, Búcsú és üzenet (München: Nemzetőr, 1962), 33.
7  Sitges levele Dohnányihoz, 1955. augusztus 8. (FSU Dohnányi Collection).
8  Dohnányi levele Kuersteinerhez, 1949. augusztus 3. (FSU Dohnányi Collection).

Tér, idő, hagyomány-2.indd   300 2013.10.10.   15:57:53



 2. Dohnányi Floridában – életkörülmények, anyagi helyzet, tevékenységek 301

fel ti zen ket tő re, az utol só évek ben vi szont oly kor négy-hat ra csök kent, az az csak a 
leg ne he zebb év ben volt olyan zsú folt az óra rend je, mint amilyet az egye tem ere de ti leg 
kí vánt tő le. Ha hoz zá tesszük, hogy a hiány zá sok te kin te té ben jócs kán túl lép te a kez-
de ti tár gya lá sok so rán meg ha tá ro zott mennyi sé get (1955-ben pél dául 47 ta ní tá si na pot 
mu lasz tott), vala mint hogy szóló est jei nek és egyéb fel lé pé sei nek szá ma vi szont jó val 
alat ta ma radt Kuersteiner el vá rá sai nak, ak kor vi lá gos sá vá lik, hogy az egye tem ve ze-
té se nem kár hoz tat ha tó olyan mér ték ben ne héz sé gei ért, mint ahogy Vázsonyi állítja.
   Dohnányit 5600 dol lár évi fize tés sel szer ződ tet te az FSU az 1949/50-es tan év há-
rom trimeszterére,9 s emel lett 1949 ok tó be réig úgy hit te, hogy a ta ní tás mel lett mód-
ja lesz ma gas tisz te let dí ja kért hang ver se nyez ni. A kon cer te ket azon ban kü lön bö ző 
in do kok kal – de fel té te lez he tően po li ti kai okok ból – sor ra le mond ták, s ez meg ráz ta 
a csa lá dot. Az el ső évek ne héz sé gei ké sőbb né mi leg eny hül tek, mi után Dohnányi jö-
ve del me az évek so rán nö ve ke dés nek in dult: az 1950/51-es tan év ben már 7500 dol-
lárt, 1954/55-ben pe dig 8400 dol lárt ka pott10 – eh hez já rult még je len tős ho no rá rium 
a kon cer te kért és a meg ren delt mű ve kért. Ez a be vé tel azon ban nem bi zo nyult ké nyel-
me sen ele gen dő nek a csa lád szá má ra. A ban ki köl csö nök höz való, az ame ri kai tól kü-
lön bö ző hoz zá ál lá suk épp úgy fo koz ta rossz köz ér ze tü ket, mint a meg elő ző öt esz ten dő 
nél kü lö zé sei so rán rögzült fé lel meik. Mind azon ál tal Dohnányi jö ve del me nem je len tett 
kri ti ku san ala csony élet szín vo na lat. Sa ját há zat vá sá rolt, mely nek rész le teit hét-nyolc 
éven be lül ki fizet te; hu szon éves, ne velt gye re keit egye te men ta nít tat ta, ké sőbb anya gi-
lag se gí tet te, s mind eh hez a csa lád töb bi tag já nak nem kel lett mun kát vál lal nia. Sőt az 
Egye sült Ál la mok gaz da sá gi sta tisz ti kái sze rint Dohnányi jö ve del me in kább ma gas nak 
szá mí tott: 1950-ben az át lag jö ve de lem 2366 dol lár volt, míg 1955-ben 3440 dol lár.11 
Nem két sé ges, hogy éle te ko ráb bi idő sza kai ban Dohnányi lé nye ge sen jobb kö rül mé-
nyek kö zött élt, a fen tiek tu da tá ban még is je len tő sen mó do sul az ame ri kai évek finan-
ciá lis hely ze té ről al ko tott ké pünk: az élet rajz írók ál lí tá sa a le mon dott hang ver se nyek 
miatt ki ala kuló eg zisz ten ciá lis krí zis ről, il let ve a kel le met len egye te mi kö rül mé nyek 
kény sze rű el fo ga dá sá ról leg alább is ár nya lás ra szorul.
   A hang ver se nyek egy ré szé nek meg hiú su lá sa 1949–1950 kör nyé kén való ban a 
Dohnányit il le tő po li ti kai vá dak kal volt össze füg gés ben. A má so dik vi lág há bo rú után 
Euró pá ból in duló rá gal ma kat 1947-ben Gön dör Fe renc, egy ma gyar nyel vű New 
York-i lap tu laj do no sa in dí tot ta új ra, aki több ze nei és po li ti kai szer ve ze tet meg ke re-
sett Dohnányi boj kot tá lá sa ér de ké ben. Dohnányi szá mos ma gyar és ame ri kai kol lé gá ja, 
ba rát ja (köz tük Edward Kilényi, John Kirn, Waldbauer Im re, Schwalb Miklós, Serly 
Tibor) igye ke zett har col ni az igaz ta lan vá dak el len, de a többéves hu za vo na vé gül nem 
vezetett meg nyug ta tó ered mény re. Az 1950-es évek kö ze pé től – nagy részt való szí nű leg 

9  Az FSU levele Dohnányihoz, 1949. július 6. (FSU Dohnányi Collection).
10  Dohnányi szerződései, 1950. május 18., 1954. augusztus (FSU Dohnányi Collection).
11  <www.census.gov> (2012. szeptember 8.).
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a mccarthyizmus el len té tes po li ti kai ten den ciái val össze füg gés ben – las san eny hül ni 
lát szott a nyo más Dohnányi sze mé lye kö rül, a csa lá di le ve le zés ből azon ban ki de rül: a 
ze ne szer ző höz kö zel állók mind vé gig úgy vé le ked tek, hogy az ame ri kai ér vé nye sü lést 
el ső sor ban a po li ti kai elő í té le tek, il let ve a po li ti kai kér dés nek ál cá zott „ke nyér irigy ség” 
ne hezítette.
   A ne héz sé gek el le né re Dohnányi az egye sült ál lam ok be li le te le pe dé sé től ha lá láig 
tar tó idő szak ban össze sen 124 al ka lom mal lé pett a kon cert pó dium ra új ha zá já ban. Ez 
át la go san csu pán ha vi egy fel lé pést je lent (eh hez ké pest fia ta labb évei ben még az is 
elő for dult, hogy ha von ta 10–15 al ka lom mal ját szott!), de ha te kin tet be vesszük a mű-
vész élet ko rát és ta ná ri ál lá sá nak kö tött sé geit, még is te kin té lyes mennyi ség nek szá-
mít. A tallahassee-i hang ver se nyek (az összes fel lé pés mint egy har ma da) több sé gé re 
az egye tem mel kö tött meg ál la po dás ér tel mé ben ke rült sor. A Tallahassee-n kí vü li kon-
cer te zés több szem pont ból is lé nye ge sebb volt: az okok kö zül az anya gi ter mé sze tű az 
el sőd le ges, de pél dául a po li ti kai re ha bi li tá ció miatt is fon tos volt, hogy ne csak szűk 
kör nye ze té ben ér vé nye sül jön. El ső sor ban a nagy vá ro si si ke rek je lent het ték vol na az 
át tö rést, de mi vel az 1953-as New York-i be mu tat ko zás lé nye gé ben kö vet kez mé nyek 
nél kül ma radt, mind vé gig el ső sor ban ki sebb, vi dé ki, több nyi re egye te mi vá ro sok vol-
tak kon cert jei nek hely szí nei.12 Az őt több ször ven dé gül lá tó kis vá ro sok ki váló kap-
cso la tot ala kí tot tak ki ve le, s ez a kö tő dés az ame ri kai évek egyik leg meg ha tá ro zóbb 
mo men tu ma lett: min de nek előtt az ohiói Athensre jel lem ző, hogy szin te kul tuszt épí tett 
Dohnányi sze mé lye és lá to ga tá sai kö ré. Egy athensi ze ne kri ti kus így fo gal ma zott a ti-
zedik évben:

E kri ti kus már oly so kat írt éven te vissza té rő, ün ne pelt ven dé günk ről, Dr. Ernst 
von Dohnányiról, hogy már-már szo ká sá nak mond ha tó. Mind azon ál tal e vi lág hí rű 
ze nész éven kén ti lá to ga tá sa so ha nem szű nik meg ze nei éle tünk szá má ra ér de kes-
nek len ni, ösz tön zést ad ni és lel ke se dést éb reszteni.13

   A lel ke se dés nagy részt an nak szólt, hogy eze ken az al kal ma kon (nem csak 
Athensben) Dohnányi zon go ra mű vész ként, ka ma ra ze nész ként, kar mes ter ként, elő adó-
ként, ta nár ként és ter mé sze te sen ze ne szer ző ként is fel lé pett. Ahogy az imént idé zett 
re cen zens fo galmazott:

[…] olyan jól is mer jük őt, hogy már nem le pő dünk meg azon, ha is mét új ol da lá ról 
mu tat kozik be.14

12  Egyetlen New York-i koncertjére 1953. november 9-én került sor a Carnegie Hallban. Néhány to-
vábbi nagyvárosi koncertje: San Francisco (1951), Chicago (1954), Minneapolis (1957).

13  Paul Fontaine, „Celebrated Musician a Master in Field of Chamber Music”, Athens Messenger 
(1957. március 28.).

14  Paul Fontaine, „Famous Artists Give Piano-Violin Recital”, The Athens Messenger (1952. március 
13.).
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   Már pe dig az egye te mi kö zeg el is me ré sé re Dohnányinak nagy szük sé ge volt: az 
ame ri kai ze nei élet má sik te rü le té hez, az egye te mek től füg get len, nagy vá ro si kon cert-
élet hez való kap csoló dás ugyan is nem járt si ker rel. A je len tő sebb ame ri kai vá ro sok ban 
csak al kal man ként, ré gi is me rő sei ré vén lép he tett fel (pl. Doráti, Reiner) – nem túl zás 
te hát azt ál lí ta ni, hogy a hi va ta los ame ri kai ze nei élet lé nye gé ben ig no rál ta őt. Jel lem-
ző, hogy az 1950-es–1960-as évek ben ké szült, az Egye sült Ál la mok ze ne tör té ne tét fel-
dol go zó mo nog rá fiák és le xi ko nok több nyi re meg sem em lí tik Dohnányi ne vét, ho lott 
a má so dik vi lág há bo rú alatt és után be ván dorló euró pai ze ne szer ző-emig rá ció sze re pét 
ál ta lá ban rész le te sen tár gyal ják.15 El ső sor ban azért te kint het jük te hát az ame ri kai éve-
ket Dohnányi leg prob le ma ti ku sabb idő sza ká nak, mert ér vé nye sü lé se, stá tu sa min den 
erő fe szí tés el le né re sem moz dult elő re a tíz év alatt – eh hez ké pest a Vázsonyi ál tal 
hang sú lyo zott anya gi prob lé mák vagy a túl ter helt ség ke vés bé lát szik drámainak.
   Per sze az em lí tet tek mel lett a ze ne szer ző kon zer va tív ze nei stí lu sa na gyon is oka 
le he tett az egye te mek től füg get len ame ri kai kon cer té let ré szé ről ta pasz tal ha tó el uta sí-
tás nak. Alig ha kér he tő szá mon az 1950-es évek Ame ri ká ján, hogy nem adott te ret egy 
olyan emig ráns ze ne szer ző ér vé nye sü lé sé nek, aki nek ze nei stí lu sa már év ti ze d ek kel 
ko ráb ban is anak ro nisz ti kus nak szá mí tott. Kü lö nö sen ér de kes azt vizs gál ni, hogy ma ga 
Dohnányi mi képp vi szo nyult eh hez a kér dés hez. Az adott élet hely zet ben, ami kor is el-
vesz tet te az 1930-as évek vé géig szin te fo lya ma to san mö göt te álló, tá mo ga tó kö ze gét, 
eg zisz ten ciá lis kulcs kér dés sé vált a kor társ ze né hez való vi szo nya. Ez a konf lik tus, s 
a hol több, hol ke ve sebb be le tö rő dés sel vi selt el szi ge telt ség Dohnányi ame ri kai évei-
nek leg al ap ve tőbb jel lem ző je volt, és a ze nei ter més szem pont já ból is meg ha tá ro zó nak 
bizonyult.
   A kö rül mé nyek hez ké pest Dohnányi min den eset re ze ne szer ző ként is ak tív volt az 
ame ri kai évek alatt. Amennyi ben még az Ar gen tí ná ban el kez dett 2. he ge dű ver senyt 
(op. 43, 1949–1950) is ide szá mít juk, össze sen ki lenc mű tar to zik az ame ri kai pe rió-
dus hoz, me lyek kö zül egy opuszszám alatt je lent meg há rom zon go ra da rab (op. 44, 
1951), il let ve két fu vo la kom po zí ció (op. 48, 1958–1959). Eh hez já rul még a Dohnányi 
pe da gó giai mű kö dé se szem pont já ból el en ged he tet le nül fon tos két zon go ra-etűd so ro-
zat; a má so dik vi lág há bo rú évei ben ke let ke zett 2. szim fó nia két át dol go zá sa (op. 40, 
1957–1958); né hány be fe je zet len, csu pán váz la tok ban fenn ma radt, il let ve to váb bi ter-
ve zett, de tu do má sunk sze rint el nem kez dett kom po zí ció. A mű vek sok szí nű cso por tot 
al kot nak mű faj és ap pa rá tus szem pont já ból, s szá mos opusz a tel jes élet mű vet te kint ve 
is ki vé te les. A fu vo la da ra bok és a Hár fa-con cer ti no (op. 45, 1952) a hang szer vá lasz tás 
szem pont já ból kü lön le ges az œuvre-ben, a Stabat Ma ter (op. 46, 1952–1953) vallá sos 

15  Például: John Tasker Howard and George Kent Bellows, A Short History of Music in America 
(New York: Thomas Y. Crowell Company, 1967); Irving Sablosky, American Music (Chicago–
London: The University of Chicago Press, 1969); H. Wiley Hitchcock, Music in the United States: 
A Historical Introduction (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1969) = Prentice-Hall 
History of Music Series.
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szö ve ge miatt, az Ame ri kai rap szó dia (op. 47, 1952–1953) pe dig spe ciá lis köl csön zött 
anya gá ból adódóan.
   A da ra bok sa já tos je gyeit sok eset ben per sze a ke let ke zé si kö rül mé nyek ma gya-
ráz zák, hi szen egy ré szük meg ren de lés re ké szült. Ez ma ga is az ame ri kai pe rió dus sa-
já tos sá ga, hi szen Dohnányi alap ve tően nem sze re tett fel ké rés re ír ni, s ko ráb ban nem 
is gyak ran tet te. Ame ri ká ban azon ban más volt a hely zet: mint a fen tiek ből ki de rült, 
egy aránt szük sé ge volt a meg ren de lé sek re ér vé nye sü lé se ér de ké ben (ért ve ez alatt az 
el szi ge telt sé ge eny hí té sé ért és ze ne szer ző ként való el is me ré sé ért való küz del met, il-
let ve a po li ti kai rá gal mak el le ni har cot egy aránt) vala mint anya gi okok ból. A hang-
szer-, szö veg- vagy ze nei alap anyag vá lasz tá sá nál azon ban to váb bi, sok kal je len tő sebb 
kö vet kez mé nyei is vol tak an nak, hogy egy mű meg ren de lés re, il let ve meg ren de lés től 
füg get le nül ké szült eb ben az idő szak ban – az aláb biak ban e szem pont alap ján te kin tem 
át a ké sei Dohnányi-műveket.

3. Megrendelésre készült kompozíciók

Az élet mű egé szét te kint ve ta lán a Stabat Ma ter a leg kü lö nö sebb az ame ri kai mű vek 
kö zül. A vallá sos szö veg vá lasz tá sa, ha nem is előz mé nyek nél kü li, de vá rat lan a szer-
ző től. Va jon a má so dik vi lág há bo rú és az emig rá ció kap csán el szen ve dett meg pró bál-
ta tá sok nyo mán for dult a vallás hoz? Még meg le pőbb az ap pa rá tus: a mű ket tős fiú kar-
ra ké szült. Ez ter mé sze te sen csak is azért for dul ha tott elő, mi vel a mű meg ren de lés re 
ké szült. A fel ké rés a te xa si Ge or ge Braggtől, a Denton Civic Boy Choir kar na gyá tól 
ér ke zett. A nap jaink ban is mű kö dő együt tes 1952-ben, Dohnányi meg bí za tá sa ide jén 
még csu pán né hány esz ten dős múlt ra te kint he tett vissza. A fia tal kar nagy am bí ció já hoz 
azon ban már ek kor sem fér he tett két ség: már egy 1952. szep tem ber 25-i új ság cikk ből 
ki de rül ugyan is, hogy Dohnányi nem az egyet len, csu pán az el ső azon ze ne szer zők 
so rá ban, aki ket Bragg a jö vő ben fel kér majd, hogy a dentoni éne ke sek nek kom po nál ja-
nak (a ter vek nek meg fe le lően az év ti ze d ek so rán több mint 125 kor társ ze ne szer ző gaz-
da gí tot ta a kó rus re per toár ját).16 Dohnányi 1949 ele jén – még ame ri kai le te le pe dé sét 
meg elő zően – meg for dult egy szer Észak-Te xas ban. Hang ver se nyei és mes ter kur zu sai 
igen ked ve ző fo gad ta tás ra ta lál tak, ami már csak azért is bi zo nyos, mert a Fort Worth-i 
Te xas Christian University igaz ga tó ja ál lan dó egye te mi stá tust aján lott ne ki.17 Bragg 
ek kor nem ta lál ko zott ve le, s ő egy tel je sen más szem pon tot ne ve zett meg ki vá lasz tá-
sá val kap csolatban:

16  „Denton Choir Commission to Dohnanyi” [szerző nélk.] (1952. szeptember 25.); újságkivágat 
George Bragg naplójából (Bragg’s Estate, Fort Worth, Texas).

17  Ilona von Dohnányi, Ernst von Dohnányi. A Song of Life, ed. by James A. Grymes (Bloomington, 
Indianapolis: Indiana University Press, 2002), 168.
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A fiú kó rus sok jel lem ző jé ben ka ma ra ze nei együt tes re ha son lít. Nem csak azért, mert 
hang zá sa sok kal job ban il lik egy ilyen össze ál lí tás hoz, mint hang ver seny te rem be, 
ha nem mert hang kép zé se is ha sonló. […] Tisz tá ban vol tunk te hát az zal, hogy egy 
ki tű nő ka ma ra ze nei kom po nis tá ra van szük sé günk. Ernest von Dohnanyit, a ne ves 
zon go ris tát és ze ne szer zőt, a Flo ri da State University com po ser-in-resi dence-ét 
vá lasz tot tuk, mi vel kamaraműveit ré gó ta nagy ra ér té ke lik a vi lág leg na gyobb 
mű vé szei, s mert kom po zí cióit min dig egy faj ta fris ses ség és fia ta los lel ke se dés hat-
ja át. Ő dal lam köz pon tú gon dol ko dá sú szer ző csöpp nyi mo dern le  le  mé  nyes  ség  gel. 
E te het sé ge miatt dön töt tünk úgy, hogy el ső le gyen a szer zők közt, akik a mo dern 
fiú kó rus-re per toár gaz da gí tá sá hoz hoz zá járulnak.18

   A hang sze res- és ka ma ra ze ne sze rű ség való ban kü lö nös sa já tos sá ga az oratorikus 
kom po zí ció nak, ami a for má lás ban, a szö veg hez való al kal maz ko dás ban és a szö vés-
mód ban is meg mu tat ko zik. A mű ben – ha sonlóan más egy té te les hang sze res kom po-
zí ciói hoz – Dohnányi klasszi kus for má kat öt vö zött. Egy aránt azo no sít ha tó benne a 
szo ná ta-al leg ro, a ron dó és a va riá ciós for ma; kép let tel így fog lal ha tó össze: A–B–A'–
B'–C–C'–A"–B"–kóda. E kon cep ció egyál ta lán nem ma gá tól ér te tő dő, hi szen azo kat a 
Stabat Ma ter-le té te ket, ame lyek hez a mű vet ke let ke zé si ide je (Poulenc, 1950), ze nei 
stí lu sa (Dvořák, 1877; Verdi, 1898) vagy egyéb szem pon tok (Pergolesi, 1736) alap-
ján köt ni le het, ál ta lá ban két fé le for mai stra té gia jel lem zi: vagy a vers stró fa ha tá rai nak 
meg fe le lő, zárt té te lek ből épít kez nek, vagy a szö veg szug gesz tív ké pei dik tál ják szer-
ke ze tü ket. Dohnányi azon ban más el vet kö ve tett: az ő fel dol go zá sá ban a szö veg tol má-
cso lá sa szi go rú hang sze res for má ba il leszkedik.
   A Dohnányi-da rab for ma épít ke zé sé hez fő leg ka ma ra ze nei min tá kat ta lá lunk az 
élet mű ben, s ugyan ez igaz szö vés mód já ra is: meg ha tá ro zó benne a va riá ció el ve. A for-
ma egy sé gek kép let ben is jel zett va riá ciós kap cso la tai mel lett szá mos to váb bi, rej tet-
tebb motivikus össze füg gé sek re figyel he tünk fel, me lyek vég ső so ron a mű ho mo gén 
stí lu sát ered mé nye zik. A mo tí vum ro kon sá gok ki in duló pont ja a ze ne ka ri be ve ze tő, 
amely te ma ti kus mag ként funk cio nál, vagy is a da rab szin te min den ze nei anya ga kap-
cso lat ban áll ve le. Ma ga a be ve ze tő pe dig fel te he tő leg két ze ne tör té ne ti mo dellt kö vet: 
egy fe lől Brahms Né met requiemjének „Selig sind”-té te lé re, más fe lől Pergolesi Stabat 
Ma te ré nek kez de té re utal, mint egy hoz zá kap csol va a mű vet ze ne tör té ne ti előz mé nyei-
hez. Ze nei szem pont ból a Stabat Ma ter te hát nem hoz újat a Dohnányi-élet mű ko ráb-
bi da rab jai hoz ké pest, sőt na gyon is kö tő dik hoz zá juk. Bár nem zár ha tó ki, hogy a 
szö veg vá lasz tás az idős, meg hur colt al ko tó vallás fe lé for du lá sá nak ered mé nye, a mű 
har mó nia vi lá ga, for má lá sa, szö vés mód ja, il let ve egyé ni szö veg ér tel me zé sé ből ki bon-
ta ko zó vi lág ké pe olyan szo ro san kap csoló dik Dohnányi ko ráb bi al ko tá sai hoz, hogy a 
kom po zí ció el ső sor ban eb ben a kon tex tus ban ér tel mez he tő, nem pe dig vala mi fé le új 

18  George Bragg, The Choir Parents’ Handbook (Forth Worth: Texas Boys’ Choir, 1963), 27–28.
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ke le tű, eset leg a meg vál to zott élet hely zet nyo mán föl erő sö dött vallá sos gon do lat vi lág 
össze függésében.
   A ko ráb biak tól gyö ke re sen el té rő al ko tói kö ze gét hir de ti Dohnányi Ame ri kai rap-
szó dia (op. 47) cí mű egy té te les ze ne ka ri mű ve is, mely ről jog gal fel té te lez het jük, 
hogy az új ha zá hoz való al kal maz ko dás és tisz te let adás szim bó lu ma ként ér tel me zen-
dő – ahogy azt a mű ko ráb bi elem ző je, La u ra Moore Pruett ta nul má nya cí mé ben is 
hang sú lyoz ta.19 A mű az Ohio Uni ver si ty fenn ál lá sá nak 150. év for duló já ra ké szült a 
már em lí tett athensi kap cso lat ered mé nye képp. A meg bí zás ra 1951-ben ke rült sor, a 
kom po zí ciót 1954 feb ru ár já ban mu tat ták be az egye te mi kö zös ség nek – ter mé sze te sen 
el söp rő si ker rel. A mű a Stabat Ma ter hez ha sonlóan egy té te les kom po zí ció, amely sa-
já tos egy té tel be fog lalt több té te les ség ként jel le mez he tő. Be mu ta tá sá hoz ad juk át a szót 
a szerzőnek:

A mű a nép sze rű On Top Of Old Smoky-val in dul, amely sza bad fel dol go zás ban, 
be ve ze tés ként je le nik meg. Az el ső fő rész az I Am A Poor Wayfaring Stranger 
cí mű fe hér spirituáléra épü lő 3 va riá ció ból áll (An dan te quasi ada gio). A har ma dik 
vál to zat ész re vét le nül át ve zet a kö zép rész be, ame lyet egy vi dám mountain song 
Kentuckyból, a The Riddle al kot (Al leg ret to vivace). Ez össze fo nó dik az or szág-
szer te is mert Turkey in the Straw-val. A Wayfaring Stranger kontrapunktikusan fel-
dol go zott el ső üte mei nek rö vid vissza té ré sét kö ve tően kez dő dik a har ma dik, be fe-
je ző rész, egy gyors Presto. A jól is mert Sweet Betsy From Pike a két country dance 
egyi ke mel lett je lenik meg.20

   A könnyebb kö vet he tő ség ér de ké ben az aláb biak ban öt sza kaszt (A, B, C, D, E) 
kü lö ní tek el, hi szen bár a be ve ze tés (A, 1–44. ütem) és a Wayfaring stranger-dal lam 
vissza té ré se (D, 217–236. ütem) nem ér tel mez he tő ön álló for ma ként, dra ma tur giai lag 
mind ket tő kulcs fontosságú.
   E kü lö nös for ma te hát a „rap szó dia” cí met kap ta, mellyel kap cso lat ban Dohnányi 
el mond ta, hogy szá má ra nem je lent sem mi fé le kö tött sé get. Sze rin te ez a cím ép pen a 
for mai sza bad sá got, a csa pon gást, „rap szo di kus sá got” hi va tott ki fe jez ni, 47. opu szát 
pe dig akár „Ame ri kai fan tá zi á nak” is le het ne ne vez ni.21 Dohnányi fe gyel me zett és tra-
di ci o ná lis for ma kon cep ció ját azon ban jól jel lem zi, hogy még „sza bad” nagy for má ja is 
ha gyo má nyos egy sé gek ből áll: a las sú be ve ze tést (A) há rom kü lön bö ző vál to zat ból álló 
va riá ciós for ma kö ve ti (B), mely hez egy 4. va riá ció is csat la ko zik utóbb (D), két triós 
for ma ál tal kö rül vé ve (C, E – ez utób bi ban a té mák tí pu sa in kább ron dókarakterű).

19  Laura Moore Pruett, „Dohnányi’s American Rhapsody, Op. 47: An Émigré’s Tribute to the New 
World”, in Perspectives on Ernst von Dohnányi, ed. by James A. Grymes (Lanham, Maryland–
Toronto–Oxford: The Scarecrow Press, 2005), 165–179.

20  Dohnányi műismertetője az Amerikai rapszódiáról, dátum nélkül. (OU Baker Files).
21  Myron Henry, „Would Join OU Faculty: Interview With Composer von Dohnanyi Furnishes 

Interpretation of »Rhapsody«”, Ohio University Post (1954. február 26.).
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   A sza ka szok egymáshoz való kap csoló dá sa azon ban kis sé prob le ma ti kus. A B és 
C for ma rész ha tá rán pél dául a Wayfaring stranger té ma utol só mo tí vu ma átala kul a kö-
vet ke ző dal lam, a The Riddle egy rész le té vé (134–146. ütem). An nak el le né re azon ban, 
hogy a szer ző le írá sa sze rint „a har ma dik vál to zat ész re vét le nül át ve zet a kö zép rész-
be”, ez a mo tí vum-transz for má ciós meg ol dás a ze ne hang zó fo lya ma tá ba nem il lesz ke-
dik iga zán szer ve sen. A töb bi egy ség is la zán kap csoló dik, to váb bá a for mai egy sé gek 
dra ma tur giai lag füg get le nek egymástól, ugyan ak kor még is csak rö vi dek ah hoz, hogy a 
kom po zí ció egy sze rűen több hang sze res for ma attacca egy más mel lé ál lí tá sa ként hat-
na. Fel me rül a kér dés, hogy ez a fur csa, ele mei ben azon ban na gyon is szok vá nyos és 
kö tött for ma mi re utal hat; mit je lez het a szag ga tott ság, egye net len ség, s mind ez mi lyen 
kap cso lat ban áll hat a dal la mi alapanyaggal.
   A la za nagy for ma rész ben a fel hasz nált anyag ze nei he te ro ge nei tá sá ból is kö vet ke-
zik. A leg im po zán sabb a Wayfaring stranger cí mű „fe hér spi ri tuá lé” meló diá ja: eol (dór) 
hang nem, pen ta ton hang kész let, nagy szó tag szá mú so rok, bolt íves (aaba) szer ke zet jel-
lem zi. A mind össze két so ros Old Smoky el len ben szin te mi ni má lis ze nei alap anyag gal 
szol gál. Ta lán a tán cos lej té sű The Riddle egy sze rű mixolíd kvint vál tá sa a leg in kább 
le tisz tult; míg a kis sé túl bo nyo lí tott motivikájú Turkey in the Straw és Sweet Betsy szin te 
egy ügyű nek tű nik – kü lö nö sen a ko ráb bi Dohnányi-mű vek ben hasz nált ma gyar nép-
da lok hoz ké pest. A dal la mok ex po ná lá sá nak, fel dol go zá sá nak és for má lá sá nak mód ja 
vi lá go san tük rö zi a szer ző hi e rar chiá ját, s bi zo nyos ese tek ben vá laszt ad ar ra is, hogy 
Dohnányi va jon miért eze ket vá lasz tot ta. A két utóbb em lí tett pél dául csu pán fu tó, ko mi-
kus epi zód ként van je len. Anya gu kat a szer ző má sutt nem hasz nál ja fel, motivikai szem-
pont ból te hát meg le he tő sen el szi ge tel tek, a Sweet Betsy rá adá sul csak egyet len egy szer, 
egy má sik anyag el len pont ja ként buk kan fel. Az ef fé le, ko mi ku san egy sze rű dal la mok 
azon ban meg fe le lő hang sze re lés sel tár sít va a hu mor for rá sai vá vál hat nak, s való szí nű-
leg ép pen emiatt kelt het ték fel Dohnányi figyel mét. Az Old Smoky-dal lam szin tén el kü-
lön ül kör nye ze té től, ki vá lasz tá sát azon ban fel te he tő leg egy ki fe je zet ten motivikai jel le-
gű szem pont in do kol ta: min den bi zonnyal fan fár sze rű, hár mas hang za tos té ma fe je miatt 
ke rült a Rap szó dia élé re. Az előb bi ek nél hang sú lyo sab ban meg je le nő country dance-ek 
és a The Riddle mel lett pe dig ta lán azért dön tött a szer ző, mert ki váló alap anya got je-
len te nek a motivikus fel dol go zás hoz. Összes sé gé ben úgy tű nik te hát, hogy Dohnányit 
el ső sor ban kü lön fé le ze nei szem pon tok ve zet ték a vá lo ga tás so rán – vagy is nem a dal la-
mok tör té ne ti kö ze ge, szö ve ge, egymással való eset le ges összefüggései.
   Az egyet len ki vé tel nek a Wayfaring stranger lát szik (1a kot ta), amely nek ki fe je zet-
ten ön állósá gát és érint he tet len sé gét hang sú lyoz ta, s ez zel nyil ván valóan a fel dol go zá-
si hi e rar chia csú csá ra he lyez te. Míg má sutt már az adott dal lam el ső meg je le né se kor 
haj la mos „siet tet ni” az anyag ki bon ta ko zá sát, ad dig a Wayfaring stranger el hang zá sá ra 
bő ven hagy időt. En nek kö vet kez té ben az há bo rí tat lan szi ge tet ké pez a kom po zí ció fo-
lya ma tá ban, s ben ső sé ges tó nu sá val ha tá ro zot tan ki rí villó dzóan szí nes, oly kor szin te 
har sány kör nye ze té ből. A szer ző a töb bi dal la mot nagy részt ele mei re tör del ve hasz-
nál ta fel, vi szont a Wayfaring stranger ese té ben még a va riá ciók so rán sem csor bult a 
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meló dia. Mind emel lett a hoz zá kap csoló dó for ma a kom po zí ció bel ső egy sé gei kö zül a 
leg tel je sebb nek, leg önállóbb nak bi zo nyul. Jog gal fel té te lez he tő te hát, hogy ez a dal lam 
Dohnányi szá má ra vala mi ok ból na gyobb je len tő séggel bírt.
   Pruett fel té te lez te, hogy Dohnányi a „wayfaring stranger”-kép ben sa ját sor sa, az 
emig rá ciót kö ve tő, bo lyon gás sal telt ne héz évek szim bó lu mát lát ta.22 Meg lá tá sát meg-
győ zően tá masz tot ta alá az zal, hogy Dohnányi har ma dik fe le sé ge a ze ne szer ző ről szóló 
élet raj zá ban, a Song of Life ide vá gó fe je ze té ben is ezt a ki fe je zést használta:

Tud tam: ez az uta zás [Euró pá ból Dél-Ame ri ká ba] akár va gyont, hír ne vet és ké nyel-
met is hoz hat szá munk ra, még is tar tot tam tő le, hogy ehe lyett bol dog ta lan ha zát la-
nok, ván dorló ide ge nek [„wayfaring strangers”] ma ra dunk örökké.23

   Pruett e jo gos fel té te le zést ki ter jesz tet te a va riá ciók kü lön fé le ka rak te ré nek prog-
ram sze rű ma gya rá za tá ra is, olyannyi ra, hogy még a té ma dal lam hang vé te lé től leg in-
kább kü lön bö ző 2. va riá ciót is a wayfaring stranger-kép pel in do kol ta: úgy vél te, a har-
cias vál to zat Dohnányinak a sors ke gyet len sé ge fe lett ér zett in du la tait tol má csol ja.24 
Bár ez a fel té te le zés ke vés bé lát szik meg győ ző nek, az jó ki in duló pont nak tű nik, hogy a 
ka rak ter vál to za tok dra ma tur gi á ja mö gött vala mi fé le prog ra mot keressünk.

22  Pruett, „Dohnányi’s American Rhapsody”, 171.
23  Ilona von Dohnányi, A Song of Life, 168.
24  Pruett, „Dohnányi’s American Rhapsody”, 171 and 173.

1a kotta: Amerikai rapszódia, a variációs téma
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   Az Ame ri kai rap szó dia an gol kür tön fel csen dü lő, vo nós or go na pont tal kí sért spi ri-
tuá lé já nak hal la tán nem ne héz Dvořák „Újvi lág” szim fó niá já nak las sú té te lé re asszo-
ciál ni. A Rap szó dia e rész le té nek van azon ban egy má sik, mé lyebb gyö ke rű kap cso la ta 
is a szer ző sa ját da rab jai kö zött: az élet mű is me re té ben a Wayfaring stranger-meló dia 
hang sze re lé se el vét he tet le nül a Szim fo ni kus per cek (op. 36, 1933–34) va riá ciós té te lé-
re em lé kez tet. Az an gol kürt kö zép pont ba ál lí tá sa, a té ma pa na szos hang üté se és ze nei 
fel épí té se (fel lé pő kvint je, dó ros szí ne ze te) is ha son lít (1a–b kot ta). A két ze nei sza kasz 
dra ma tur giai ha sonló sá ga a va riá ciók in du lá sa kor még nyil ván valób bá vá lik. Ro kon az 
1. va riá ciók fa fú vós, lágy dal lam dí szí té se; a finom hang vé telt el len pon to zó, mar káns 
2. vál to za tok ka rak te re, szö ve te és fel ra ká sa; míg a Rap szó dia ér zel mes 3. va riá ció ja 
az op. 36 éte ri hang zá sú 3. vál to za tát idé zi fel. A ha sonlóan ex po nált té ma és a ha-
sonló tex tú rá jú va riá ciók fel tű nően egye ző sor rend je szin te olyan ha tást kelt, mint ha 
Dohnányi új ra ír ta vol na a Szim fo ni kus per cek va riá cióit új alap anyag gal. Olyan ér te-
lem ben mond hat juk te hát a va riá ció sort nem szo ro sabb ér te lem ben vé ve ze nei fo gan ta-
tá sú nak, hogy nem a té ma sa ját ze nei té nye zői ha tá roz zák meg, ha nem vala mi fé le, egy 
ko ráb bi kom po zí ció já ban ki kris tá lyo so dott sé ma, va riá ciós stra té gia. En nek nyo mán 
ér de mes to váb bi kap cso la tok után ku tat ni az életműben.

1b kotta: Szimfonikus percek, a IV. tétel első ütemei
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   A be ve ze tő ről (A sza kasz) a mű egy jel lem ző jé nek Strauss Kék Du na ke rin gő je ju-
tott eszé be,25 de ezek az üte mek akár Beethoven IX. szim fó niá já nak finá lékez de tét is 
fel idéz he tik hall ga tóik ban. E két, faj sú lyá ban oly kü lön bö ző kap csoló dá si pont egy más 
mel lé ál lí tá sa ráirá nyít ja a figyel met egy prob lé má ra. Pruett úgy ítél te, hogy Dohnányi 
kis sé fe lü le te sen ke zel te köl csön zött anya gát: itt, az Old Smokynál pél dául vél he tően 
nem volt tel je sen tisz tá ban a dal lam „kul tu rá lis konnotációjával”, csak is emiatt tár-
sít ha tott hoz zá oly vi ha ros kí sé rő anya got.26 Alig ha fel té te lez het jük azon ban, hogy a 
ki fe je zet ten jó hu mor ér zék kel meg ál dott Dohnányi a ba ná lis dal la mot és a naiv, il-
let ve vas kos pa ró diák ban is köz is mert ver set tra gi kus nak érez te vol na. Élet mű vé ben 
ugyan ak kor kézenfekvően adó dik a pár hu zam: az ár tat lan fő té mát áltra gi kus hang vé-
te lű be ve ze tés elő le ge zi meg ha sonlóan szí nes és ek lek ti kus mű vé ben, a Gyer mek dal-
variá ciók ban (op. 25) is. A gesz tus ro kon sá gát kö zös ze nei je gyek erő sí tik: a réz fú vók 
do mi nan ciá ja, a vo nó sok pon to zá sos rit mus kép le te s az el haló zárás.
   A Gyer mek dal-va riá ciók kal való ro kon sá gát a The Riddle-sza kasz (C) sem ta gad-
hat ja. Előb bi 2. va riá ció ja ugyan úgy két el len té tes sza kasz ból épül, mint a C fő ré sze: 
egy, a dúr hang sor al só kvint jét hang sú lyo zó mo tí vum ból; és egy ar ra tré fás vá laszt 
adó, kro ma ti ku san eresz ke dő, staccato elem ből. Ha sonló el ven ala pul a Rap szó dia 
C sza ka szá nak trió ja is: a Turkey in the Straw-dal lam egyes so rait kö ve tően vál to zó 
hosszú sá gú, kontrasztáló anyag éke lő dik be, így ez is ro kon ság ban áll a 2. gyer mek-
dal-va riá ció val, ám sa já to san ko mi kus hang sze re lé se miatt (réz fú vós té main to ná ció 
a ma gas fa fú vók kar csú vá la szá val szem be ál lít va) eszünk be jut tat hat ja a 4. vál to zat 
eset len hang zá sát is – itt a zon go rá hoz a leg mé lyebb és leg ma ga sabb fa fú vók kü lö nös 
össze ál lí tá sa csatlakozik.
   Nem csak Dohnányi-pár hu za mo kat em lít he tünk azon ban: a be ve ze tés kap csán 
Beethoven, Dvořák és Johann Strauss ne ve mel lett pél dául Lisz té is em lít he tő – ne-
ve ze te sen a Fa ust-szim fó nia gran dió zus zárótémája miatt –, a country dance-ek fel-
dol go zá sát pe dig Haydn-szim fó niák finá lé hang já hoz ha son lít hat juk. Ami kor pe dig a 
vég ső fo ko zás ka val kád já ban heterofóniaszerűen meg je le nik az or mót lan hang sze re-
lé sű Sweet Betsy, ak kor is a kül ső asszo ciá ció ad ne ki vala mi fé le vész jósló ízt: Mahler 
ba ná list és tra gi kust egy más mel lé ál lí tó, két di men ziós meg ol dá sai ra em lé kez tet. De 
mennyi ben egyez tet he tő össze e sok „euró pai” ze ne a mű ame ri ka nizmusával?
   Pruett sze rint Dohnányi 47. opu szá nak hang sú lyo zott ame ri ka niz mu sa egy fe lől 
a ze ne szer ző sze mé lyes hely ze te, más fe lől a tör té nel mi szi tuá ció miatt is in do kolt.27 
Dohnányi való ban jól érez te ma gát új ha zá já ban, és 1955 szep tem be ré ben öröm mel lett 
az or szág ál lam pol gá ra, ha bár ér ke zé se el ső évei ben po li ti kai rá gal mak ne he zí tet ték 
ér vé nye sü lé sét. A sors finto ra, hogy a mccarthyzmus tom bo lá sa ide jén Dohnányi az 

25  Matthew Rye, „Dohnányi: American Rhapsody”, CD-kísérő tanulmány (Chandos 9647, 1998).
26  Pruett, „Dohnányi’s American Rhapsody”, 171.
27  Uott., 175–176.
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őt szél ső jobb né ze tek kel vá doló pub li ká ciók kö vet kez mé nyei vel küsz kö dött, me lyek 
per sze ré szint ugyan úgy a há bo rút kö ve tő po li ti kai szá mon ké rés je gyé ben lát tak nap-
vi lá got. Dohnányi a po li ti kai vá dak ra hi va ta los úton nem re a gált (le szá mít va egy 1948 
no vem be ré ben köz jegy ző előtt tett nyi lat ko za tot),28 s ál ta lá ban is tar tóz ko dott a po li ti-
zá lás tól – való szí nű leg fo ko zott óva tos ság ból. Jel lem ző, hogy még az 1956-os ma gyar 
for ra da lom em lé két meg örö kí tő „sza bad ság har cos in duló” kom po ná lá sá ra vo nat ko zó 
fel ké rést sem fo gad ta el.29 Úgy tű nik, a kor szak leg in kább „po li ti záló” mű ve az Ame ri-
kai rap szó dia le het, hi szen cí mé ben és alap anya gá ban na ci o na lis ta ér zel mek re apel lál, 
és az új kö zeg gel való azo no su lás és al kal maz ko dás gesz tu sa ként ér telmezhető.
   Az Ame ri kai rap szó dia ke let ke zé se ide jén az Aaron Copland- és Roy Harris-fé le 
ame ri kai ze nei na ci o na liz mus már di vat ja múlt nak szá mí tott.30 Dohnányinak per sze a 
ze nei ame ri ka niz mus po li ti kai-tár sa dal mi as pek tu sai hoz nem volt kö ze, kon cep ció já-
nak leg fel jebb annyi ban, hogy az ame ri ka niz mus egy ben köz ért he tő, an ti modernista 
írás mó dot is je len tett. Amennyi ben Dohnányi mű vé nek ame ri ka niz mu sá hoz ke res sük 
a min tát, in kább Dvořák IX. szim fó niá ja adó dik pár hu zam ként. A mű vek közt nem-
csak konk rét ze nei ha sonló ság figyel he tő meg, de kö ze lí tés mód juk is ro kon. A Dvořák 
„From the New World” al cí mé ben sze rep lő elöl já ró szó na gyon lé nye ges szi tuá ciót 
rög zít ugyan is: ki fe je zi, hogy az al ko tás olyas va la ki be nyo má sait tük rö zi, aki az adott 
kö zeg ben csak lá to ga tó, ide gen. A szim fó nia cí me a nem ame ri kai kö zön sé get is meg-
szó lít ja: Szim fó nia az Új vi lág ból – az Óvi lág ba. Eh hez ha sonlóan úgy tű nik, Dohnányi 
rap szó diá ja is sok kal több szál lal kö tő dik te hát az – euró pai – múlt hoz, mint amennyi re 
ki fe je zés mó dot ke res a ko ra be li je len ame ri kai ze né jé ben. Dohnányi ame ri ka niz mu sá-
nak té nye zőit vizs gál va vé gül nem fe led kez he tünk meg ar ról, hogy az Ame ri kai rap-
szó dia nem szü le tett vol na meg a Ba ker csa lád áll ha ta tos tá mo ga tá sa nél kül – s min de-
nek előtt ha Dohnányi nem ér zett vol na oly nagy el kö te le zett sé get az Ohio University 
iránt. Mind ez ar ra utal, hogy az Ame ri kai rap szó dia leg alább annyi ra szim bó lu ma egy 
ben ső sé ges ba rát ság nak, mint tisz te let adás az új hazának.
   Dohnányi mű ve egyik mo dell je ként Liszt Ma gyar rap szó dia-so ro za tát ne vez te 
meg. Ta lán a for ma alap kon cep ció ja, ta lán a fel dol go zott dal la mok stí lus- és mi nő ség-
be li he te ro ge nei tá sa miatt, de ta lán azért is, mert a rap szó dia el ne ve zés ná la is vala-
mi fé le tö re dé kes ség re utal. A tö re dé ke sen meg idéz ni vá gyott „egész” azon ban ez út tal 
nem az ame ri kai né pi dal lam ha gyo mány, ha nem vala mi Dohnányi szá má ra sok kal kö-
ze leb bi: egy részt a 19. szá za di mű ze nei tra dí ció, más részt és el ső sor ban pe dig sa ját 
ze ne szer zői élet mű ve. Hogy mennyi ben le he tett szó tu da tos ság ról, az per sze leg alább is 
kér dé ses. Az vi szont két ség te len, hogy az Ame ri kai rap szó dia sze rény ter je del me mel-

28  1948. november 26. (FSU Dohnányi Collection).
29  A Hungarian Freedom Fighters levele Dohnányihoz, 1959. május 17. (FSU Kilényi–Dohnányi 

Collection).
30  Barbara Zuck, A History of Musical Americanism (Ann Arbor, Michigan: UMI Research Press, 

1980).
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lett is olyan ha tást kelt, mint ha Dohnányi élet mű vét kí ván ná össze gez ni – s te he ti ezt 
an nál in kább, mert a szer ző utol só, az œuvre-höz szer ve sen kap csoló dó kom pozíciója.
   Ez zel pár hu za mo san a Wayfaring stranger-dal lam súly pon ti sze re pe is mé lyebb 
ér tel met nyer. Pruett ma gya rá za tát, mi sze rint a bo lyon gó ván dor ké pé ben Dohnányi 
sa ját sor sa szim bó lu mát lát ta, min den kép pen el fo gad hat juk. Emel lett le het sé ges azon-
ban, hogy Dohnányi nem emel te ki a szö veg ere de ti kon tex tu sá ból a ki fe je zést, az az 
a ha lál hoz kö ze le dő, éle té től bú csú zó ha lan dó val is azo no sult. S ahogy a dal szö veg 
ván dorló ide gen je kó bo rol a más vi lág vi gasz ta lá sá ra ké szül ve a föl di vi lág ban, úgy 
bo lyong Dohnányi sa ját al ko tói pá lyá já nak ko ráb bi kor sza kai ban, s idé zi fel leg szí ne-
sebb, leg ra gyo góbb da rab jai nak hang ját. Ta lán az sem vé let len, hogy az em lé ke zé se ket 
egy pen ta ton, az az e te kin tet ben ta lán ma gyar nép ze nei asszo ciá ciók ra is al kal mat adó 
dal lam in dít ja út já ra. Bár a Rap szó dia hang zá sa – rep re zen ta tív funk ció já nak meg fe le-
lően – csil lo gó és élet te li, a vissza te kin tés még sem po zi tív ki csen gé sű. A fel szín alatt 
ugyan is még is csak az zal szem be sül a szer ző és a hall ga tó, hogy a je len nek csu pán a ra-
gyo góbb múlt kis sé cél ta lan fel idé zé se jut, s a von zó fel szín és moz gal mas ság bi zo nyos 
te kin tet ben az ak tuá lis mon da ni való hiá nyát leplezi.
   Le het sé ges per sze az Ame ri kai rap szó dia e vissza te kin tés-gesz tu sát egy sze rűen ih-
let te len ség nek ne vez ni, s a mű vet egy ke vés bé si ke rült al ko tás nak te kin te ni – an nál is 
in kább, mert Dohnányi ma ga is pa nasz ko dott az ins pi rá ció elég te len sé gé ről. Né hány 
szem pont miatt azon ban az Ame ri kai rap szó dia még is az élet mű, de kü lö nö sen az ame-
ri kai pe rió dus meg ke rül he tet len kom po zí ció já nak szá mít. Ezek kö zül a leg ke vés bé tár-
gyi la gos, bi zo nyos te kin tet ben még is a leg sú lyo sabb, hogy az Ame ri kai rap szó dia von-
zó, s a rep re zen ta tív Dohnányi-stí lust ki válóan pél dá zó mű, mely nek nép sze rű sé gét az 
utób bi idő ben meg sza po ro dó le mez fel vé te lek is bi zonyítják.31

   Azért sem te kint he tő egy sze rűen egy, a ze ne szer ző gon dol ko dá sá ról ke vés sé árul-
ko dó al kal mi da rab nak, mert egyes pont jain vi lá go san ér ző dik: Dohnányi tisz tá ban volt 
a kom po zí ció kor lá tai val és prob lé mái val. Az üde ra gyo gás ál ar ca mö gül elő-elő buk ka-
nó iró nia és ön iró nia egyik fon tos pél dá já ul a Wayfaring stranger-dal lam tra gi kus tó nu-
sú vissza té ré sét ho zó D sza kasz egy moz za na ta szol gál. A hang zás jog gal csap hat ja be 
a hall ga tót, hi szen a dal lam, s ve le a Wayfaring stranger-szim bó lum tra gi kus ol va sa ta 
is meg ala po zott. Az elem zők előtt azon ban vala mi ért rejt ve ma radt a mű – a hang zás 
alap ján való ban ne he zen azo no sít ha tó – „po én ja”: az az, hogy a fú vó sok té ma fej-imi-
tá ció ja alatt a vo nó so kon a leg ko mi ku sabb dal lam, a Turkey in the Straw csen dül fel 
el len pont ként, rá adá sul erő sen transz for mált dal lam alak ja ere de ti hang zá sá nál is gro-
tesz kebb for mát ölt. En nek tu da tá ban ki vált le he tet len nek tű nik a D sza kaszt egy sze-

31  BBC Philharmonic Orchestra, vez. Matthias Bamert (Chandos 9647, 1998); Radio-Sinfonie-
Orchester Frankfurt, vez. Alun Francis (CPO 999-308-2, 1998); English Sinfonia, vez. John Ferrar 
(ASV 1107, 2001); Danubia Symphonic Orchestra, vez. Héja Domonkos (Warner Classics 2564-
62409-2, 2005).
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rűen ro man ti kus te tő pont nak te kin te nünk, hi szen a szer ző ba ná lis-torz ele me ket ke ver 
a pa te ti kus hang ütés be, ami öniróniát je lez – ta lán ép pen a je len ter mé ket len sé gé re és 
mél tat lan kö rül mé nyei re utalva.

4. Megrendeléstől független kompozíciók

Bár éle te ko ráb bi sza ka szai ban Dohnányi csak el vét ve kom po nált meg ren de lés alap ján, 
az ame ri kai évek ben mind össze két opusz-szám alatt meg je lent, össze sen öt ki sebb da-
rab ja ke let ke zett tel je sen füg get le nül bár mi fé le ho no rált meg bí zás tól: a Three Singular 
Pieces zon go rá ra (op. 44), il let ve két fu vo la da rab, az Ária fu vo lá ra és zon go rá ra (op. 
48/1) és a Passacaglia szólófuvolára (op. 48/2). Előb bi e ket nyil ván valóan sa ját hasz-
ná lat ra ír ta, hogy újabb da ra bok kal tud jon meg je len ni ame ri kai szóló est jein; míg a fu-
vo la da ra bok az athensi egye te mi rek tor lá nya, Ellie Ba ker szá má ra ké szül tek. Utób biak 
ese té ben sem volt szó való sá gos meg ren de lés ről, a fu vo lis ta így em lé ke zett vissza az 
Ária meg szü le té sét ih le tő pillanatra:

Egyik egye te mi kon cert je után tör tént […], hogy azt mond tam Dohnányinak 
mi után olyan pom pá san el ját szott egy Brahms-szo ná tát: „bár csak írt vol na vala mit 
Brahms szólófuvolára!” Ő ud va rias, finom mo do rá ban rög tön így fe lelt: „majd én 
írok Ma gá nak vala mit he lyet te”. A kö vet ke ző ta vasszal a már be fe je zett Áriá val 
(op. 48. no. 1) je lent meg.32

   A Passacaglia ké szül té ről Ellie még ennyit sem tu dott, e két da ra bot jog gal te kint-
het jük te hát meg ren de lé sek től füg get len kom po zí ciók nak. A há rom zon go ra- és a két 
fu vo la kom po zí ció kö zül ket tő ér de mes kü lö nö sebb figye lem re: a Burletta (op. 44/1) és 
a Passacaglia.
   A Burletta, ez a cí mé ben já té kos sá got ígé rő kom po zí ció hang zá sa nem ti pi kus az 
élet mű ben. Ahogy egy ko ra be li flo ri dai kri ti kus né mi nai vi tás sal, még is ta lálóan meg-
fogalmazta:

[Dohnányi] da rab jai meg le pően mo der nek, staccatók vol tak – tel je sen má sok, mint 
ami re a flo ri dai ze nei vi lág ősz mes te ré től szá mítanánk.33

   A Dohnányi zon go ra-oe uv re-jét rö vid ta nul mány ban vizs gáló Milton Hallman fel-
ve tet te, hogy Dohnányi ta lán a kor társ ze ne ki fe je zés mód jait utá noz ta, eset leg pa ro di-
zál ta eb ben a so ro zat ban.34 De va jon a hang zá son túl mi ben ra gad ha tó meg e kö ze le dés, 
s mi fé le mo ti vá ciói lehettek?

32  Eleanor Lawrence, „The Flute Compositions of Ernst von Dohnányi”, 62.
33  [szerző nélk.] „Famed Pianist Wins Acclaim”, The Palm Beach Post (1954. január 26.).
34  Milton Hallman, „Ernő Dohnányi’s Solo Piano Works”, Journal of the American Liszt Society 17 

(June 1985), 48–54, 54.
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   Dohnányi több zon go ra mű vé re jel lem ző, hogy vala mi fé le egye di, szel le mes öt let 
kö ré szer ve ző dik. A Burletta e sa já tos sá gát szin te fo lya ma to san vál to zó ütem mu ta tó ja 
je len ti, ami re ter mé sze te sen töb ben fel hív ták már a figyel met, ma ga a ze ne szer ző is így 
jel le mez te da rab ját.35 A mű rész le tes elem zé sé re ez idáig nem ke rült sor, de a ko ráb-
bi le írá sok in kább azt hang sú lyoz zák: a Burletta alap ve tően az 54–4

4–3

4–2

4 metrumrendet 
kö ve ti, mely azon ban oly kor meg tö rik, így jön lét re a da rab sa já tos aszim met riá ja és 
ki szá mít ha tat lan sá ga. S bár a ki szá mít ha tat lan ság fel tét le nül tu da tos ele me a kom po zí-
ció nak, a to váb biak ban ép pen az el len ke ző jét sze ret ném bi zo nyí ta ni, vagy is a vál to zó 
ütem mu ta tók sza bály sze rű sé gét (mely nek alap ja azon ban nem az 54–4

4–3

4–2

4 sor rend) és 
for ma al ko tó sze re pét kí vá nom bemutatni.
   A Burletta nagy for má ja nem kü lön le ges: egy sze rű há rom ré szes for má ban író dott, 
mely ben a fő részt fa nyar, a tritonus hang közt hang sú lyo zó te ma ti ka jel lem zi, a kö zép-
rész ez zel szem ben ki fe je zet ten me lo di kus. A mű sza bá lyos há rom ta gú sá ga azon ban 
szo kat lan mó don épül fel, és szo kat lan ele mek ből áll. A leg ki sebb épí tőele mek pon to-
san egy-egy ütem ter je del műek. A négy leg fon to sabb mo tí vum (a, b, c, d) mind járt a 
da rab leg ele jén, egy más után meg szó lal (ld. az 1–4. üte met a 2. kot tán). A kö zép rész 
me lo di kus trió té má ját nem szá mít va a kom po zí ció össze sen tu cat nyi ilyen mo tí vum-
ból áll, me lyek szo ros ro kon ság ban van nak egymással. A ro kon sá gi rend szer alap ját 
el ső sor ban két ze nei elem je len lé te ad ja: (1) egy – nagy részt kro ma ti ku san – eresz ke dő 
mo tí vum, il let ve (2) az a és b mo tí vu mok ütem ha tá rán meg je le nő sforzato fel ug rás. Jel-
lem ző va riá ciós tech ni ka a szű kí tés (az az a mo tí vum egy ré sze egy sze rűen el ma rad, így 
le rö vi dül az ütem, lásd pél dául b és c vi szo nyát), a bő ví tés (egy hosszabb rit mus ér ték 
vagy szü net be éke lé sé vel, lásd pél dául dt(ükör) és f vi szo nyát) és a dal lam moz gás – nem 
szi go rú ér te lem ben vett – tük rö zé se; ez utób bi tech ni ka az a–b–c–d el ső el hang zá sa 
után rög tön meg is je le nik (at–bt–ct–dt) az 5–8. ütemben.
   Mind eköz ben te hát négy fé le met rum (5, 4, 3 és 2 ne gyed) vált ja egymást, ál ta lá ban 
ütem ről ütem re. Egya zon ütem mu ta tó leg fel jebb há rom tak tu son át ma rad vál to zat lan, 
de még két azo nos met ru mú ütem is rit ka egy más után. Té zi sem te hát, hogy a met rum 
vál to zé kony sá ga ko ránt sem eset le ges: a kü lön bö ző ütem mu ta tó val ren del ke ző tak tu sok 
terv sze rűen fel épí tett egy sé gek be ren de ződ nek, ám lé nye ges, hogy a sza bá lyos sá got 
nem egy sze rűen a da rab ele jén sze rep lő 554–4

4–3

4–2

4 sor rend je len ti. Ér de kes mó don a vál to-
zó met rum sze re pe ép pen a fő rész gro teszk hang zás vi lá gá tól el tá vo lo dó, lí rai trió té ma 
meg szó la lá sá nál tűn het fel, ame lyet Dohnányi szin tén tak tus ról tak tus ra vál to zó ütem-
mu ta tó val jegy zett le. Fel té te lez het nénk, hogy a ru gal mas met ri ka csu pán egy faj ta sa-
já tos színt és lük te tést ad a meló diá nak. Csak hogy a szer ző a dal lam ká non ban tör té nő 
meg je len te té se kor is meg tar tot ta, és a be lé pé sek kü lönb sé ge kö vet kez té ben üt köz tet te 
a két szó lam metrumrendjét. A trió té ma egyéb ként két vál to zat ban for dul elő: mind két 
té ma alak metrumszerkezete szim met ri kus ren det mu tat (5–4–3–2–2–3–4–5 ne gyed, 

35  Dohnányi levele Peter Andryhoz (EMI), 1956. november 18. (FSU Dohnányi Collection).
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illet ve 5–4–3–2–3–4–5 ne gyed), s ezt te hát mind egyik ak kor is meg tart ja, ami kor ká-
non ban je lenik meg.
   Más sza bá lyok sze rint ala kul vi szont a triót le zá ró sza kasz: metrumai csök ke nő irá-
nyúak. Az el té rés nem vé let len, ez ugyan is már a fő rész hez ve zet vissza, ahol szin tén 
sza bá lyo zott az ütem mu ta tók vál to zá sa, még pe dig ugyan így, csök ke nő sor ban (5–4–3–
2, 5–4–4–3–3–2, 5–4–3 kom bi ná ciók for dul nak elő). Mi után az ily mó don jól kö rül ha-
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tá rol ha tó egy sé gek re bomló fo lya mat motivikailag is en nek meg fe le lően ta goló dik, s az 
egy sé gek nek a klasszi kus for ma ele mek től je len tő sen el tér a fel épí té se, cél sze rűbb nek 
lát szik az egy sé ge ket frá zis vagy pe rió dus he lyett „sor”-nak ne vez ni. Ez a ter mi nus 
ter mé sze te sen nem a szeriális ze ne sor fo gal má nak kí ván meg fe le lni, ha nem csu pán 
meg kü lön böz te ti a Burletta so rait a ha gyo má nyos for mai egy sé gek től, más részt utal 
ar ra, hogy va riáló dá suk mód ja kü lön le ges, pél dául nagy sze re pet kap bennük a tü kör-
for dítás elve.
   So rok nak te hát a da rab olyan épí tőele meit ne ve zem, ame lyek az ütem nyi mo tí vu-
mok és a for ma ré szek szint je kö zött he lyez ked nek el. A mű el ső négy üte mé ben fel-
csen dü lő, a–b–c–d ele me ket tar tal ma zó alap sort ne ve zem A1-nek, az ezt kö ve tő, tü-
kör for dí tá sos mo tí vu mo kat tar tal ma zó négy üte mes egy sé get A2-nek. Az A2-t kö ve tő 
va riáns lé nye ge a bő vü lés, hi szen itt egy 44-es és egy 34-es, ze nei anya gát te kint ve is me-
rős elem éke lő dik be, így lesz az alap sor ból a–b–at–c–d–d (ezt B sor ként je löl tem, de 
pél dául a D sor szű kü lés ré vén jön lét re). A Burletta „sor”-ala pú fel épí té sé nek jel lem-
vo ná sait a kö vet ke ző képp össze gez het jük te hát: csök ke nő (fő rész) vagy szim met ri kus 
(trió) metrumrenddel ren del ke ző so rok há rom–hat, egy üte mes alap elem ből áll nak, s 
csak egy meg ha tá ro zott kö rön be lül va riálód nak – több kö zü lük az A-val je lölt alap sor-
ral rokon.
   Figye lem re mél tó, hogy a sor nak ne ve zett for mai egy sé gek úgy ve zet nek vé gig a há-
rom ta gú ság nak meg fe le lő hang ne mi tör té né se ken, hogy alig va riálód nak. A fő rész el ső 
sza ka sza az alap hang nem ből, esz-moll ból in dul va cesz-moll ba jut; a kö vet ke ző egy ség 
cesz-moll ból vissza ka nya ro dik az alap hang nem be, hogy on nan b-moll fe lé foly tas sa 
út ját; a har ma dik meg je le nés ha sonló tonális pil lé rek re épít ve vé gül esz-moll ban ma-
rad. A mo du lá ciót a B sor hor doz za, s mi vel ez meg le he tő sen sta ti kus, a hang nem vál tás 
igen vá rat la nul tör té nik meg: a kü lön bö ző zár la tok elő ké szí té se gya kor la ti lag egyet len 
üte men mú lik, a B sor utol só tak tu sán. Ilyen hir te len mo du lá ció per sze azért le het sé ges 
egyál ta lán, mert a da rab har mó niai szem pont ból mind vé gig meg le he tő sen bi zony ta-
lan, szán dé kol tan in ko he rens. Dohnányi ezt hang sú lyoz za, il let ve hasz nál ja ki, ami kor 
szin te épí tő koc ka ként ját szik a da rab ele mei vel, és sza ba don to lo gat ja őket más és más 
tonális sí kok ba. A for má lá si el vek e kü lö nös ket tős sé ge – a kö tött ség, mely ugyan ak kor 
szin te imp ro vi zá ció sze rű sza bad ság ként hat – me rész ki rán du lást je lent a szer ző „ké ső 
ro man ti kus” stí lu sán túlra.
   Az idős kom po nis ta rit kán és több nyi re csak na gyon óva to san fo gal maz ta meg vé-
le mé nyét a kor társ, de tő le még is tá vol álló ze ne szer zé si irány za tok ról. Ami kor még is 
meg tet te, leg in kább két fő pont tal kap cso lat ban fe jez te ki ké te lyeit. Az egyik az ere de-
ti ség el sőd le ges kö ve tel mé nye, a má sik pe dig, hogy en nek ér de ké ben sok ze ne szer ző 
nem a ze né ből és sa ját ter mé sze tes ze nei te het sé gé ből in dul ki, ha nem kü lön fé le el vont 
tech ni kák, ki ta lált rend sze rek se gít sé gé vel kom po nál. Egy ame ri kai in ter jú ban pél dául 
úgy fo galmazott:
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A ti zen két han gú ze ne egy rend szer be van be szo rít va, így unal mas. A ze né nek sza-
bad nak kell len nie, egy ze ne szer ző nek az ins pi rá ciót kö vet ve kell kom po nál nia. 
Nem hall ga tok sok, úgy ne ve zett „mo dern” ze nét. […] De nem kell so kat hal la nom 
ah hoz, hogy tud jam: a mo dern irány zat túl sá go san spe ku la tív. Tud ja, ha csak azért 
pró bál az em ber meg al kot ni vala mit, mert az még nem lé te zett ko ráb ban – ha ez az 
egyet len oka, hogy meg csi nál ja –, az ered mény nem lesz hosszú éle tű. Ezt a faj ta 
kom po ná lást én „főis ko lás stí lus nak” nevezem.36

   A Burletta szi go rú rend je – mely vég ső so ron a da rab elő adá sá ban még is csak ren-
det len ség ként, ká osz ként hat – ta lán ép pen ezek nek a gon do la tok nak az ered mé nye, s 
per sze ki figu rá zá sa. Ez a hu mor és gro teszk sze rű ség kü lö nö sen jól ér vé nye sül a szer ző 
sa ját elő adá sá ban (jel lem ző pél dául, ahogy az egy re csök ke nő met ru mú ütem so rok ba 
Dohnányi még be le is siet, mint ha foly vást elő re buk fencezne).37

   Per sze a Burletta mö gött konk ré tabb, s alig ha nem ben ső sé ge sebb min tá kat is sejt-
he tünk: Bartók „Ki csit ázot tan”-bur leszk jét – amely ko ráb ban Dohnányi zon go ra re-
per toár ján is sze re pelt –, il let ve VI. vo nós né gye sé nek Burlettáját. Fő leg az utób bi ra 
ha son lít kí sér te tie sen a Dohnányi-da rab mo tí vum kész le te (a zon go ra da rab bal való 
ro kon ság vi szont in kább a hang zás ban tű nik fel)  ; de a fő té ma mind há rom da rab ban 
elő kés, staccato, hang is mét lő, hang köz súrló dá so kat tar tal ma zó anyag, s ro kon ság fe-
dez he tő fel az er re kont raszt ként kö vet ke ző, me lo di ku sabb sza ka szok közt is, mely 
rá adá sul Bartóknál is metrumváltásokat tar tal maz. Az össze csen gés olyan erős, hogy 
való szí nű leg tu da tos sá got kell fel té te lez nünk mö göt te. A Bartók-ha tás – vagy ta lán cél-
sze rűbb úgy ne vez ni, al kal mi Bartók-után zás – azon ban min den kép pen szisz te ma ti kus 
vizs gáló dás ra ér de mes te rü let nek lát szik Dohnányi zenéjében.
   Nem könnyű meg ítél ni, hogy a kü lön le ges for má lás és a fa nyar, disszo náns hang zás 
töb bet je lent-e egy frap páns öt let nél, s át csú szik-e az iró nia mezs gyé jé re. Min den eset re 
nem alap ta lan a fel té te le zés, hogy Dohnányi a da rab spe ku la tív szer ve zett sé gét s a tö-
re dé kes fő rész nek a lí rai kö zép résszel való szem be ál lí tá sát tré fá nak szán ta, s a Burletta 
a rend sze rek ural ta kom po ná lás finom ka ri ka tú rá ja ként ér tel me zen dő. A fel té te le zett 
Bartók-ins pi rá ció val kap cso lat ban azon ban való szí nű leg nem iró niá ról van szó – ezt az 
is bi zo nyít ja, hogy más, „ko moly” mű vek ben is fel lel he tő Bartók ze né jé nek nyo ma –, 
in kább úgy lát szik: Dohnányi, ha már kor tár sai stí lu sát akar ta fel idéz ni vala mi lyen mó-
don, ak kor Bartók ze nei nyel vét te kin tet te a leg ter mé sze te sebb min tá nak, s ta lán így 
em lé ke zett rá, s ve le együtt ha zá já ra és sa ját múlt já ra is az emig rá ció messzeségéből.

36  Doris Reno, „Pianist Dohnanyi: A Serene Artist”, forrás és dátum nélkül.
37  DAT-felvételek a következő koncertekről: 1952. március 21. (Tallahassee), 1954. február 28. 

(Athens), 1955. november 16. (Madison); és egy stúdiófelvétel a His Master’s Voice-tól (1956), mo-
dern kiadása: „Dohnányi plays Dohnányi: The Complete HMV Solo Piano Recordings, 1929–1956” 
(APR, 2004).
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   A Burletta sok te kin tet ben leg in kább a Fu vo la-passacagliával ro kon az ame ri kai 
mű vek kö zül, mely va riá ciós té má ja ré vén har mó niai szem pont ból a leg in kább messzi-
re ve ze tő kí sér let az élet mű ben. A té ma sa já tos sá ga, hogy el ső fe lé ben egy más után 
mind a 12 hang meg je le nik. Per sze összes sé gé ben a dal lam még csak nem is atonális 
(to na li tá sát a nyi tó moll hár mas hang zat-fel bon tás, dal la mi szek ven ciák és a-moll/e-fríg 
zár lat biz to sít ja), s bár Vázsonyi Bá lint azt ír ta, hogy a szer ző „sza bá lyos Reihékben” 
kom po nál ja vé gig a da ra bot,38 való já ban a té mát kö ve tő, zárt egy sé gek nek sincs kö ze 
do de ka fon so rok hoz. Vázsonyi ál ta lá nos ér tel me zé se azon ban meg győ ző nek lát szik: 
a do de ka fon té ma és a va riá ció kat kö ve tő, tonális kóda kont raszt ja alap ján ő óva to san 
azt fel té te lez te ugyan is, hogy a da rab ban Dohnányi iró niá ja, a mo dern ze né ről al ko tott, 
nem ép pen hí zel gő vé le mé nye jut ki fe je zés re.39 Er re utal a té ma vissza té rés transz for-
má ció já nak mód ja, mely bár hang jai ban szin te pon to san meg fe lel az el ső el hang zás-
nak, ka rak te re meg vál to zik: el ső sor ban azért, mert el vesz ti rit mi kai–dal la mi–di na mi kai 
ho mo ge nei tá sát. A fino man gro teszk vissza té rést kö ve tően egy kóda rob ban ki, amely-
nek ter je del mes A-dúr or go na pont ja lát vá nyo san el len té te le zi a va riá ciók kromatikáját. 
Úgy tű nik te hát, mint ha Dohnányi pa ro di zál ná a mű faj nak meg fe le lő ki si mult, ko moly 
té mát. Ko mi ku san ér zel gős sé te szi – er re szol gál nak a túl hang sú lyo zott tenutós han-
gok, a zár lat ra ve ze tő kro ma ti kus lé pé sek szét tör de lé se, a ha tás szü ne tek, az el haló zá-
rás és a dal lam ba ik ta tott Disz hang –, majd pe dig egy fel sza ba dult hang vé te lű, tonális 
kódával jel zi: csak tréfált.
   A Burletta és a Passacaglia ér tel me zé se köl csö nö sen se gí ti egymást. Míg az előb bi 
vég ső so ron in kább csak já ték, ha úgy tet szik, frics ka a kor sze rűbb irány za to kat kö ve tő 
szer zők fe lé, ad dig a Fu vo la-passacaglia ese té ben ár nyal tabb ér tel me zés tű nik szük-
sé ges nek. Eb ben a tonális kóda ugyan vég ső so ron dia dal ma san le győ zi a té ma ti zen-
két han gú sá gát, ám a mű nagy sza bá sú for mai ter ve, ko moly hang vé te le és szá mos más 
je gye ar ra utal, hogy szer ző je nem annyi ra fö lénnyel, in kább né mi bi zony ta lan ság gal 
te kin tett sa ját stí lu sá nak és a kor ze nei áram la tai nak lát vá nyos kü lönbségére.
   Az elő ző fe je zet ből ki de rült, hogy a Stabat Ma ter és az Ame ri kai rap szó dia el ső-
sor ban az év ti ze d ek kel ko ráb bi Dohnányi-mű vek kel tart ro kon sá got. Utób bi ki fe je zet-
ten emblematikus kom po zí ció ja az ame ri kai évek nek, s nem azért, mert ame ri ka niz-
mus ról árul ko dik, ha nem mert a ze ne szer ző ké sei stí lu sá nak leg fon to sabb jel lem ző jé re 
irá nyít ja a figyel met, ne ve ze te sen, hogy a meg ren de lés re írt, rep re zen ta tív be mu ta tó ra 
szá mí tó ame ri kai mű vek a lát szat el le né re ki fe je zet ten sok szál lal kö tőd nek a szer ző 
ko ráb bi da rab jai hoz. A ké sei évek iz gal mas ze nei kí sér le tei meg ren de lés től füg get le-
nül írt, több eset ben Dohnányi éle té ben elő sem adott da ra bok. Hogy ép pen a me rő ben 
új ins pi rá ciót su galló, az új kö zeg hez való lát vá nyos al kal maz ko dást sej te tő mű vek 
kap csolód nak leg in kább a szer ző euró pai al ko tói pe rió du sai hoz, ugyan ak kor az, hogy 

38  Vázsonyi, Dohnányi Ernő, 320.
39  Uott., 319–324.
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az új uta kat ke re ső da ra bok kí sér le tei oly csa pon góak, egy aránt Dohnányi ké sei kor-
sza ká nak leg sa já to sabb vo ná sá ról ta nús ko dik: vala mi fé le óva tos út ke re sés ről, de azt 
vé gül még is fel adó be fe lé fordulásról.

5. Két versenymű – két történet

A meg ren de lés re ké szült, il let ve az at tól füg get len mű vek le he tő sé geit jól szem lél te ti 
a kü lönb ség az ame ri kai pe rió dus két azo nos mű fa jú da rab já nak hang vé te le, szer kesz-
tés mód ja, dra ma tur gi á ja közt. Meg kell azon ban je gyez ni, hogy a 2. he ge dű ver seny 
és a Con cer ti no hár fá ra és ka ma ra ze ne kar ra egy más mel lé, il let ve szem be ál lí tá sa nem 
tel je sen meg ala po zott. Egy részt azért, mert a Con cer ti no bi zo nyos te kin tet ben in kább 
ka ma ra mű nek te kint he tő; más részt mert tu laj don kép pen ez is meg ren de lés re ké szült 
ere de ti leg – bár ezt sem a mű jegy zé kek, sem az élet raj zok nem em lí tik. Az autográf 
par ti tú ra tisz tá zat sze rint azon ban lé te zett vala mi fé le aján lás, mely nek szö ve gét a szer ző 
utóbb akkurátusan át sa tí roz ta, ami ar ra utal, hogy az együtt mű kö dés egy pon ton meg-
sza kadt. Bár a da rab ke let ke zé sé vel kap cso lat ban rend kí vül ke vés do ku men tum ma radt 
fenn, ezek ből nagy részt re konst ru ál ha tó, hogy mi tör tént. 1956-ban, négy év vel azt kö-
ve tően, hogy Dohnányi je lez te imp resszá rió já nak, And rew Schulhofnak, vál lal ná egy 
„hár fa kom po zí ció” meg írá sát,40 így fo gal ma zott kiadójának:

Né mi né zet kü lönb ség tá madt Edna Phi lips [sic] és köz tem, amit most nem aka rok 
rész le tez ni. Ő túl sá go san a Salzedo-is ko la ha tá sa alatt áll, amely min dent csi nál a 
hár fá val csak azt nem, ami re az való.41

   A ze ne szer ző tisz tá ban volt te hát az zal, hogy a Philadelphiában mű kö dő, ne ves 
hár fa mű vész nő, Edna Phillips Carlos Salzédo ta nít vá nya volt. Sejt het te azt is, hogy 
Phillips el kö te le zett hí ve a mo dern, új hang szí nek kel és já ték tech ni ká val kí sér le te ző 
Salzédo-irány zat nak.42 Ta lán nem gon dol ta azon ban, hogy emiatt egyál ta lán nem tud 
majd együtt mű köd ni a mű vész nő vel. Phillips azon ban – egy vissza em lé ke ző sze rint – 
igen csaló dott volt, ami kor kéz hez kap va a par ti tú rát az zal szem be sült, hogy a da rab az 
ő íz lé sé től tá vol álló „neoromantikus” stí lus ban író dott, ezért ke re ken visszauta sí tot ta 
elő adá sát.43 Így a mű elő ször Lucile Jennings, az Ohio University hár fa mű vész ta ná ra 
elő adá sá ban szó lalt meg a Dohnányihoz hű sé ges Athensben, a szer ző ha lá la után há-

40  Dohnányi levele Schulhofhoz, 1952. április 25. Kelemen Éva, „Kedves Mici… Dohnányi Ernő ki-
adatlan leveleiből, 1944–1958 (4. rész)”, Muzsika 45/11 (2002. november), 10–16, 10.

41  Dohnányi levele Kurt Stone-hoz (AMP), 1956. június 22. (FSU Dohnányi Collection).
42  Saul Davis Zlatkovsky, „In Memoriam: Edna Phillips Rosenbaum”, The American Harp Journal 

19/3 (Summer 2004), 55.
43  Sara Cutler személyes információja e-mailben (2008. szeptember 28.).
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rom év vel, 1963-ban (s ez zel a szer ző egyet len olyan, opusz-szám mal el lá tott kom po zí-
ció ja lett, me lyet nem mu tat tak be életében).
   Ki fe je zet ten si ke res szer zői-elő adói együtt mű kö dés jel le mez te ugyan ak kor a 2. 
he ge dű ver seny ke let ke zé sét, amely egy ame ri kai he ge dű mű vész nő, Frances Magnes 
szá má ra ké szült.44 Nincs ada tunk ar ra vo nat ko zóan, hogy a meg bí zást ki kez de mé-
nyez te, annyi min den eset re bi zo nyos, hogy Schulhof ak tív sze re pet vál lalt a szer ző-
dés elő ké szí té sé ben. Az imp resszá rió jog gal szor gal maz hat ta egy olyan új, rep re zen-
ta tív kom po zí ció meg írá sát, amely a meg elő ző opusz hoz, a 2. zon go ra ver seny hez (op. 
42) ha sonlóan meg ala poz hat ja Dohnányi ér vé nye sü lé sét új ha zá ja kon cer té le té ben, de 
amely nek elő adá sá ra – az előb bi vel el len tét ben – a szer ző köz re mű kö dé se nél kül is 
esély le het. Dohnányi hú gá nak le ve lei ben több ször is meg je le nik az a fel té te le zés, hogy 
Frances Magnes sze mé lye po li ti kai szem pont ból is ked vez het Dohnányinak. Frances 
édes ap ja, Judah Leon Magnes ugyan is az Egye sült Ál la mok ban és Iz rael ben egy aránt 
te vé keny ke dő, is mert re form rab bi volt. Le het sé ges te hát, hogy Schulhof és a há bo-
rús bű nös ség gel, il let ve an ti sze mi tiz mus sal vá dolt Dohnányi az ame ri kai ze nei nyil vá-
nos ság fe lé való szim bo li kus gesz tus nak szán ta a pro mi nens zsi dó csa lád ból szár ma zó 
he ge dű mű vész nő vel való együtt mű kö dést. A meg ren de lés el fo ga dá sá nak kéz zel fog ha-
tóbb oka, hogy Magnes 2500 dol lárt fize tett a kom po zí ció ért, ami a ké sőb bi meg bí zá-
sok hoz ké pest igen ma gas összeg nek szá mí tott: pár év múl va a Stabat Ma te rért 500, az 
Ame ri kai rap szó diá ért pe dig 1000 dol lárt ka pott a szer ző. Rá adá sul a mű vész nő, aki 
a be mu ta tót kö ve tő öt év re vá sá rol ta meg a kom po zí ció elő adá sá nak jo gát, Ame ri kán 
kí vül is rend sze re sen kon cer te zett, így Dohnányi jog gal szá mít ha tott ar ra, hogy mű ve 
euró pai pó diu mo kon is fel csen dül majd. Más kér dés, hogy ez zel kap cso lat ban csalód-
nia kel lett, s már a be mu ta tó is kés le ke dett – vél he tő leg Magnes el fog lalt sá gai miatt. 
A mű vet 1952. feb ru ár 15-én New York ban is elő ad ták, ahol vala me lyest hű vö sebb 
fo gad ta tás ra ta lált, mint a ko ráb bi al kal ma kon, de a kon cert ről szóló öt, vi szony lag ter-
je del mes re cen zió ha sonló konk lú zió ra jut: a 2. he ge dű ver seny meg le he tő sen kon zer-
va tív kom po zí ció, mely el ső sor ban Magnesnek kö szön he ti a hall ga tó ság ra tett ked ve ző 
hatását.45

   A ne ves New York-i kri ti kus, Olin Downes egye ne sen úgy fo gal ma zott: Dohnányi 
a mű vet mint ha ki fe je zet ten Magnes elő adói sze mé lyi sé gé re szab ta vol na.46 S hogy mi-
lyen volt ez sze mé lyi ség? Dohnányi a kö vet ke ző képp jel le mez te: „ki vé te le sen nagy-
sze rű he ge dűs, bri li áns és tem pe ra men tu mos”.47 A kom po zí ció hang vé te le alap ve tően 

44  Szerződés Magnesszel, 1948. november 25. (FSU Dohnányi Collection).
45  John Briggs, „Dohnanyi’s Violin Concerto”, New York Post (1952. február 15.); Olin Downes, 

„Work by Dohnanyi introduced here”, The New York Times (1952. február 15.); Francis D. Perkins, 
„Concert and Recital: Philharmonic-Symphony”, New York Herald Tribune [1952. február 15.]; 
Miles Kastendieck, „Philharmonic At Carnegie”, New York Journal (1952. február 15.); Louis 
Biancolli, „Young Lady Violinist Rises to Top”, New York World Telegram (1952. február 15.).

46  Downes, „Work by Dohnanyi”.
47  Dohnányi angol nyelvű levele Sir Malcolmnak [dátum nélkül] (FSU Dohnányi Collection).
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való ban na gyon szen ve dé lyes, erő tel jes: min den té te lét a drá mai ság, az az a kont raszt-
ha tá sok, a ki dol go zás jel le gű sza ka szok túl sú lya és mar káns rekapitulációk ha tá roz zák 
meg. A nyi tó té tel leg főbb jel leg ze tes sé ge, hogy Dohnányi szin te „be szél te ti” a szó-
lis tát, s ez ál tal szín pa di konf lik tu so kat és ese mé nye ket te remt a hang sze res da rab ban. 
A szóló hang szer és a tutti egymást ins pi ráló pár be szé de a ki dol go zás kez de tén a leg-
szem lé le te sebb, ahol hosszas dialó gust foly tat a he ge dű és a ze ne kar, mely nek nyo mán 
egy jól kö vet he tő drá mai je le net bon ta ko zik ki (3. kot ta) – még pe dig a kö vet ke ző kép-
pen. Az ex po zí ció vé gén a he ge dű el ka lan do zó éne két elein te csak egy bal jós üst dob-
tre moló ár nyé kol ja be. Hir te len azon ban egy dü hös frá zis rob ban ki a mély vo nós kar 
unisonójából, amely ből ka rak te res, erő sen kro ma ti kus té ma szü le tik – a fel dol go zá si 
sza kasz anya ga. A vo nós kar ál tal „el mon dot tak” azon ban a he ge dű szá má ra nem bi zo-
nyul nak elég meg győ ző nek: in ge rült vá la sza új fent a lágy meló diá ba tor kol lik, s a ze-
ne kar ré szé ről egy má so dik figyel mez te tés re van szük ség ah hoz, hogy meg ad ja ma gát, 
és to vább vi gye a ze ne kar ál tal meg kez dett té mát. Messzebb re ru gasz kod va az ér tel-
me zés ben: mint ha a he ge dű ál tal kép vi selt in di vi du um vo na kod na alá ren del ni ma gát a 
kül vi lág ese mé nyei nek, s sze ret ne szem lé lő sze rep ben ma rad ni, ám ezt a kö rül mé nyek 
vé gül nem te szik lehetővé.
   A kom po zí ció má sik sa já tos sá gát hang sze re lé se ad ja: ne ve ze te sen, hogy Dohnányi 
a ze ne kar ból el hagy ta a tutti he ge dű ket. En nek oka való szí nű leg az volt, hogy erő sít se a 
kont rasz tot a drá ma két sze rep lő je, a he ge dű és a ze ne kar közt, hogy még sö té teb bé te-
gye a mű hang vé te lét, il let ve ta lán, hogy a szóló hang szer a szo ká sos nál job ban ki emel-
ked jék. Igaz, ez utób bi nem járt ma ra dék ta lan si ker rel a ko ra be li kri ti ka sze rint,48 de az 
biz tos, hogy Dohnányi tö re ke dett a he ge dű kö zép pont ba ál lí tá sá ra. Míg Magnesnek bő-
ven le he tő sé get adott te hát az ér vé nye sü lés re a He ge dű ver seny tex tú rá ja, ad dig a hár fa-
mű vész Phillips való szí nű leg nem csak a pre pa rált hú ro kat hiá nyol ta Dohnányi hár fa-
szó la má ból: leg alább annyi ra za var hat ta a szóló hang szer vissza fo gott ke ze lé se, s hogy 
a mű a hár fa já té kos szem pont já ból nem ki fe je zet ten mu ta tós. A hár fa ön álló te ma ti kus 
sze re pet el vét ve kap: csu pán egy rö vid té mát a nyi tó té tel ben és egy hosszabb szóló-
sza kaszt a zá ró las sú ban. Má sutt el ső sor ban a har mó niai hát tér meg te rem té sé ben vesz 
részt, s még a Gyer mek dal-va riá ciók ból is me rős ef fek tu sok is rit kán jel lem zik szó la-
mát. A Con cer ti no tex tú rá ja te hát leg fel jebb ab ban kü lön bö zik más Dohnányi-kom po-
zí ció ké tól, hogy a hár fa-szín fo lya ma to san je len van benne, il let ve hogy az ak kord fel-
bon tá sos kí sé ret a le he tő leg vál to za to sabb figurációkban re a li záló dik. En nek oka, hogy 
a mű hang vé te le és épít ke zé se való já ban közelebb áll egy ben ső sé ges ka ma ra mű höz, 
mint egy rep re zen ta tív kon cert hez. S hogy ez mi ből adó dik, il let ve mi lyen kö vet kez-
mé nyek kel jár, ah hoz ér de mes rö vi den át te kin te ni a mű ze nei jellemzőit.
   A Con cer ti no nyi tó té te lét uraló, rö vid – szin te csu pán gesz tus nyi – té ma (A té ma) 
hul lám zó hár fa kí sé ret fe lett, a fú vós szó la mok ban je le nik meg elő ször. Már itt, a nyi-

48  Downes, „Work by Dohnanyi”.
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tó té tel el ső sza ka szá ban sincs két egy for ma alak ja (1–16. ütem), a kö vet ke ző for ma-
egy sé gek ben pe dig bár meg tart ja kör vo na lait, ka rak te re is meg vál to zik. A 4a–b kot ta 
a té ma két fő transz for má ció ját, ka rak ter vál to za tát mu tat ja. A két fé le ka rak te ren be lül 
igen vál to zé kony nak mu tat ko zik pél dául az el ső há rom hang köz lé pés: hol a nagy sze-
kund szű kül fél hang lé pés re, hol a kvar tok egyi ke-má si ka, eset leg mind egyi ke ala kul 
tritonusszá, s ké sőbb még tá ga sabb hangközökké.
   Nem vé let len, hogy a té tel egyes for ma ré szei nek azo no sí tá sa kor ele gen dő egy-
sze rűen az „A, B, C sza kasz” el ne ve zést hasz nál ni. An nak el le né re ugyan is, hogy 
Dohnányi hang sze res cik lu sai ban csak nem ki vé tel nél kül jól fel is mer he tő szo ná ta for-
má ban ír ta a nyi tó té telt, és ki ak náz ta an nak dra ma tur giai le he tő sé geit, a Con cer ti no 
ese té ben mint ha más utat járt vol na. Így a mű jel lem zé se kor a szo ná ta for ma-ter mi-
noló gia nem al kal maz ha tó iga zán jól, még ha per sze az is két ség te len, hogy azo no-
sít ha tunk bi zo nyos szo ná ta sze rű je gye ket a da rab ban – té tel szer ke ze te min den eset re 
kép let sze rűen így össze gez he tő: A–B–C–D–A'–B'–C'–D'–A". A két szer le ját szó dó és 
har mad szor is új rain dul ni lát szó so ro zat összes sé gé ben olyan ha tást kelt, mint ha a for-
ma nyi tott vol na, s csu pán kivágata len ne egy vég te len, kis sé me rev egy sé gek ből épü lő 
ze nei fo lyamatnak.
   A szo ná ta for má tól el té rő dra ma tur gia per sze a té tel har mó niai sa já tos sá gai ból is 
adó dik. Jel lem ző a tonális kép lé keny ség re pél dául, hogy az el ső üte mek egyál ta lán 
nem erő sí tik meg az alap hang ne met, s hogy az el ső, több tak tu son át vál to zat lan és jól 
meg ra gad ha tó tonális fo gó dzó (a H-dúr/h-moll alap hang nem től tri to nusz tá vol ság ban 
lé vő F-dúr) csak a 24. ütem ben je le nik meg, amely te ma ti kus szem pont ból már a har-
ma dik sza kasz (C) kezdete.
   A Con cer ti no nyi tó té te le több szem pont ból is kü lö nös nek lát szik te hát a Doh ná nyi-
élet mű ben, még ha te kin tet be vesszük is a stí lus ek lek ti kus jel le gét. A kis sé anyag ta lan 
fő té ma, a tématranszformációs tech ni ka el ural ko dá sa, a fü zér sze rű, a szo ná ta dra ma-
tur gi á tól el sza ka dó for ma és a har mó niai kép lé keny ség De bussy re em lé kez tet, jól le-
het Dohnányi ze né je rit kán mu tat fran ciás ha tást. Ugyan er ről a ro kon ság ról árul ko dik 
a hang zás is, ami per sze rész ben ép pen a szö vés mód be li és for mai sa já tos sá gok kö-
vetkezménye.
   Hogy a Con cer ti no ugyan is való já ban nem egy rep re zen ta tív, vir tu óz ver seny mű, 
in kább ka ma ra ze ne-sze rűen ben ső sé ges kom po zí ció, az a Dohnányinál pél dát lan las sú 
zá ró té tel ből de rül ki leg in kább. Ez szin tén az A té má ból épít ke zik – mint ha az el ső té-
tel nyi tott for má já nak meg vá la szo lat la nul ma radt kér dé sei itt új ra elő tér be ke rül né nek. 
A transz for mált té ma min den ko ráb bi tól ha tá ro zot tan kü lön bö ző ar cát mu tat ja: a kis sé 
körvonaltalan gesz tus ból ma gá tól ér tő dő egy sze rű ség gel har mo ni zált, tá gas meló dia 
lesz. Egymást kö ve tő meg szó la lá sai egyet len, bolt íves dal la mot hoz nak lét re – szem-
ben az el ső té tel szin te improvizatív té maex po nálásaival.
   Az el ső té tel szer te len té má já nak har ma dik té tel be li tonális és szer ke ze ti meg sze-
lí dü lé se lé nye ges kö vet kez mé nye ket von ma ga után a hang zás te kin te té ben is. Míg 
ugyan is az el ső té telt lé gi es ség, improvizatív stí lus, ad dig a har ma di kat sú lyo sabb, 
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4a kotta: A Concertino kezdete
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4b kotta: A Concertino főtémájának transzformációja
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ér zel me sebb hang vé tel jel lem zi. Ezt a hang sze re lés is meg erő sí ti: má sod já ra ugyan-
is a csellók és a brá csák szó lal tat ják meg a dal la mot, s ez az espressivo mély vo nós 
szín gyö ke re sen kü lön bö zik a ko ráb ban hal lot tak tól. Dohnányi mint ha De bussy fe lől 
Brahms fe lé for dult vol na, és sa ját stí lu sá ba ágyaz ta vol na az at tól kis sé ide gen, an nak 
el len álló anya got. Mint ha vala mi fé le kü lö nös és for dí tott ide á lis–torz pá ro sí tás je len ne 
itt meg. Ami a dal lam- és har mó nia ke ze lés szem pont já ból „imp resszi o nis ta” és „ro-
man ti kus”, az a ka rak ter te kin te té ben leg fel jebb „nyug ta lan” és „meg bé kélt” egy más 
mel lé ál lí tá sát je len ti. E kü lö nös ter mé sze tű ket tős ség min den eset re alap ve tő sze re pet 
kap a mű kon cep ció já ban, s a szo ká sos nál egyedibbé te szi a cik lus szer ve zés funk ció ját, 
ben ső sé ge seb bé an nak mon da ni való ját. Da los An na szin tén De bussy ha tá sa kap csán 
azo no sí tott egy ha sonló, kü lön bö ző stí lu sok, szö vés mó dok szem be ál lí tá sán ala puló 
narratívát Kodály 1. vo nós né gye sé ben.49 Kodály ese té ben per sze ép pen az el len té tes 
irány ba visz az út, vagy is Brahmstól De bussy fe lé ve zet „az ön ma gá ra ta lá lás tör té ne-
te” – ahogy Da los fo gal ma zott. Dohnányi Con cer ti nó já val kap cso lat ban is De bussy, 
il let ve Brahms ne ve me rült fel, de ná la – alig ha meg le pő mó don – Brahms, il let ve a 
Brahmshoz való ra gasz ko dás győ ze del mes ke dik. A fia tal Kodállyal ép pen el len té tes 
mó don te hát az idős Dohnányi fél év szá zad dal ké sőb bi narratívájában, úgy tű nik, a ré gi 
min ta kép től való el sza ka dás le he tet len sé ge jut ki fejezésre.
   Mind eh hez hoz zá kell ten nünk, hogy a har ma dik té tel leg szebb, leg tel je sebb dal-
lam-alak ját (a 24. ütem től) a csellók és a brá csák szó lal tat ják meg. A mély vo nós szín 
Dohnányi szá má ra kü lö nös je len tő ség gel bír, mi vel édes ap ja ki váló ama tőr gor don ka-
já té kos volt. Való szí nű leg nem vé let len az ő hang sze ré nek sze re pel te té se az utol só üte-
mek ben ső sé ges at mosz fé rá já ban. A zá ró, Poco ada gio sza kasz ban már csak a ko ráb ban 
el hang zott té mák tö re dé kei idé ződ nek fel, s a hár fa glissandók és a pizzicato vo nó sok 
mel lett az üst dob halk, el-el aka dó H-or go na pont ja ha tá roz za meg a hang zást – ta lán 
nem túl zás ezt szív dob ba ná sok hoz ha son lí ta ni. Az el haló lük te tést, s a kö rü löt te las san 
sem mi vé foszló anya got való szí nű leg az el mú lás ki fe je zé sé nek te kint het jük, még pe dig 
az al ko tó sa ját el mú lá sá é nak, amely ben a leg fon to sabb, leg ko ráb bi ér zel mi kö te lé kek, 
így az apa ké pe is fel de reng het (5. kotta).
   A Con cer ti nót vala mi fé le óva tos út ke re sés ként ér tel mez het jük te hát, amely nem-
csak a hang szín re, de a té ma for má lás ra, a va riá ciós stra té gi á ra és a nagy for má ra is ki-
ter jed. A III. té tel ben azon ban mind ez – úgy mond – „a he lyé re ke rül”, s az el haló zá rás 
egy olyan tá gabb ér tel me zést is kí nál, mi sze rint az éle te vé gé re me rő ben új kör nye zet-
be ke rült Dohnányi ér vé nye sü lé sét koc káz tat va sem tud már el sza kad ni sa ját ha gyo-
má nyai tól, s fel ol dó dást leg fel jebb az el mú lás tól vár. Tu laj don kép pen nem is meg le pő, 
hogy egy ilyen ben ső sé ges han gú kom po zí ció nem ara tott si kert egy vol ta kép pen ide-
gen elő adó nál, ugyan ak kor az sem, hogy a szer ző nem bo csát ko zott vi tá ba a le het sé ges 

49  Dalos Anna, „1.4. Az önmagára találás története” […], in Forma, harmónia, ellenpont. Vázlatok 
Kodály Zoltán poétikájához (Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2007), 81–100.
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vál toz ta tá sok ról, in kább be le nyu go dott a mű előadatlanságába, mint ha nem fel tét len a 
nyil vá nos ság nak szánta volna.
   Az ame ri kai mű vek dön tően két cso port ra oszlanak te hát: az élet mű höz szo ro san 
kap csol ha tó, még a szer ző stí lu sán be lül is ret ros pek tív kom po zí ciók, il let ve né me lyest 
új ki fe je zés mó dok kal kí sér le te ző da ra bok. Ez a ket tős ség meg fe lel an nak, hogy meg-
ren de lés re, vagy anél kül íród tak-e (a kö zép utat pe dig a Hár fa-con cer ti no je len ti, amely 
ere de ti leg meg ren de lés re ké szült, mely azon ban ku darc ba ful ladt, s ez a „vissza for-
du lás” meg is je le nik a da rab ban). Le kell per sze szö gez ni, hogy mi vel a „kí sér le tek” 
ese té ben az iró nia, ön iró nia le he tő sé ge is fel me rül, lé nye gé ben ezek sem árul kod nak 
stí lus váltásról.
   Min den jel ar ra mu tat te hát, hogy Dohnányi hoz zá ál lá sán és esz té ti kai ér ték rend-
jén alap ve tően nem vál toz ta tott az a szá má ra is nyil ván való tény, hogy sze mé lye – egy 
kri ti kus meg fo gal ma zá sá val él ve – való sá gos ős kö vü let ként volt je len a 20. szá zad má-
so dik fe lé nek ze nei éle té ben. Mű vei ből még is ki ol vas ha tó, hogy ame ri kai ér vé nye sü lé-
sé nek ne héz sé gei, el szi ge telt sé ge, s ta lán még élet ko ra is az ál ta la járt út he lyes sé gé nek 
új ra gon do lá sá ra kész tet te. A kom po zí ciók ban a leg kü lön bö zőbb mó do kon ki fe je zés re 
ju tó vá lasz lé nye gé ben min dig ha sonló: ha bár meg kí sé rel het új ki fe je zés mó do kat, har-
mó niai ele me ket, kom po zí ciós stra té gi á kat és ins pi rá ciós for rá so kat be von ni stí lu sá ba, 
szá má ra nincs más út ja az al ko tás nak, mint az, amit ko ráb bi évei ben is kép vi selt. A ké-
tely és a vég ső so ron na gyon is ha tá ro zott ál lás fog la lás ket tős sé ge miatt az ame ri kai 
kor sza kot a Dohnányi-élet mű egyik leg iz gal ma sabb fe je ze té nek, s egy ben a 20. szá za di 
ze ne tör té net figye lem re mél tó je len sé gé nek te kinthetjük.
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5. kotta: A Concertino záró ütemei
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Dalos Anna

Kodály és a Palestrina‑ellenpont – teória és praxis
Az írás a 2005-ben megvédett PhD-disszertáción alapul (témavezető: Somfai László, 
Tallián Ti bor). Bővebb változata megjelent: Dalos Anna, Forma, harmónia, ellenpont. 

Vázlatok Ko dály Zoltán poétikájához (Budapest: Rózsavölgyi, 2007), 232–270. 
A fakszimiléket Kodály Zol tán né Péczely Sarolta, a kottapéldákat az Universal Edition, 

Bécs (1) és az Editio Musica Budapest (2–8) engedélyével közöljük.

1. Teória

„A Kodály-órák le gen dás lég kö ré ről so kan szá mot ad tak már – né hány jel lem ző em lé-
kem ne kem is van ró luk” – em lé ke zett So mo gyi László Bónis Fe renc Így lát tuk Kodályt 
cí mű kö te té ben, majd így folytatta:

Egy íz ben, ami kor a Palestrina-el len pont ta nul má nyo zá sá val fog lal koz tunk, 
Kodály egy köny vet adott a ke zem be az zal, hogy „ol vas sa el és majd szá mol-
jon be ró la.” Meg döb be né sem re ez Knud Jeppesen Palestrinastil med saarligt 
handblick pas dissonansbehandligen [Palestrinastil med saerligt Henblick paa 
Dissonansbehandlingen] cí mű, dán nyel ven írt mun ká ja volt, mely ak kor még csak 
eb ben a ki adás ban lé te zett. Eny he til ta ko zá som ra, hogy nem tu dok dá nul, ezt a 
vá laszt kap tam: „Azt hi szi, hogy én tu dok? Még is el ol vas tam és meg ér tet tem.” – 
Az órák ez után sem foly tak dá nul, de a ta nul má nyo zás vé gett a könyv ben az ol dal- 
és tak tus szá mok kal meg adott pél dá kat, hogy ta nul má nyoz has suk őket, a könyv-
tár ban le vő, több kö te tes Palestrina össz ki a dás ból kel lett ki ír nunk. […] A pél dá kat 
már az elő ző Kodály-nö ven dé kek kezd ték gyűj te ni; fel té te le zem, hogy az utá nunk 
kö vet ke zők sem ju tot tak még a vé gé re. A sok ezer Palestrina-pél da ta nul sá ga ként 
sa já tí tot ta el Kodály is a kó rus szer kesz tés mű vészetét.1

   Hogy Kodály az el len pont ta ní tá sa kor Jeppesen mun ká já ra tá masz ko dott, a Bónis-
fé le kö tet ben meg erő sí ti And rás Bé la, Ger gely Já nos, Su gár Re zső és Su lyok Im re is.2 
A Kodálynál 1931 és 1935 kö zött ta nuló So mo gyi azon ban még is csak té ved vissza em-
lé ke zé sé ben: Knud Jeppesen, az 1892-ben szü le tett dán ze ne tör té nész, aki 1931 és 1954 
kö zött az Acta musicologica fő szer kesz tő je, 1949 és 1952 kö zött pe dig a Nem zet kö zi 
Ze ne tu do má nyi Tár sa ság el nö ke volt, a Palestrina-stí lus ról és a disszo nan cia ke ze lés ről 
szóló dok to ri disszer tá ció ját a bé csi egye te men, né met nyel ven véd te meg. A disszer-

1  Így láttuk Kodályt. Nyolcvan emlékezés, szerk. Bónis Ferenc (Budapest: Püski, 1994), 170.
2  Uott., 112., 154., 165., 220.
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tá ció ugyan dá nul je lent meg elő ször, 1923-ban,3 de már 1925-ben nap vi lá got lá tott a 
könyv né met vál to za ta,4 s az an gol for dí tás pub li ká lá sa is csak 1927-ig vá ra tott ma gá-
ra.5 Vi szont 1930-ban je lent meg – dán nyel ven – Jeppesennek a Palestrina-el len pont ról 
szóló má sik köny ve,6 ame lyet So mo gyi és osz tály tár sai való ban for gat tak. Ez a szá mos, 
kü lön bö ző kéz től szár ma zó be jegy zés ben bő vel ke dő és a gya ko ri hasz ná lat nyo mait ma-
gán vi se lő kö tet K2726-os jel zet alatt meg is ta lál ha tó a Ze ne aka dé mia könyvtárában.
   Kodály már 1925-ben hoz zá ju tott Jeppesen Palestrinastil köny vé nek né met vál to-
za tá hoz – alá tá maszt ja ezt a kö tet ben ta lál ha tó de di ká ció is. Jeppesen és Kodály sze mé-
lyes kap cso la tát bi zo nyít ja 1930 és 1963 kö zöt ti, hol sű rűbb, hol rit kább le ve le zé sük. 
Kodály ha gya té ká ban 13 Jeppesen-le vél, Jeppesen ha gya té ká ban pe dig 12 Kodály-le-
vél ta lál ha tó.7 Kodály el ső fenn ma radt, 1930. augusz tus 16. előtt írott le ve lé ből tud juk, 
hogy ed dig az idő pon tig óráin a Palestrinastil kö te tet hasz nál ta a ta ní tás hoz. Mi vel 
a könyv – ame lyet nagy sze rű nek mi nő sí tett („Ihr treffliches Werk” – ír ta ró la a szer-
ző nek) – tel jes fel dol go zá sa az órák ke re té ben le he tet len nek bi zo nyult, azt ta ná csol ta 
Jeppesennek, ké szít sen egy el len pont tan köny vet.8 Kodály nem tu dott ar ról, hogy le ve le 
írá sa kor a kont ra punkt könyv már el ké szült; Jeppesen vá lasz le ve lé vel egy idő ben ér ke-
zett meg a dán nyel vű tan könyv, amely nek Kodály – mi ként az 1930. ok tó ber 1-je után 
kelt kö szö nő le ve lé ből ki de rül – elő ször kot ta pél dáit, majd pe dig egy dán–ma gyar szó-
tár se gít sé gé vel szö ve gét is át ta nul má nyoz ta.9 A kö vet ke ző öt év ben mind Jeppesennél, 
mind pe dig a Breitkopf & Härtel cég nél több ször ér dek lő dött, mi kor je le nik meg vég-
re né me tül a könyv, hisz a ta ní tás hoz kény te len volt a dán nyel vű vál to za tot hasz nál-
ni.10 A Ze ne aka dé mia könyv tá rá ban ta lál ha tó dán nyel vű kö tet Kodály sa ját pél dá nya 

3  Knud Jeppesen, Palestrinastil med saerligt Henblick paa Dissonansbehansbehandlingen (Co pen-
ha gen: Levin & Munksgaardo, 1923). A tanulmányban említett ellenponttankönyvek bibliográfiai 
ada tait lásd az 1. mellékletben. A táblázat tartalmazza a Budapesti Kodály Archívum (KA), illetve a 
Zeneakadémia könyvtárának (ZAK) jelzeteit is. A Kodály Archívumban található hivatkozott kéz ira-
tok nál is a KA jelzetet használom a lábjegyzetekben.

4  Jeppesen, Der Palestrinastil.
5  Jeppesen, The Style of Palestrina.
6  Jeppesen, Kontrapunkt. Vokalpolyfoni. 
7  Kodály Jeppesennek írt levelei megjelentek Kodály idegen nyelvű leveleinek kiadásában: Zoltán 

Kodály: Letters in English, French, German, Italian, Latin, ed. Legány Dezső–Legány Dénes (Bu-
da pest: Argumentum–Kodály Archívum, 2002), 324., 327., 340., 382., 510., 574., 581., 586., 589., 
603., 665., 858. szám.

8  Uott., 180 (324. szám).
9  Uott., 181 (327. szám).
10  Jeppesen 1936. augusztus 11-én keltezett, Kodálynak szóló válaszleveléből az is kiderül, hogy 

Ko dály ban már ekkor felmerült a gondolat: a kontrapunkt könyvet le kellene fordíttatni magyarra 
is. A fordítás 1974-ig váratott magára. Knud Jeppesen, Ellenpont. A klasszikus vokális polifónia 
tan köny ve. Ford. Ormay Imre (Budapest: Zeneműkiadó, 1974). A közbeeső időszakban jelent meg 
Har mat Artúr kétkötetes, Jeppesen munkáira támaszkodó tankönyve: Harmat Artúr, Ellenponttan. 
I. Két szó la mú ellenpont (Budapest: Magyar Kórus, 1947).; Uő., Ellenponttan. II. Háromszólamú 
ellen pont (Budapest: Zeneműkiadó, 1956). A Palestrina-stílusról azonban már a 20. század legelején 
is jelent meg magyar nyelvű tankönyv: Szemethy Géza, A Palestrina-stilről. Különlenyomat a Ka-
tho li kus Egyházzene Közlöny IX. évfolyamából (Budapest: Stephanum, 1902).
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le he tett, ame lyet való szí nű leg ké sőbb a könyv tár nak aján dé ko zott: ma gán könyv tá ra 
ugyan is a Palestrinastil né met és an gol nyel vű vál to za ta mel lett őr zi ugyan a kont ra-
punktkönyv két né met nyel vű és egy an gol nyel vű pél dá nyát, de nem lel jük fel benne a 
dán nyel vű tankönyvet.
   1935 de cem be ré ben, egy rö vid bu da pes ti lá to ga tást kö ve tően küld te el Jeppesen 
Kodálynak az El len pontkönyv né met for dí tá sát,11 ame lyet vá lasz le ve lé ben Kodály 
rész le te sen elem zett. Ez a le vél saj nos el ve szett, de mi vel Kodály a köny vet – mint 
lát ni fog juk: szo ká sá hoz hí ven – sű rűn jegy ze tel te, vé le mé nyét nagy részt még is is mer-
jük. Jeppesen 1936. augusz tus 11-én kelt vá lasz le ve lé ben há lá san meg kö szön te az ala-
pos és min den ap ró rész let re ki ter je dő kri ti kát, Kodály meg jegy zé sei kö zül azon ban 
csak né hány ra vá la szolt. Ezek kö zé tar to zott a könyv 74. ol da lán ta lál ha tó tritonuszsza-
bály for rá sá nak meg je lö lé se (1. fak szi mi le). Kodály a kö vet ke ző kér dést jegy zi itt fel a 
nagy terc pár hu zam so rán fel lé pő tritonus óva tos al kal ma zá sá val kap cso lat ban: „Woher 
die Regel? Fux nem em lí ti.” Vá la szá ban Jeppesen meg erő sí tet te Kodály vé le ke dé sét: a 
sza bály nem Fuxtól, ha nem Michael Hallertől szár ma zik, és ér vé nyes sé gét alá tá maszt-
ja a 16. szá zad vé gi gya kor lat is. Fel té te lez het jük, hogy a kö tet ben ta lál ha tó Kodály-be-
jegy zé sek egy ré sze a Jeppesenhez írott le vél hez ké szült, míg más ré szü ket em lé kez te-
tő ül je gyez te fel a ma ga szá má ra Kodály. A Palestrinastil könyv ben még több jegy ze tet 
ta lá lunk. A min den re ki ter je dő figye lem, amellyel Kodály való szí nű leg több ször is el-
ol vas ta Jeppesen két köny vét, már ön ma gá ban is jel zi, mi lyen nagy ra ér té kel te a dán 
tu dós munkáit.
   Kodály jegy ze tei, uta lá sai, meg jegy zé sei és ki egé szí té sei sok in for má ció val szol-
gál nak ol va sá si szo ká sai ról. Ala pos ol va só volt, olyan, aki a saj tó hi bák tól kezd ve a 
he lyes írá si-nyelv ta ni hi bá kon ke resz tül egé szen a té ve dé se kig, bel ső el lent mon dá so-
kig min dent ész re vett ol vas má nyai ban, és eze ket fel is tün tet te a köny vek mar gó ján, a 
lap al ján vagy a so rok kö zött. A Palestrinastil kö tet 46. és 47. ol da lán (2. fak szi mi le) 
Jeppesen a ze nei ak cen tu sok ter mé sze té ről ér te ke zik, ar ról ír, mi lyen mér ték ben ha tá-

11  Jeppesen, Kontrapunkt. Lehrbuch. Kodály könyvtárában 2362-es jelzeten.

1. fakszimile: Jeppesen, Kontrapunkt, 74.
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roz zák meg – Jeppesen ki fe je zé sé vel él ve – kü lön bö ző fak to rok: a rit mus kép le tek, a 
hang ma gas ság, a hang hossz, a hang erő a ze nei hang sú lyo kat. Kodály meg jegy zé sei 
kü lön bö ző tí pu sok ba il lesz ked nek. Egy ré szük Jeppesen fo gal ma zás mód já nak eset le-
ges sé gei re, úgy is mond hat juk: ügyet len sé gei re mu tat rá. A 47. ol dal el ső be kez dé sé nek 
har ma dik so rá ban a „wir” szó mel lé be jegy zi: [„wir”] „Germanen”. Ha sonló meg jegy-
zést fűz a 46. ol dal 5. láb jegy ze té nek egy mon da tá hoz: „Ein Ton – ír ja Jeppesen – mag 
ceteris paribus durch Tonhöhe und Klangfarbe oder was immer von eine Reihe andrer 
Töne unterscheiden” – Kodály alá húz za az „oder was immer” sza va kat, és fö lé jük ír-
ja: „was?.”
   Má sik tí pus ba tar toz nak azok a meg jegy zé sek, ame lyek Jeppesen nem elég pon tos 
meg fo gal ma zá sait érin tik: ilyen nel ta lál ko zunk a 47. ol dal el ső so ra fö lé írt „Jó vol na 
őket rész le tez ni” be jegy zés nél, amely a Jeppesen ál tal tár gyalt kü lön bö ző fak to rok ra 
vo nat ko zik; ha sonló meg jegy zést ta lá lunk ugyan ezen az ol da lon a má so dik be kez dés-
ben. Kodály hiány je let il leszt az „Ebenfalls ist es aber zweifellos eine Neigung” fél-
mon dat hoz – itt a „bei Sänger” sza va kat hiá nyol ja. Szin tén hiány jel lel je lö li Jeppesen 
egy to váb bi pon tat lan sá gát ugyan ezen ol dal har ma dik be kez dé sé ben az „unsere ganze 
Musikliteratur” sza vak nál, majd a mar gó ra fel ír ja: „Vocal?, Instrum[ental?], Deutsch[?], 
Internat[ional?].” Kö ze li ro kon ság ban áll nak ez zel a jegy zet tí pus sal Kodály tar tal mi 

2. fakszimile: Jeppesen, Palestrinastil, 46–47.
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meg jegy zé sei: a 46. ol dal utol só há rom so rá ban ol vas ha tó ze nei ak cen tust te rem tő fak-
to rok fel so ro lá sát a bel ső mar gón a „Klangfarbe” szó val egészíti ki.
   Har ma dik tí pust kép vi sel nek Kodály sa ját ma ga szá má ra írt em lé kez te tő meg jegy-
zé sei. Ezek ál ta lá ban olyas mi re irá nyul nak, ami vala mi ok ból fel kel tet te figyel mét, ami 
új don sá got je len tett szá má ra, vagy ép pen amit sa ját gon do la tai hoz, sa ját ér dek lő dé sé-
hez tu dott kap csol ni. A 46. ol dal har ma dik láb jegy ze té hez – össze gez ve Jeppesen idé-
ze teit – em lé kez te tő ül ír ja fel: „ma ga sabb hang ha ma rabb per ci pi áló dik.” A 47. ol da lon 
a bel ső mar gón lát juk a Kodály ál tal kot tá zott pél dát: a g-a-lé pés „rit kább, mint” az 
a-g-lé pés. Jeppesen ugyan is itt ar ról be szél, hogy több nyi re a ma ga sabb hang ke rül a 
hang sú lyos hely re. A 47. ol dal má so dik láb jegy ze té hez, amely azt a je len sé get ír ja le, 
hogy a nép, ami kor éne kel, gyak ran a tem pó val sem tö rőd ve, min dig a ma ga sabb han-
gok fe lé tö rek szik, Kodály a kö vet ke ző meg jegy zést fű zi: „Subjectiv: Klangfreude an 
der Stimme;” a 47. ol dal al ján pe dig „A ma gyar eb ben is el len té tes?” – ol vas suk, majd 
fel jegy zi az „Ab la kom ba, ab la kom ba [be sü tött a hold vi lág]” (vagy in kább: Ha be me-
gyek, ha be me gyek a baracsi csár dá ba…) kez de tű nép dalt, s hoz zá te szi: „auftaktosan!” 
Ez a be jegy zés a 47. ol dal har ma dik be kez dé sé hez és a 4. láb jegy zet hez kap csoló dik: 
ha bár sem a be széd ben, sem pe dig a ze né ben nem fel tét le nül esik egy be a me lo di kus 
és a di na mi kus hang súly, Jeppesen fel is me ri azt az ön tu dat lan tö rek vést, hogy a ma ga-
sabb han gok a di na mi kai lag vagy rit mi kai lag-pszi choló giai lag hang sú lyo sabb hely re 
ke rül nek. Az „Ab la kom ba, ab la kom ba” ese té ben egy részt a négynyolcados, szö ve gi leg 
hang sú lyos kez det fel ütés ként je le nik meg, más részt a dal lam leg ma ga sabb hang ja, a 
két vo na las g a má so dik ne gyed re, te hát hang súly ta lan helyre esik.
   Kodály el len pont irán ti fo ko zott ér dek lő dé se már a ze ne aka dé miai évek ben meg-
mu tat ko zott.12 Passzió ját tük rö zi ha gya té ka is: ma gán gyűj te mé nyé ben húsz el len pont-
tal fog lal ko zó köny vet ta lá lunk, és ak kor eb be még nem szá mol tuk be le az ál ta lá nos ze-
ne szer zés tan nal fog lal ko zó tan köny vek vo nat ko zó fe je ze teit. A könyv tá rá ban fel lel he tő 
köny vek nél azon ban sok kal több el len pont köny vet ol va sott. Stephan Krehl 1908-ban 
meg je lent el len pont köny vé nek13 aján lott irodalomlistáját Kodály az ál ta la is mert köny-
vek cí mé vel egé szí tet te ki (3. fakszimile).
   Ezenfe lül Kodály ol vas má nyai hoz ké szí tett jegy ze tei is fenn ma rad tak egy Kont-
ra punkt fe li ra tú bo rí tó fe dél lel el lá tott kéz irat kö teg ben, s ezek szin tén bő sé ges in for-
má ció val szol gál nak is me re tei ről.14 Így Kodály el len pont ol vas má nyai nak jegy zé ke 
egy részt a Krehl-kö tet Kodály-jegy ze te, más részt a ze ne szer ző könyv tá ra, har mad részt 
a Kont ra punkt-kéz irat anyag, ne gyed részt pe dig Kodály lap szé li jegy ze tei alap ján ál lít-
ha tó össze (1. táblázat).

12  Eősze László, Kodály Zoltán (Budapest: Gondolat, 1967), 13.
13  Krehl, Kontrapunkt, 4.
14  KA Ms. mus. 496/1–184.
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1. táblázat: Kodály ellenpontolvasmányainak jegyzéke

(* = Kodály kézírásos jegy ze teit tar tal ma zó könyv; KA = Kodály Ar chí vum; 
ZAK = Ze neakadé mia könyvtára)

– Albrechtsberger, Johann Georg, Anweisung zur Composition, mit ausfuerlichen Exempeln, zum 
Selbstunterrichte (Leipzig: Breitkopf & Härtel, é.n. [1804k.]). ZAK K16
– Bellermann, Heinrich, Der Contrapunkt oder Anleitung zur Stimmführung in der musikalischen 
Composition (Ber lin: Julius Sprin ger, 1862). ZAK K56/a*
– Bußler, Ludwig, Der strenge Satz in der musikalischen Kompositionslehre, rev. von Hugo 
Leichtentritt (Ber lin: Carl Habel, 19042). ZAK K2413
– Cherubini, Luigi, Theorie des Contrapunktes und der Fuge – Cours de Countre-point et de Fugue 
(Leipzig: Kistner; Pa ris: Schlesinger, 1835). ZAK K4354
– Dehn, Siegfried Wilhelm, Lehre vom Contrapunct, dem Canon und der Fu ga, bearb. von 
Bernhard Scholz (Ber lin: Ferdinand Schneider, 1859). ZAK K42.198*
– Draeseke, Felix, Der gebundene Styl. Lehrbuch für Kont ra punkt und Fuge (Han no ver: Louis 
Oertel, 1902). ZAK K1808/I.
– Fux, Johann Joseph, Gradus ad Parnassum (Wi en: Van Ghelen, 1724). ZAK K1358
– Hohn, Wilhelm, Der Kont ra punkt Palestrinas und seiner Zeitgenossen (Regensburg, Ro ma: 
Pustet, 1918). ZAK K2260/I*
– Jadassohn, Salomon, Lehrbuch des einfachen, doppelten, drei- und vierfachen Kontrapunkts. 
Musikalische Kompositions-lehre, Teil I: Die Lehre vom reninen Satze, Band II (Leipzig: Breitkopf 
& Härtel, 19095). ZAK K1724

3. fakszimile: Krehl, Kontrapunkt, 4.
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– Jeppesen, Knud, Der Palestrinastil und die Dissonanz (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1925). 
KA szám nélkül*
– Jeppesen, Knud, Kont ra punkt. Vokalpolyfoni (Copenhagen, Leipzig: Wilhelm Hansen, 1930). 
ZAK K2726.
– Jeppesen, Knud, Kont ra punkt. Lehrbuch der klassischen Vokalpolyphonie (Leipzig: Breitkopf & 
Härtel, 1935). (2 pél dány) KA 2362*, 2548
– Jeppesen, Knud, Counterpoint. The Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century (New York: 
Prentice Hall, 1939). KA 2368
– Jeppesen, Knud, The Style of Palestrina and the Dissonance (Lon don: Ox ford University Press, 
1946). KA 2361
– Juon, Paul, Kont ra punkt. Aufgabenbuch (Ber lin: Schlesinger, 1910).
– Kitson, C. H., Applied Strict Counterpoint (Ox ford: Clarendon Press, 1916). KA: 2408*
– Krehl, Stephan, Kont ra punkt. Die Lehre vom selbständigen Stimmführung (Leipzig: Göschen, 
1908). KA 2403*
– Kurth, Ernst, Grundlagen des linearen Kontrapunkts. Einführung in Stil und Technik von Bach’s 
melodischer Polyphonie (Bern: Max Drechsel, 1917). KA 2492*
– Mar ti ni, Giambattista, Esemplare o sia saggio fondamentale pratico di contrappunto e canto 
fermo (Bologna: Instituto delle Scienze, 1774). ZAK K1043/I–II
– Morris, R. O., Contrapuntal Technique in the Sixteenth Century (Ox ford: Clarendon Press, 
1922). KA 2227*
– Müller-Blattau, Josef-Maria, Die Kompositionslehre Heinrich Schützens in der Fassung seiner 
Schülers Christoph Bernhard (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1926). KA 2398
– Prout, Ebenezer, Counterpoint: Strict and Free (Lon don: Augener, 1890). KA 2529*
– Richter, Ernst Friedrich, Lehrbuch des einfachen und doppelten Contrapunkts. Praktische 
Anleitung zu dem Studium desselben zunächts für das Conservatorium der Musik zu Leipzig 
(Leipzig: Breitkopf & Härtel, 18814). KA 2095*
– Riemann, Hugo, Lehrbuch des einfachen, doppelten und imitierenden Kontrapunkts (Leipzig: 
Breitkopf & Härtel, 1888). KA 2102*
– Rischbieter, Wilhelm, Erläuterungen und Aufgaben zum Studium des Contrapunkts (Ber lin: Ries 
& Erler, 1884). KA 2114
– Schenker, Heinrich, Neue musikalische Theorien und Phantasien. Bd. II: Kont ra punkt. Erster 
Halbband: Cantus firmus und zweistimmiger Satz (Stutt gart/Ber lin: Cotta, 1910). Zweiter 
Halbband: Drei- und mehrstimmiger Satz, Übergänge zum freien Satz (Wi en/Leipzig: Universal, 
1922). ZAK K1807/A/II/1–2*
– Scholz, Bernhard, Lehre vom Kont ra punkt und den Nachahmungen (Leipzig: Breitkopf & 
Härtel), 1904. ZAK K843*
– Sechter, Si mon, Die Grundsätze der musikalischen Komposition. Dritte Abtheilung: Vom drei- 
und zweistimmigen Satze. Rhythmische Entwürfe. Vom strengen Satze, mit kurzen Andeutungen des 
freien Satzes. Vom doppelte Contrapunkte (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1854). ZAK K1397
– Tanyejev, Szergej, Podvizsnoj kont ra punkt sztrogogo piszma (Leipzig: Beljaev, 1909). KA 3417

   A fel so rolt köny vek egy ré sze Kodály sa ját gyűj te mé nyé ből, más ré sze a Ze ne aka-
dé mia könyv tá rá ból szár ma zik; a csil lag gal meg je lölt köny vek Kodály kéz írá sát rej tik. 
Ter mé sze te sen nem csak azo kat a köny ve ket ol vas ta, ame lyek ben szél jegy ze teit fel-
lel jük: szá mos eset ben ugyan is a jegy ze telt kö te tek be jegy zé sei ből, il let ve a Kont ra-
punkt-kéz irat ból ér te sü lünk ar ról, mit ol va sott. Az 1. fak szi mi lén ta lál ha tó uta lás Fux 
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Gradus ad Parnassumára15 is bi zo nyít ja ezt, mi köz ben a Ze ne aka dé mia könyv tá rá nak 
Fux-kö te té ben nem ta lá lunk Kodály ke zé től szár ma zó jegy ze tet.16 Ha sonló hi vat ko zás-
ra le szünk figyel me sek Padre Mar ti ni, szin tén a Ze ne aka dé mia könyv tá rá ban őr zött, 
Kodály-jegy ze te ket nem tar tal ma zó, el len pont köny vé re17 Ebenezer Prout 1890-ben 
pub li kált kont ra punkt köny vé ben (4. fak szi mi le).18 A Mar ti ni-jegy zet fö lött Schenker 
el len pont ta ná nak II. kö te té re19 is utal Kodály. A Kont ra punkt-fü zet bi zo nyít ja ugyan-
ak kor azt is, hogy Paul Juon el len pont gya kor la tait is is mer te: a jegy zet anyag szá mos 
Juon-cantus firmushoz írt el len pont ját megőrizte.20

   Az ol vas mány jegy zék egy ér tel mű vé te szi, hogy Kodály – Michael Haller 1891-ben 
Regensburgban ki adott út tö rő tan köny ve ki vé te lé vel21 – Johann Joseph Fux 1725-ben 
meg je lent traktátusától kezd ve min den is mert és fon tos el len pont köny vet ol va sott. 
Hogy Haller köny vét, amely egyéb ként nem ta lál ha tó meg a Ze ne aka dé mia könyv tá-
rá ban sem, nem is mer te, el árul ja Jeppesenhez in té zett, a tritonuszsza bály ról ér dek lő dő 
kér dé se a ko ráb ban már em lí tett, 1936-os le vél ben. Rész le te ket azon ban még is ol vas-
ha tott Haller ze ne szer zés ta ná ból, ugyan is Wilhelm Hohn 1918-ban meg je lent el len-
pont köny vé ben hosszú passzu so kat idéz egykori mes te ré től, Hallertől.22

   A jegy ze tek ből ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy egy-egy új könyv meg is me ré se-
kor elő vet te ko ráb bi ol vas má nyait, és meg ál la pí tá sai kat, ál lás pont ju kat össze ve tet te 
egymással. A leg fon to sabb köny ve ket egyéb ként is több ször kel lett hogy ol vas sa, hi-
szen az 1917–18-as tan év től már a ze ne szer zés tan szak má so dik év fo lya mát is ta ní tot-
ta, amely nek fő stú diu ma – a Ze ne aka dé mia mű kö dé si sza bály za tá nak ta nú sá ga sze-
rint23 – az el len pont volt, órái ra pe dig nyil ván valóan fel ké szült. S akár mi lyen le gen dás 
volt is em lé ke ző te het sé ge, is me re teit min den év ben fel kel lett fris sí te nie. A köny vek 
több szö ri ol va sá sát iga zol ja az is, hogy Kodály kü lön bö ző szí nű és el té rő hegyességű 
ce ru zák kal jegy ze telt. An nak el le né re, hogy ol va sá si szo ká sai sok, az ér tel me zés-ér-
té ke lés szem pont já ból fon tos adat tal szol gál nak, a köny vek ol va sás-kro noló gi á já nak 
fel ál lí tá sát nem könnyítik meg.
   A ze ne aka dé miai évek ben is mer ke dett meg Richter el len pont tan köny vé vel,24 amely 
Koessler Já nos osz tá lyá ban kö te le ző ol vas mány volt, s amely nek Kodály-fé le pél dá nyá-

15  Fux, Gradus ad Parnassum.
16  Kodály a Kontrapunkt-anyagban is utal Fuxra: KA Ms. mus. 496/110r, 180. 1r–5v.
17  Martini, Esemplare.
18  Prout, Counterpoint, 144. Kodály utal Martini könyvére a Kontrapunkt-kéziratban is: KA Ms. mus. 

496/110r, 121r, 132r.
19  Schenker, Neue musikalische Theorien, II/2.
20  KA Ms. mus. 496/10r-v, 18 v,182 1r.
21  Michael Haller, Kompositionslehre für Polyphonen Kirchengesang mit besonderer Rüksicht auf die 

Meisterwerke des 16. Jahrhunderts (Regensburg: Coppenrath, 1891).
22  Hohn, Der Kontrapunkt.
23  Az Országos M. Kir. Zeneakadémia Évkönyve az 1916/17-iki tanévről, szerk. Moravcsik Géza 

(Budapest: Országos M. Kir. Zeneakadémia, 1927), 50.
24  Richter, Lehrbuch.
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ban a bel ső la pon a kö vet ke ző be jegy zés ol vas ha tó: „Kodály Zol tán 1901.” Ha sonló be-
írást ta lá lunk Riemann el len pont köny vé ben is: „Kodály 1902.”25 Siegfried Dehn kont-
ra punkt ta nát26 is ze ne aka dé miai nö ven dék ként ol vas hat ta: a Dehn-el len pon tot Herzfeld 
Vik tor rend kí vül je len tős mun ká nak tar tot ta, és az 1893–94-es tan év től kö te le ző ol vas-
mánnyá tet te; e cél ból a főis ko la a nö ven dé kek szá má ra Kereszty Ist ván nal ma gyar ra is 
for dít tat ta a köny vet.27 Bellermann Contrapunktját28 is ek kor kel lett ol vas nia Kodálynak: 
a Ze ne aka dé mia könyv tá rá nak 1902-es ol va só kö ri je len té sei ben29 ta lál ha tó egy uta lás, 
mi sze rint „Kodály úr” vég re vissza hoz ta Bellermann köny vét. A Kont ra punkt-kéz irat-
anyag ta nú sá ga sze rint Fux és Scholz mun káit is meg is mer te már 1906 előtt.30

25  Riemann, Lehrbuch.
26  Dehn, Lehre vom Contrapunct.
27  Az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia Évkönyve (Budapest: Athenaeum, 1894), 22.; Siegfried 

Wilhelm Dehn, Az ellenpontozat tana, ford. Kereszty István (Budapest: Pesti Könyvnyomda, 1893).
28  Bellermann, Der Contrapunkt.
29  Jelenleg a Zeneakadémia könyvtárában található, jelzete nincs.
30  A Kontrapunkt-kéziratban, KA Ms. mus. 496/176 szám alatt elkülönítve található egy kéziratköteg, 

amely – mint azt Kodály még iskolásabb kézírása jelzi – az 1906 előtti időszakból származik. Ez 
alapján bizonyítható, hogy Kodály Koessler tanítványaként Riemann és Richter könyvei mellett Fux 
és Scholz munkáival is foglalkozott. Scholz, Lehre vom Kontrapunkt.

4. fakszimile: Prout, Counterpoint, 144.
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   1907 és 1925 kö zött kel lett ol vas nia Mar ti ni, Albrechtsberger, Cherubini, Jadassohn, 
Draeseke, Bußler, Krehl, Prout, Sechter, Lobe és Kitson köny veit. Nyil ván való, hogy 
Schenker köny vé nek el ső kö te tét 1910,31 má so dik kö te tét 1922,32 míg Ernst Kurth nagy 
Bach-mun ká ját 1917 után33 ol vas hat ta csak, hi szen ezek a köny vek ek kor je len tek meg. 
Mi vel az 1927–28-as tan év ben, ami kor Prahács Mar git a Ze ne aka dé mia könyv tá rá nak 
ve ze tő je lett, a lel tár köny vet tel je sen új ra ír ták, né hány ki vé tel től el te kint ve, nem tud juk 
meg ál la pí ta ni, hogy a töb bi könyv mi kor ér ke zett a könyv tár ba34 – csak az bi zo nyos, 
hogy mind egyik 1927 előtt ke rült könyv tá ri ál lo mány ba. Nem tud juk azt sem, hogy 
ma ga Kodály mi kor sze rez te be köny veit, vi szont való szí nű, hogy az el len pont köny-
vek irán ti ér dek lő dé se az 1917–18-as tan év től kezd ve, ami kor elő ször nyílt le he tő sé-
ge ar ra, hogy el len pont tant ta nít son, fo ko zó dott. Azt biz to san tud juk, hogy Jeppesen 
Palestrinastil-köny vét 1925-ben, az El len pont-köny vet pe dig 1930-ban, majd 1935-ben 
ol vas ta. A Palestrina-stí lus ról szóló könyv után vet te ke zé be elő ször Hohn 1918-as és 
Morris 1922-es35 el len pont köny vét – mind ket tő ről Jeppesen Palestrinastil-kö te té ből 
szer zett tudomást.
   Kodály jegy ze tei ből ki de rül, hogy mi előtt a Palestrinastil-köny vet ol vas ta, Bel ler-
mann, Kitson, Prout és Schenker mun kái val fog lal ko zott a leg töb bet; jegy ze tei ben is 
ezek re utal vissza a leg gyak rab ban.36 Jeppesen disszer tá ció já nak je len tő sé gét azon ban 
rög tön fel is mer te, s még év ti ze d ek kel ké sőbb is nagy meg be csü lés sel be szélt a könyv-
ről. 1950-ben A folk lo ris ta Bartókról szóló cik ké hez ké szí tett jegy ze tei ben így fo gal-
ma zott pá lya tár sa ze ne szer zés-tech ni kai tu dá sá val kap csolatban:

Azért foly ton ta nult [Bartók], s mi kor vég re Jeppesen köny vé vel egy olyan mű 
je lent meg, amely sok évi mun ká val re vi de ált és he lyes bí tett fo gal mak alap ján tár ta 
fel az iga zi, időt álló lé nye gét a jó stí lus nak, egy nyár ra köl csön kér te, majd meg is 
vet te, sőt a Palestrina össz ki a dás né hány kö te te is lát ha tó volt zongoráján.37

   Az 1966-os Utam a ze né hez cí mű kö tet ben így emlékezett:

Knud Jeppesen volt az el ső, aki tö ké le te sen meg vi lá gí tot ta Palestrina stí lu sát. 
Em lék szem, ír tam egy szer egy kó rus té telt, mely ről Koessler azt mond ta, hogy 

31  Schenker, Neue musikalische Theorien, II/1.
32  Uott., II/2.
33  Kurth, Grundlagen.
34  Csak az 1929-30-as tanévtől lehet pontosan datálni a könyvek megérkezését – ettől kezdve írták be 

ugyanis a leltárkönyvbe a könyvek beérkezésének időpontját.
35  Morris, Contrapuntal Technique.
36  KA Ms. mus. 496: Bellermann: 44r-v, 64r, 65r, 84v, 85r, 86r, 93r, 110v; Kitson: 26r, 34r, 41r, 93r, 

94r, 102v; Prout: 1r, 17v, 23r, 28r–30r, 32r, 44r, 45r, 47r–48 r, 50r, 61r, 63r, 64r, 66r, 67r, 81r, 82r, 
83r, 84v, 85r, 89r, 94r, 100r, 101r–102v, 138r, 139r-v, 141r, 143r; Schenker: 42r, 44r, 52r, 63r, 64r, 
72r, 83r, 84v, 85r.

37  Kodály Zoltán, Közélet, vallomások, zeneélet. Kodály Zoltán hátrahagyott írásai, közr. Vargyas 
Lajos (Budapest: Szépirodalmi, 1989), 208.
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„Palestrina stí lu sú”. Nos, évek kel ké sőbb rá jöt tem, hogy a da rab na gyon tá vol áll 
Palestrina stílusától.38

   1964-ben pe dig ta nít vá nya, Serly Ti bor köny vé hez ké szí tett elő sza vá ban így írt:

Ta ná ri pá lyá mon fo ko za to san ju tot tam el Bach tól Palestrináig, utób bi hoz Knud 
Jeppesen ki tű nő köny ve ré vén. Ez az út az ön kont roll meg szer zé sé hez ve zet – és 
ah hoz, hogy fe le lős sé get érez zünk min den egyes hangért.39

   Kodály mon da tai ban két meg ha tá ro zó gon do lat tér vissza. Egy részt azt eme li ki, 
hogy Jeppesen volt az, aki a „jó stí lus” „iga zi, időt álló lé nye gét” „fel tár ta,” s aki „tö ké-
le te sen meg vi lá gí tot ta Palestrina stí lu sát,” más részt, hogy Kodály – mi vel so káig nem 
tud ta, mi lyen is a Palestrina-stí lus – csak fo ko za to san ju tott el Bach tól Palestrináig. 
Gon dol ko dá sá ra jel lem ző, amit még 1930. ok tó ber 1-je után írt Jeppesennek: „Meg-
oszt hat nám Ön nel to váb bi vá gyai mat? Ha ki egé szí te né a Palestrinastil köny vet (a töb-
bi le tét be li tech ni kai jel leg ze tes ség gel), ak kor Ön nek si ke rül ne vala mi olyas mi, ami 
Kurth nak Bach hal nem sikerült.”40

   Ért he tő, hogy Kodály Jeppesen Palestrinastil köny vét Ernst Kurth 1917-ben meg-
je lent Bach-elem zé sé vel ve ti össze, a két könyv ugyan is egy kö zel két év szá za dos 
pár harc vég ál lo má sa. Kodály kont ra punkt-ol vas má nyai is két kü lön bö ző irány zat hoz 
tar toz nak: egy ré szük Palestrina, más ré szük Bach élet mű vét te kin ti az el len pont ta ní-
tá sá ban kö ve ten dő pél dá nak. A tan könyv szer zők, bár me lyik irány zat hoz tar toz tak is, 
köny veik ben Johann Joseph Fux Gradus ad Parnassumának fel épí té sét kö vet ték. Eb-
ben köz re kel lett játsszon a könyv rend kí vü li nép sze rű sé ge is: Lorenz Mizler né met 
for dí tá sa 1742-ben je lent meg, olasz ra 1761-ben, an gol ra 1770-ben, fran ciá ra 1773-ban 
for dí tot ták le a kö te tet.41 Fux köny ve két rész ből áll. Az el ső, te o re ti kus jel le gű rész 
a hang köz tan ba ve zet be, míg a má so dik, gya kor la ti ter mé sze tű rész öt szer kesz té si 
mód ra oszt ja a két–négy szó lam ban is mét lő dő gya kor lat sort; ezt kö ve ti a fú ga tan – ami 
Fuxnál az imi tá ciós szer kesz tést je len ti – és a ket tős el len pont gya kor la tai, csak ok táv-
ban, de ci má ban és duodecimában.
   An nak el le né re, hogy a köny vek szer ke ze ti leg Fux Gradusát kö vet ték, az alap ján, 
hogy a Palestrina- vagy a Bach-kö ve tők tá bo rá hoz tar toz tak, még is két cso port ra kü-
lön ül tek el. Míg a Palestrina-stí lus hí vei – Fux kö ve tői, a cecilianista moz ga lom hí vei: 
Bel ler mann, Haller, Hohn, Morris – az egy há zi, modális hang ne mek al kal ma zá sa mel-

38  Kodály Zoltán, „Utam a zenéhez”, in Uő., Visszatekintés III. Hátrahagyott írások, beszédek, nyilat-
kozatok, közr. Bónis Ferenc (Budapest: Zeneműkiadó, 1989). 542.

39  Kodály Zoltán, „Serly Tibor könyve elé.” Kodály, Visszatekintés III., 127.
40  Saját fordításom.
41  Johann Joseph Fux, Gradus ad Parnassum oder Anfuehrung zur Regelmäßigen Musikalischen Com-

po si tion auf eine neue, gewisse, und bishero noch niemals in so deutlicher Ordnung an das Licht 
geb rach te Art, ford., közr.: Lorenz Mizler (Leipzig: Mizler, 1742). Olasz-fordítás: Carpi: Manfredi, 
1761. Angol fordítás: London: Preston, 1770. Francia fordítás: Paris: Denis, 1773.
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lett ér vel tek, vo ká lis fo gan ta tá sú gya kor la taik ban a Palestrina-ze ne li ne á ris-me lo di kus 
ter mé sze té ből in dul tak ki, s úgy vél ték, a har mó niá nak e ze ne vo nal sze rű sé gé hez kell 
al kal maz kod nia, ad dig a má sik irány zat – ide tar to zik Albrechtsberger és az an ti ce-
ci lia nis ták: Sechter, Dehn, Scholz, Richter, Draeseke, Bußler, Riemann, Jadassohn, 
Krehl, vala mint az an go lok: Kitson és Prout, ez a ma gát Kirnbergertől szár maz ta tó 
né met tra dí ció – Ba chot te kin tet te az el len pont mű vé szet klasszi ku sá nak. Ők már a 
dúr-moll to na li tás ból in dul tak ki, s ar ra bá to rí tot ták nö ven dé kei ket, hogy hang sze res 
el len pont gya kor la tai kat egy elő re el kép zelt és el ter ve zett har mó niai váz ra il lesszék rá. 
Ezt a fel fo gást kö vet ték egyéb ként a bu da pes ti Ze ne aka dé mia ze ne szer zés-pro fesszo-
rai: Koessler Já nos, Herzfeld Vik tor és Siklós Al bert, mi ként ezt az aján lott iro da lom és 
az utób bi ket tő tan köny vei bi zonyítják.42

   A Palestrina-hí vek könyv ről könyv re örö kí tet ték to vább Fux sza bá lyait: Fux azon-
ban – an nak el le né re, hogy el uta sí tot ta a kor tár si (te hát az 1720-as évekbeli) kont ra-
punkt írás-gya kor la tot, és a Palestrina-el len pont kö ve té sét ja vall ta köny ve ol va sói nak 
– egyál ta lán nem is mer te, mert a kéz ira tok és ki ad vá nyok ko ra be li hiá nyá ban nem is is-
mer het te Palestrina mű veit. Így a sza bá lyok in kább tük röz ték a Palestrina te vé keny sé ge 
óta el telt több mint száz év nek a Palestrina-stí lus hoz ké pest már mó do sult, el tor zult 
jel leg ze tes sé geit, mint Palestrina mű veit. Er re vo nat ko zik Kodály be jegy zé se Jeppesen 
Kont ra punkt köny ve be ve ze té sé nek XI. ol da lán (5. fak szi mi le): „fikció als ob.”
   A fikció ki fe je zést Kodály jegy ze tei ben több he lyen is meg ta lál tam: e meg jegy-
zés ar ra utal, hogy az a stí lus, amit Fux al kal ma zott, és amit a Bach-kö ve tők egy ré sze 
is – pél dául Prout vagy Bußler –, akik kí sér le tet tet tek ar ra, hogy mun káik ban mind a 
Palestrina-stí lus és a modális hang ne mek, mind pe dig a Bach-el len pont sza bá lyait is-
mer tes sék, való já ban nem lé te zett, stí lus fikció volt. Bellermann volt az el ső el len pont-
könyv szer ző, aki amel lett, hogy vissza nyúlt Fuxhoz, Palestrina-mű vek is me re té ben ír ta 
meg mun ká ját. Az ő nyo má ba lé pett ké sőbb Haller, Hohn és vé gül Jeppesen.

42  Herzfeld Viktor, A fuga (Budapest: Rozsnyai, 1913); Siklós Albert, Ellenponttan (Budapest: 
Rozsnyai, 1913).

5. fakszimile: Jeppesen, Kontrapunkt, XI.
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   A Fux-fé le di dak ti kus fel épí tés olyan meg bíz ha tó nak bi zo nyult, hogy több mint 
két száz év vel ké sőbb Jeppesen Kont ra punkt-köny ve is ha sonló fel épí tést mu tat – igaz, 
hogy ő nem tár gyal ja a ket tős el len pon tot –, mint ahogy ilyen Albrechtsberger, Che ru-
bi ni, Bellermann, Dehn, Scholz, Prout, Krehl, Riemann, Bußler, Jadassohn, Schen ker 
és Hohn mun ká ja is. Ter mé sze te sen ta lál ko zunk ap róbb el té ré sek kel az egyes tan köny-
vek ben: Jadassohn, Draeseke, vala mint Richter és az őt kö ve tő Prout pél dául négy szó-
la mú gya kor la tok kal kez di az el len pont ta ní tást, Bußler és Scholz hat, Hohn hét szer-
kesz té si mód ra oszt ja a gya kor la to kat. Bußlernél a hár mas osz tás, Scholznál a sza bad 
rit mu sú cantus firmusra épí ten dő el len pont ké pez ön álló szer kesz té si mó dot, míg Hohn 
mind ket tő vel ki egé szí ti tan köny vé nek gya kor la tait. Scholz fel cse ré li az imi tá ció és a 
ket tős el len pont fe je zet sor rend jét, Dehn az összes le het sé ges ket tős el len pon tot, te hát 
nem csak ok táv ban, de ci má ban és duodecimában, ha nem az összes hang köz tá vol ság-
ban elem zi, mi köz ben Schenker egyál ta lán nem tár gyal ja. Nem kap csoló dik a Fux-
féle nyu gat-euró pai ha gyo mány hoz az itá liai Padre Mar ti ni. Két kö te tes tan köny vé nek 
leg főbb ér té ke Kodály szá má ra el ső sor ban ab ban áll ha tott, hogy több 15–16. szá za di, 
itá liai ze ne mű vet tar tal maz – sok szor tel jes egé szé ben – pél da ként (a 4. fak szi mi lé ben 
ép pen Mar ti ni köny vé ből idéz Kodály egy Willaert-pél dát); e ze nei idé ze tek, fő ként 
1907 előtt, ami kor a tel jes Palestrina-össz ki a dás vég re meg ér ke zett a Ze ne a ka dé mi á ra, 
fon tos for rás ként szol gál tak Kodály és az ér dek lő dők számára.43

   Heinrich Schenker és Ernst Kurth po le mi kus hang vé te lű tan köny vei szem be for-
dul nak a 19. szá zad – vé le mé nyük sze rint – élet- és ze neide gen kont ra punkt ta ná val. 
Mind ket ten azt hir de tik, hogy az élő ze né nek nin cse nek elő re meg ha tá ro zott sza bá lyai, 
s ezért a ze ne szer zés tu do má nyát a tan köny vek ben fel ál lí tott re gu lák alap ján nem, ha-
nem csak a klasszi kus mű vek be ha tó is me re té vel le het meg ta nul ni. Mind két szer ző 
mun ká ja – ha bár tan könyv nek szán ták őket – in kább tu do má nyos jel le gű. Kurth sze rint 
a ba chi kont ra punkt a li ne á ris-dal la mi gon dol ko dás ra és nem a har mó niá ra épül; az el-
len pon to zó kom po zí ció lé nye ge az, hogy benne a kü lön bö ző, egy ide jű leg meg szó laló 
dal la mok a le he tő leg ke ve sebb dal lam for má lás- és szép hang zás be li ká ro so dás nél kül 
bon ta koz za nak ki, még hoz zá nem a har mó niá nak kö szön he tően, ha nem ép pen ség gel 
a har mó nia el le né ben. Ta nul má nyá ban ezért a cselló szvi tek, he ge dű szóló szo ná ták és 
partiták egy szó lam ban meg való suló po li fó niá já ból in dul ki, s az együtt hang zás tör-

43  1907 előtt a reneszánszkor polifon műveit csak különféle gyűjteményekből ismerhette Kodály. 
Ilyen gyűjtemény volt Karl Proske Musica Divina című sorozata (Regensburg: Pustet, 1874.; 
jelzete a Zeneakadémia könyvtárában: Z8042/I-VIII LH), amely Liszt hagyatékából került a 
Zeneakadémiára Lásd: Liszt Ferenc hagyatéka a budapesti Zeneművészeti Főiskolán. II. A Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola tudományos közleménye. 3, közr. Eckhardt Mária, szerk. Kárpáti 
János (Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola. é.n.). Emellett alapvető forrásként szolgált 
Franz Commer Musica Sacrája (Berlin: Bote & Bock, 1838, jelzete a Zeneakadémia könyvtárában: 
Z4496/I-XIV) és Michael Haller opus 88-as számú Exempla Poliphoniae Ecclesiasticae (Re gens-
burg: Pustet, 1904, jelzete a Zeneakadémia könyvtárában: Z13420/I–II) című, kétkötetes gyűjtemé-
nye – ezekben a kottákban is megtalálhatóak Kodály bejegyzései.
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vény sze rű sé gei re is csak két szó la mú kom po zí ciók: a két szó la mú in ven ciók elem zé-
sé vel vi lá gít rá. Köny vé ben en cik lo pé di kus igénnyel lép fel: tár gyal ja a ba chi dal lam, 
rit mi ka, dal lam for má lás, szó lam épít ke zés, a kü lön bö ző tech ni kai el já rá sok és az ezek 
ál tal meg való suló, a mű lo gi ká ját meg ha tá ro zó bel ső ener gia jel leg ze tes sé geit, amely 
Kurth ze ne esz té ti kai-ze ne pszi choló giai szem lé le té nek kulcsfogalma. Köny ve azon ban 
nem nyújt tör té ne ti táv la tot, vagy is nem tár gyal ja Bach stí lu sá nak vi szo nyát elő dei hez 
és kor tár sai hoz, to váb bá nem elem zi a stí lus bel ső fejlődését.
   Schenker két kö te tes mun ká ja, mi köz ben kö ve ti a Fux-fé le tan könyv szer ke ze tet, 
ki tű zött cél jai foly tán szin tén nem te kint he tő tan könyv nek. Kri ti kus szem mel ol vas sa 
elő deit: Fuxot, Albrechtsbergert, Cherubinit és Bellermannt, s ha tá ro zot tan fel lép az 
ál ta luk köz ve tí tett – ahogy ő fo gal maz – „ál is me re tek,” „ál tu dás” el len, sza bá lyai kat a 
bé csi klasszi ka és a ro man ti ka mesterműveivel üt köz te ti. Nem a ze ne szer zés tan, ha nem 
a ze ne szer zés mód szer ta na fe lől kö ze lít tár gyá hoz: azt a kér dést fe sze ge ti, mi való já-
ban az el len pont ta ní tás funk ció ja, mit ta nul, mit tud majd ké sőbb ze ne szer ző ként fel-
hasz nál ni be lő le a nö ven dék. De mi vel köny ve hát te ré ben nem áll sem mi fé le tör té ne ti 
ta pasz ta lat, sem Palestrina, sem Bach stí lu sá nak mély re ha tó elem zé se, műve – an nak 
el le né re, hogy gya kor la ti szem pont ból kö ze lí ti meg a ze ne szer zés tant – még elő dei nél 
is sok kal te o re ti ku sab bá, sőt több nyi re ki fe je zet ten hi po te ti kussá válik.
   Jeppesen Kont ra punkt köny ve nem tű zött ki ma ga elé olyan cé lo kat, mint Schenker, 
vagy Kurth írá sai – fel épí té sé ben, pe da gó giai meg kö ze lí tés mód já ban egy aránt hí ven 
kö ve ti Fux Gradus ad Parnassumát. Ami újat ta lá lunk benne, mind ab ból fa kad, hogy 
a könyv alap ja ként a Palestrinastil szol gált. A Palestrina-stí lus ról és a disszo nan cia ke-
ze lés ről szóló disszer tá ció vi szont bi zo nyos ér te lem ben kö zel áll Kurth vagy Schenker 
vál lal ko zá sá hoz: Jeppesen el sőd le ges cél ja az volt, hogy meg ír ja a Fuxból ki in duló 
ha gyo mány kri ti ká ját, tisz táz za és ki iga zít sa elő dei té ve dé seit, és ko ráb ban meg nem 
figyelt je len sé ge ket ír jon le. Mód sze re azon ban Kurth és Schenker mun ká já nál sok kal 
szisz te ma ti ku sabb volt. Palestrina ak kor is mert összes mű ve át te kin té sé vel, sta tisz ti-
kai fel mé ré sek kel, a kü lön bö ző pél dák, ze nei meg ol dá sok ka te go ri zá lá sá val ren dez te 
el az anyagot.
   Köny vé ben a Palestrina-ze nét há rom alap elem re oszt ja: dal lam ra, har mó niá ra és 
disszo nan ciá ra – ez az osz tás egy ben meg fe lel a kö tet há rom fő fe je ze té nek. E há rom 
ele met leg ki sebb ré szeik re bont va tár gyal ja. Be szél a dal lam szer ke zet jel leg ze tes sé gei-
ről, tár gyal ja a ze nei ak cen tu sok ter mé sze tét, be mu tat ja a hang kész le tet, a hang köz-
hasz ná lat karakterisztikumait, a ti pi kus rit mus kép le tek hasz ná la ti mó do za tait (pél dául 
a ne gyed moz gás dal la mi sza bá lyait), a kü lön bö ző rit mi kai mozgásformulákat, a har-
mó nián be lü li hang kö zök (ter cek, kvin tek, szex tek, ok tá vok) al kal ma zá sá nak le he tő-
sé geit, elem zi a stí lust ért kü lön bö ző ha tá so kat, s a mű ve ket össze ve ti Palestrina elő-
dei nek stí lu sá val, ze ne szer zői gya kor la tá val. Rá mu tat to váb bá a „sza bály ta lan sá gok” 
okai ra is: így nyí lik pél dául le he tő sé ge ar ra, hogy az össz ki a dás át írá si té ve dé sei re fel-
hív ja ol va sói figyelmét.
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   Ez zel a stí lus kri ti kai mód szer rel si ke rül meg ha tá roz nia a Palestrina-stí lus jel leg-
ze tes sé geit, és meg figye lé sei ből me tó du sa se gít sé gé vel tör té ne ti, filoló giai és esz té ti-
kai ter mé sze tű kö vet kez te té se ket von le. El mé le te kö zép pont já ba a disszo nan cia ke rül. 
Palestrina ze né jé nek két di men zió ja, a dal la mi és a har mó niai ele mek kö zött fe szült ség 
áll fenn. Eb ből a fe szült ség ből szü le tik meg a disszo nan cia, amely a ze ne két esz me-
szfé rá já ban – aho gyan Jeppesen a ze ne ver ti ká lis és ho ri zon tá lis irá nyát ne ve zi – egy-
aránt je len van. Ah hoz, hogy a ver ti ká lis esz me re a li zálód jon, a hár mas hang zat nak le-
he tő ség sze rint a leg jobb hang zás disz po zí ció ban kell fel han goz nia, míg a ho ri zon tá lis 
esz mé nek a dia to ni kus moz gás ban kell meg való sul nia. Hogy e két – Jeppesen sza vá val 
él ve – „idea” egyen súly ban tud jon ma rad ni, fel tét le nül szük sé ges, hogy a disszo nan ciát 
min dig szi go rúan lé pés ben ha lad va ke zel jük. Így tel je se dik be a Palestrina-stí lus azon 
alap tör vé nye, mi sze rint a disszo nan cia, mi köz ben a har mó niá ban ér tel mes funk ció ja 
van, dal la mi je len ség ként is ér tel mez he tő. A me lo di ku san mo ti vált, vé let len sze rű – az-
az az át me nő és dí szí tő jel le gű – disszo nan ciák és a ze nei ki fe je zés szol gá la tá ba ál lí tott 
disszo nan cia mel lett a Palestrina-stí lus leg meg ha tá ro zóbb ele me az el sőd le ges, tu da to-
san mo ti vált ze nei disszo nan cia: a szin kó pa, amely össze üt kö zés be ke rül az új har mó-
niai gon dol ko dás ból meg szü le tő kon szo nan ciá val. Ezek az új har mó niai im pul zu sok a 
nép ze né ből, vagy is a frottola ha tá sa alatt ér kez tek a 16. szá zad vé gi ze né be. A disszo-
nan cia ép pen a kon szo nan ciá ra irá nyuló fo ko zott figye lem kö vet kez mé nye ként lé pett 
a ze nei ha tá sok so rá ba. Jeppesen sze rint en nek a kon zer va tív, be te tő ző mű vé szet nek 
új sze rű sé ge ép pen ab ból fa kad, aho gyan a disszo nan ciát mint ze nei je len sé get felfogja.
   Kodály fel te he tő leg Jeppesen köny vé nek mód sze rét ér té kel te nagy ra. Fel jegy zé sei-
ben, írá sai ban leg több ször Wyzewa–Saint-Foix Mozart-köny vei vel ál lí tot ta pár ba,44 ar-
ra utal va ez zel, hogy e köny vek stí lus tör té ne ti, stí lus kri ti kai szem lé le tük kel hoz tak újat 
a ze nei his to ri og rá fiá ba. Kodály ze ne tu do má nyos gon dol ko dá sá ban is ez a mű vé szet-
tu do má nyi me tó dus ját szott meg ha tá ro zó sze re pet. A Mihálovits Lu kács há rom ma gyar 
nó tá ja cí mű ta nul má nyá ban így fog lal ta össze mód szer ta ni felfogását:

Egy stí lust ak kor is me rünk, ha fel tűn tét, vi rág zá sát, her va dá sát le tűn téig nyo mon 
tud juk kö vet ni, pá lyá ját, el ter je dé sét tér ké pez ni, tör vény sze rű sé geit fej lő dé se min-
den fo kán meg ál la pí ta ni, a jel lem ző köz he lye ket, egyé ni el té ré se ket meg tud juk 
határozni.45

44  V.ö. a „Mihálovits Lukács három magyar nótája” című, 1951-ben az Új Zenei Szemlében megjelent 
Kodály-cikkel és a hozzá készített jegyzetekkel. In Kodály Zoltán, Visszatekintés II. Összegyűjtött 
írások, beszédek, nyilatkozatok, közr. Bónis Ferenc (Budapest: Zeneműkiadó, 1964), 271.; illetve 
Uő., Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers. Kodály Zoltán hátrahagyott írásai, közr. Vargyas 
Lajos (Budapest: Szépirodalmi, 1993), 136.

45  Kodály, „Mihálovits Lukács három magyar nótája”, Visszatekintés II., 271.
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   Ugyan ezt a meg kö ze lí tést ér jük tet ten Kodály nép ze nei tár gyú írá sai ban. A ma gyar 
nép ze né ről szóló nagy ta nul má nya46 a vi rág zó sok fé le ség ben élő nép dal jel leg ze tes sé-
gei ből ki in dul va osz tá lyoz za a kü lön bö ző nép dal stí lu so kat. Dal lam szer ke zet, fra ze oló-
gia, rit mi ka, for ma, sor szer ke zet, hang kész let, hang köz hasz ná lat – ezek azok a ze nei 
ele mek, ame lyek re elem ző te kin te te irá nyul. Emel lett dal la mait össze ve ti a ro kon né-
pek ze né jé vel, fel fej ti a ma gyar nép ze nét ért euró pai, egy há zi ze nei, vi lá gi-mű ze nei és 
a né pi es mű dal ból szár ma zó ha tá so kat, és stí lus kri ti kai mód sze re se gít sé gé vel fel is me ri 
a nép da lok „rom lott” alak jait, a hi bás le jegy zé se ket. A tör té ne ti, filoló giai meg ál la pí-
tá sok mel lett Kodály – Jeppesenhez ha sonlóan – vé gül is esz té ti kai kö vet kez te té se ket 
von le meg figye lé sei ből. A ze nei elem zé sek ben tárgy sze rű ség re tö rek vő ta nul má nyá-
ban ép pen a hang köz hasz ná lat ról szóló passzus árul ja el ezt el leginkább:

Nem ma rad egyéb, mint: nagy és kis sze kund, terc, kvart és kvint, fel- és le fe lé; 
kis szext, ok tá va fel fe lé. Ne gon dol juk, hogy ez sze gény ség, pri mi tív ség. Min den 
nagy klasszi kus stí lust a sze lek ció jel le mez in kább, mint az esz kö zök hal mo zá sa. 
A hang kö zök meg vá lo ga tá sá ban majd nem tel je sen egye zik a ma gyar nép dal a dal-
lam kul tú ra két csúcs pont já val: a gre go rián ének kel és a Palestrina-stí lus dal la má-
val. – Itt is, ott is: ének hang ra, har mó niák nél kül el gon dolt egy szó la mú dal lam stí lus 
áll előt tünk. A Palestrina-stí lus dal lam vo na la a több szó la mú ság el le né re sem ta gad-
ja meg monofón jellegét.47

   Jel lem ző, hogy Kodály, ami kor a dal lam kul tú ra két csúcs pont já ról be szél, a gre go-
rián mel lett ép pen a Palestrina-stí lust hoz za fel pél dá nak. Kodály mind két Jeppesen-kö-
te té ben ta lá lunk nép da lo kat, ame lye ket Kodály írt fel Jeppesen egyes meg jegy zé sei-
nek alá tá masz tá sá ul, vagy azok kal vi tat koz va. Ilyen volt a 2. fak szi mi lé ben ta lál ha tó 
„Ab la kom ba, ab la kom ba,” amely nek ese té ben Kodály a ma gyar nép dal, a né met nép-
da lok hang súly vi szo nyai tól el té rő jel le gé re utalt, s amel lett ér velt, hogy míg a né met 
melodika több nyi re sze re ti ma gas hang gal ki emel ni a hang súlyt, a ma gyar ban nem fel-
tét le nül ke rül a hang súly min dig ma ga sabb hangra.48

   A Kont ra punkt könyv egyik ol da lán Jeppesen egy ti zen egy hang ból álló, d-re épü lő 
eol dal lam mal kap cso lat ban ma gya ráz za el, hogy szim met ri kus fel épí té se, biz ton sá go-
san kö rül ha tá rol ha tó kon túr jai el le né re unal ma san és mű vé szi et le nül hat (6. fak szi mi-
le). Kodály a dal lam fö lé egy ma gyar né pi es mű dal, a „Ma ga san re pül a da ru” szö veg-
kez de tét jegy zi fel, amely nek el ső so rát, ha sonlóan Jeppesen pél dá já hoz egy – igaz, 
dúr hang ne mű – fel, majd le fe lé ha la dó ská la al kot ja. Ez a dal lam szer ke zet is a mű-
vé szi et len ség, Kodály sza vá val: az „át me ne ti em ber tí pus” „fél mű velt ség”-ének pél dá-
ja.49 Szá munk ra Kodály be jegy zé sei nek fon tos sá ga azon ban el ső sor ban ab ban áll, hogy 

46  Kodály, „A magyar népzene”, Visszatekintés III., 292–372.
47  Uott., 331.
48  Kodály, „Magyarság a zenében”, Visszatekintés II., 245.
49  E szavakkal jellemzi Kodály A magyar népzenében a népies műdalt: Visszatekintés III., 297.
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ar ra kö vet kez tet he tünk be lő lük: Jeppesen köny veit úgy ol vas ta, hogy köz ben mind-
vé gig a hát tér ben lük te tett sa ját tu do má nyos ér dek lő dé se – mind azt, amit Jeppesen a 
Palestrina-stí lus ról le írt, sa ját nép ze nei ta pasz ta la tai val ve tet te össze, min dent hoz-
zájuk mért.
   De Jeppesen köny ve más tar tal ma kat is hor doz ha tott, ame lyek Kodály ér dek lő dé-
sét fel kel tet ték; olyas mit, ami rá vi lá gít ar ra, mit je len tett szá má ra Palestrina ze né je. 
„A Palestrina-stí lus dal lam vo na la a több szó la mú ság el le né re sem ta gad ja meg monofón 
jel le gét” – idéz tük előbb A ma gyar nép ze né ről szóló ta nul mány ból. A monofónia, az 
egy szó la mú ság azon ban – mint Kodály a ta nul mány zá ró fe je ze té ben ki fej ti – nem a 
sze gény ség je le: „Nem kez det le ges ség, ha nem év ez re des fej lő dés ben ki ér lelt, le szű-
rő dött mű vé szet.”50 Kodály el len pont irán ti ér dek lő dé sé nek alap ve tő for rá sa az kel-
lett le gyen, hogy a Palestrina-stí lus való já ban olyan több szó la mú sá got kép vi sel, amely 
– mint azt Jeppesen le ír ta – alap já ban vé ve szin te ki zá ró lag az egy szó la mú ság ból táp-
lál ko zik, több szó la mú vá vá lá sa tu laj don kép pen csak a vé let len ered mé nye. S Kodály 
szá má ra ép pen ez a tu laj don sá ga te szi paradigmatikus stí lus sá, mi vel egy részt azt a 
kö ve tés re mél tó tör té ne ti utat mu tat ja meg, ame lyen vé gig ha lad va az egy szó la mú ma-
gyar ze ne kul tú ra több szó la mú vá gaz da god hat, más részt pe dig ar ra a „jó stí lus ra” ne vel, 
amely nek el sa já tí tá sa ré vén ez a ze ne kul tú ra egyál ta lán ki bontakozhat.

2. Praxis

Az el len pont új ze né ben be töl tött sze re pét vizs gáló, po le mi kus hang vé te lű ta nul má-
nyá ban Theodor Wiesengrund Adorno ha tá ro zot tan el uta sí tot ta azt az ál ta lá no san el-
fo ga dott vé le ke dést, hogy a kont ra punkt 20. szá za di új já szü le té sé nek hát te ré ben a his-
to riz mus tér nye ré se áll na.51 Ami kor a ze ne szer zők figyel me az el len pont tech ni ká ja 
fe lé for dult, nem egy ré gi ze ne szer zői el já rást kí ván tak fel ele ve ní te ni, a kontrapunktika 
ural ma ugyan is a for ma, a har mó nia és az el len pont in teg rá lá sá ra, át konst ru á lá sá ra és 

50  Kodály, „A magyar népzene”, Uott., 371–372.
51  Theodor Wiesengrund Adorno, „Die Funktion des Kontrapunkts in der neuen Musik”, in uő., 

Klangfiguren. Musikalische Schriften I (Berlin–Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1959), 210–247.

6. fakszimile: Jeppesen, Kontrapunkt, 80.
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egy sé ge sí té sé re tö rek vő, új ze nét lét re ho zó ze ne szer zői szfé ra im ma nens tör vé nyei-
ből szü le tett meg, vagy is a mű bel ső szer ve ző dé sé ből jött lét re.52 Adorno egyet ér tett 
Ernst Kurthtal ab ban, hogy az el len pont eman ci pá ció ja össze függ az új faj ta har mó-
nia ér tel me zés sel:53 mi nél na gyobb ön állóság ra tesz nek szert a han gok egy har mó-
nián be lül, an nál polifónabbakká vál nak az egyes ak kor dok.54 Ez a fo lya mat vé gül a 
pánkontrapunktikáig ve ze ti el az új ze nét, ami egy fe lől ma ra dék ta la nul le he tő vé te szi, 
hogy a kont ra punkt szel le me ki bon ta koz zék, más fe lől azon ban ma gá ban rej ti az el-
len pont ha lá lá nak po ten ciál ját is.55 A ze ne szer zés-tech ni ka im ma nens fej lő dé se miatt 
for dult szem be Adorno az zal az ál ta lá nos fel fo gás sal, amely sze rint az el len pont a re la-
tí ve ho mo gén, zárt tár sa da lom több szó la mú éne két szim bo li zál ja. Vé le mé nye sze rint a 
„kont ra punk ti kus koz mosz” ma már nem ad ja vissza a mo dern tár sa da lom szer ke ze tét, 
a mo dern el len pont való já ban a kö zös ség nél kü li több szó la mú ság jelképe.56

   Adorno kon cep ció ja egy ér tel műen a Schoenberg-ze ne ab szo lu ti zá lá sá ból fa kadt, 
ér té ke lé se azon ban ar ra hív ja fel a figyel met, hogy el len tét ben a for ma, il let ve a har mó-
nia 20. szá za dig tö ret len tra dí ció já val, az el len pont hosszú ideig nem állt a ze ne szer zői 
gon dol ko dás elő te ré ben, s ha még is, ak kor an nak min dig spe ciá lis eszétikai-po é ti kai 
oka kel lett le gyen, és csak a 20. szá zad ban ke rült új ból a kompozitorikus ér dek lő dés 
cent ru má ba. A ze ne szer zői gon dol ko dás tör té ne tét min de zi dáig nem is igen vizs gál-
ták eb ből a szem pont ból,57 mi köz ben a 20. szá za di ze ne szer zők nagy több sé ge – köz-
tük Schoenberg, Hindemith, Stravinsky, Bartók és Kodály – tu da to san tö re ke dett ar-
ra, hogy kont ra punk ti kus mű ve ket al kos son. A ré geb bi ko rok kont ra punkt tech ni ká ját 
elem ző 20. szá za di te o re ti kus mun kák szá má nak gya ra po dá sa, Kurth, Schenker vagy 
Jeppesen köny vei nek meg je le né se és nép sze rű sé ge is jel zi, mi lyen meg ha tá ro zó je len-
tő ség gel bírt az el len pont az új ze ne esz té tikájában.
   Ugyan ak kor nyil ván való, hogy a ne ok lasszi ciz mus tér nye ré sé vel az el len pont 
több nyi re még is csak historizáló szán dék kal ke rült szá mos ze ne szer ző mű vé be, s hogy 
benne a har min cas évek től kezd ve a kor tár sak az ide á lis tár sa da lom szim bó lu mát, il-
let ve lét re jöt té nek egyik elő fel té te lét is mer ték fel.58 1930-ban meg je lent, Moderne 

52  Uott., 223.
53  Uott., 216.
54  Uott., 218.
55  Adorno itt egyértelműen a szerializmusra gondol. Uott., 228, 238.
56  Uott., 216.
57  Éppen ezért olyan nagy jelentőségű Adorno részletes, bár elfogult-koncepciózus elemzése. Egy 

speciális, fenomenológiai elemző módszerrel kísérelte meg árnyalni ezt a kérdést Charles Warren 
Fox, „Modern Counterpoint: A Phenomenological Approach,” Notes VI/1 (1948. december), 46–57. 
Egyes művek vizsgálatával kísérletezett Diether de la Motte („Kontrapunkt.”) és technikai kérdése-
ket járt körbe Siegfried Borris („Probleme des Kontrapunkts.”) Mindkét tanulmány megtalálható: In 
Terminologie der neuen Musik. Veröffentlichungen des Instituts für neue Musik und Musikerziehung 
Darmstadt, hrsg. von Siegfried Borris et. al., Band 5 (Berlin: Merseburger, 1965), 7–16 és 17–24.

58  Így vélekedett többek között a Kodály-tanítvány Molnár Antal is: Molnár Antal, „Az egyházi zene 
története rövid áttekintésben. 3. rész,” Katholikus Kántor XVII/3 (1928. március), 66–68.
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Polyphonie cí mű köny vé ben a ké sőbb ná ci szim pá ti á já ról elhíresült Siegfried Günther 
is e vé le mé nyé nek adott han got, ami kor ar ról írt, hogy a po li fó nia nem az in di vi du a li-
tás, ha nem a kol lek ti vi tás ki fe je ző je,59 s hogy a mo dern po li fó niá nak el ső sor ban szo ci-
oló giai funk ció ja van.60 Kor tár si polifonikus mű ve ket ugyan is ki sebb cso por to su lá sok 
is elő ad hat nak, s e ze nei leg kép zett kis kö zös sé gek re tá masz kod va né hány év ti zed alatt 
ki épül het a jö vő ze ne éle té nek ze ne hall ga tó bá zi sa.61 Ép pen ezért Günther kü lön fe je ze-
tet szen telt a mo dern po li fó nia és a ze nei ne ve lés kap cso la tá nak is,62 to váb bá hang sú-
lyoz ta a nép dal je len tő sé gét az új kont ra punkt meg szü le té sé ben. Mind ez jel zi: el kép ze-
lé sei meg le he tő sen kö zel áll tak a Kodály-ta nít vá nyok ha sonló jel le gű kon cep ció já hoz. 
A mo dern po li fó nia aty ját Günther még is Lendvai Er vin ben is mer te fel,63 mi köz ben 
kor társ ze ne szer zők so ka sá gát, köz tük Bartókot is tár gyaló köny vé ben Kodály ne vét 
meg sem említette.64

   A ma gyar nyel vű Kodály-iro da lom egyet ért ab ban, hogy a ze ne szer ző élet mű vé-
ben kö zép pon ti sze re pet ját szik az el len pont tech ni ká ja. Kodályról szól va Eősze László 
amel lett ér velt, hogy „a ba rokk linearitás, a re ne szánsz vi lá gos ság és ki egyen sú lyo zott-
ság mennyi re von zot ta-fog lal koz tat ta egész éle tén át. Bach egyik leg főbb »szel le mi 
táp lá lé ka« volt, Palestrinában pe dig a szó lam ke ze lés fe gyel mén-tisz ta sá gán kí vül »a 
fe le lős ség nek sen ki más nál nem ta pasz tal ha tó fo kát« cso dál ta.”65 Bónis Fe renc is utalt 
ar ra, hogy „a kó rus-kom po nis ta Kodály szá má ra Palestrina mű vei je len tet ték a tu dás és 
ins pi rá ció mér té két,”66 mint ahogy Breuer Já nos is ki emel te: „Kodály is ko lá ja […] az 
éne kelt Palestrina el len pont stí lu sát ter em ti új já, a Bicinia Hungaricától egé szen leg na-
gyobb sza bá sú, ha tal mas ve gyes ka rai ig.”67 Kodály ta nít vá nyai ugyan ak kor mes te rük 
elő ké pe ként Palestrina he lyett gyak ran in kább Lassusra hi vat koz tak.68 Mol nár An tal 

59  Siegfried Günther, Moderne Polyphonie. Berlin–Leipzig: Walter de Gruyter & co., 1930. A zene-
pedagógus Günther iniciátorként vett részt az 1937–38-ban az Archiv für Musikforschung lapjain 
zajló, a fajelmélet zenetudományi alkalmazhatóságáról és ennek módszertani alapjairól szóló vitá-
ban. Erről részletesen lásd Pamela S. Potter, „Incentives to Explore the Race Problem and the Jewish 
Question in Musicology”, in Uő., Most Germans of the Arts (New Haven: Yale University Press, 
1998.), 182.

60  Günther, Moderne Polyphonie, 70.
61  Uott., 71.
62  Uott., 72–88. Günther kötetét éppen ebből a szempontból érdemes összevetni Kerényi György 

munkáival, elsősorban Az énekkari műveltség kezdetei című könyvével. Népszerű zenefüzetek 6 
(Budapest: Somló Béla, 1936).

63  Günther, Moderne Polyphonie, 97.
64  Könyve megjelenése idején, 1930-ban kompozíciók és ilyen tárgyú nyilatkozatok hiányában ebben 

a kontextusban még nem is beszélhetett róla.
65  Eősze László, „Jézus és a kufárok. Kodály vegyeskari motettája”, in Uő., Örökségünk Kodály. 

Válogatott tanulmányok (Budapest: Osiris, 2000), 85.
66  Bónis Ferenc, „Neoklasszikus vonások Kodály zenéjében”, in Magyar zenetörténeti tanulmányok 

Kodály Zoltán emlékére, szerk. Bónis Ferenc (Budapest: Zeneműkiadó, 1977), 219.
67  Breuer János, „Bartók és Kodály”, in Uő., Bartók és Kodály. Tanulmányok századunk magyar zene-

történetéhez (Budapest: Magvető, 1978), 21.
68  Kerényi, Az énekkari műveltség kezdetei, 28. Molnár Antal, „Az egyházi zene története rövid átte-

kintésben. 2. rész,” Katholikus Kántor XVII/2 (1929. február), 39.
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rá adá sul már 1917-ben fel hív ta a figyel met ar ra, hogy Kodály a nép dalt is be von ta az 
el len pont ta ní tá sá ba, s ép pen e „ma gyar kont ra punkt nak” kö szön he tő, hogy a ma gyar 
ze ne beivód hat vég re a fia tal ság lel ké be.69 Bár dos La jos is úgy vél te, hogy Kodály spe-
ci fi ku san „ma gyar po li fó niát” ho zott létre.70

   1936-os Kodály-kismonográfiájában Mol nár An tal a Mát rai ké pek elem zé sé vel ír ta 
le a nép dal ra tá masz ko dó ma gyar el len pont jel leg ze tességeit:

A dal lam figuratív dí szé ből ön álló el len szó lam vá lik. A szó la mok vo na lai egy más-
ból nő nek tö mör test té, a for ma nem más, mint a dal lam ki su gár zá sa ön nön mély-
sé gei fe lé (itt a nyit ja min den ön álló kontrapunktikának!). A ze nész kép ze le té ben 
a dal anyag, mint a gyö kér, ki bo csát ja tör zsét, ágait, le ve leit, azt, ami po ten ciá li san 
benne rej lett, de csak egyé ni ih let nap su ga rá ban tu dott kibomlani. Nin csen nyo ma 
sem mi fé le har mo ni zá ciós fel öl töz te tés nek: a nép dal mint egy ön ma ga lát ja el ma gát 
hát te ré vel, a gon do la tok átlövelnek egyik szó lam ból a má sik ba és ős vo ná suk alap-
ján ölel kez nek össze.71

   Mol nár ér tel me zé se sze rint te hát a kontrapunktika a dal lam ból bon ta ko zik ki: a dal-
la mot kö rül öle lő szá mos el len szó lam nem vala mi fé le har mó niai váz zá áll össze, ha nem 
in kább olyan ze nei szö ve tet al kot, amely a dal la mok dí szei ből-figurációiból szü le tik 
meg. Min den ké sőb bi kont ra punk ti kus fej le mény a dal lam ból bon ta ko zik ki. „A dal lam 
vég ső erőp ró bá ja pe dig – vallja Mol nár –, ho gyan szü le tik be lő le parthogenézissel a 
ma ga tel jes dal lam kör nye ze te.”72 Vagy is Kodály ma gyar kont ra punkt ja nem a tár sa-
da lom struk tú rá ját ké pe zi le, s még csak nem is a kö zös sé gi mű vé szet jel ké pe, ha nem 
ar ra mu tat pél dát, mi ként jö het lét re ön nem zés sel az egy szó la mú ma gyar nép dal ból egy 
ze ne mű tel jes kont ra punk ti kus hálózata.
   Hogy Kodály el len pont irán ti ér dek lő dé se való ban az egy szó la mú ság ból meg szü le-
tő több szó la mú ság gal füg gött össze, nem pe dig a re ne szánsz kóruspolifónia re cep ció já-
val, azt ol vas má nyai ban ta lál ha tó jegy ze tei nek ta nú sá ga mel lett alá tá maszt ják kom po-
zí ciói is. Ugyan ak kor figye lem re mél tó, hogy kó rus kom po zí ció ban meg le he tő sen ke vés 
Palestrina vagy ép pen Lassus stí lu sát idé ző for du la tot, karakterisztikumot ta lá lunk, s 
ezek több nyi re csak al kal mi lag mu tat nak fel palestrinás tu laj don sá go kat. A cappella 
mű vei re ugyan is több nyi re nem jel lem ző a Jeppesen ál tal le írt, las sabb ér té kek ben elő-
re ha la dó, né hány rit mus ér ték re kor lá to zó dó rit mi ka, a leg ki sebb moz gás el ve, az ug rás, 
a hár mas hang zat-fel bon tás ke rü lé se, a szi go rú disszo nan cia ke ze lés, a té mák ki egyen-
lí tett sé ge vagy ép pen a kö vet ke ze tes és az egész for ma ré szen vé gig ve ze tett imitáció.

69  Molnár Antal, „Magyar kontrapunkt,” Zenei Szemle I/4 (1917. június), 120.
70  Bárdos Lajos, „Kodály gyermekkarairól”, in Uő., Tíz újabb írás. 1969–1974 (Budapest: 

Zeneműkiadó, 1974), 115-–210. Lásd a Polifónia című 2. fejezetet, 154–176.
71  Molnár Antal, Kodály Zoltán (Budapest: Somló Béla, 1936), 45.
72  Uott., 42.
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   A har min cas évek től meg újuló új ma gyar egy ház ze ne paradigmatikus al ko tá sá nak 
ítélt Pange lingua el ső ré szé ben (1–14. ütem) a fel ső két szó lam (szop rán, alt) las sabb 
hang jegy ér té kek ből épít ke ző, dia to ni kus ská lák ból álló dal la ma kvint ká non ban kö ve ti 
egymást. Köz ben a basszus, ha bár té main dí tá sa ha son lít a két fel ső szó lam dal lam kez-
dé sé hez, s csak foly ta tá sá ban tér el at tól, csu pán alá ren delt, kí sé rő sze re pet ját szik [1. a) 
kot ta pél da]. A má so dik rész ben az új kvint ká nont me gint a szop rán és az alt in to nál ja, 
is mét lé se kor, a 24. ütem től azon ban az alt két ne gyed del ko ráb ban lép be, s dal la ma 
nem kvint-, ha nem ok táv-tá vol ság ban he lyez ke dik el a szop rá né tól [1. b) kot ta pél da]. 
A sza bá lyos kvint ká nont itt a basszus be lé pé se biz to sít ja; a há rom szó la mú struk tú rá ban 
azon ban az alt szó lam csu pán har mó niai ki egé szí tő funk ciót tölt be.
   Kodály kó ru sai kö zött ez a té tel idé zi leg in kább Palestrina stí lu sát: rit mi kai egyen le-
tes sé ge, az egész, fél és ne gyed hang ér té kek al kal ma zá sa, az imi tá ciós fel épí tés, a több-
nyi re sze kund lé pé sek ben ha la dás mind-mind a ró mai egy ház ze nész mű vei re utal nak. 
Ugyan ak kor a stí lus sza bá lyai tól el té rő meg ol dá sok kal is ta lál ko zunk: Kodály hang sú-
lyos he lyen disszo nan ciá ra ug rik (2. ütem 3. ne gyed, 9. ütem 3. ne gyed), a dal lam hár-
mas hang zat-fel bon tást jár kö rül (5–6. ütem szop rán, 6–7. ütem alt, 19–20. ütem szop-
rán, 21–22. ütem alt, 26–27. ütem alt, 27–28. ütem alt, 30–31. ütem basszus), és te ret 
nyer a szek ven cia (15–18. ütem szop rán, 16–19. ütem alt, 25–28. ütem basszus). E sza-
bály ta lan sá gok mel lett el len ke zik a Palestrina-stí lus sal a té tel dal jel le ge is, amit a szop-
rán szó lam A–Av–B–B szer ke ze tű tö ret len dal la ma és en nek do mi nan ciá ja hoz létre.

a) 1–3. ütem

b) 24–26. ütem

1. kotta: Pange lingua
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   Ha sonló kép pen Palestrinát idé zi az Ének Szent Ist ván ki rály hoz „Reád emlékezvén” 
sza ka szá nak el ső fe le is (24–32. ütem, 2. kot ta pél da). A nép ének-cantus firmus a 
basszus ban szó lal meg. A töb bi há rom szó lam a dal lam in dí tás imi tá ció já val lép be, ám 
már a kö vet ke ző üte mek ben el tér a té ma me ne té től, mi köz ben rit mus for mái ban és te-
ma ti ká já ban kö zel áll hoz zá. A Palestrina-stí lus ér ze tét itt is a két fé le rit mus kép let (ne-
gyed és fél) hasz ná la ta, a leg ki sebb moz gás el vé nek kö ve té se,73 il let ve az elő ké szí tett 
és át me nő disszo nan ciák al kal ma zá sa vált ja ki. Kodály azon ban több pon ton is el tér a 
sti lá ris elő kép től: a basszus ban meg szó laló cantus firmus, ha sonlóan a Pange lingua 
szop rán dal la má hoz, dal sze rűen épít ke zik, s ez a jel leg ze tes ség el tá vo lít ja a kó rus mű 
vo nat ko zó sza ka szát a Palestrina stí lu sú imi tá ciós motetta műfajától.
   Ta lán ép pen Kodály el len pon to zó kó ru sai nak dal sze rű sé gé vel ma gya ráz ha tó az is, 
hogy az a két ta nul mány – Bár dos La jos és Ittzés Mi hály egy-egy mun ká ja74 –, amely 
a kodályi kont ra punkt jel leg ze tes sé gei nek vizs gá la tát tűz te ki cé lul, el ső sor ban nem 
Kodály kó ru sait, ha nem két szó la mú ének gya kor la tait vet te gór cső alá. Míg Bár dos ti pi-
zá lá si kí sér le te el ső sor ban ar ra irá nyult, hogy Kodály mű vei ben el kü lö nít se a sza bad és 
a kö tött el len pon to zó sza ka szo kat – ez utób bit Bár dos két to váb bi al cso port ra bon tot ta: 
1. el len pon to zó szö ve tek, ame lyek azon ban nem tar tal maz nak imi tá ciót és 2. tény le-
ges imi tá ció –, ad dig Ittzés ar ra tö re ke dett, hogy a két szó la mú ének gya kor la tok ban 
ki mu tas sa Kodály sti lá ris min táit. Vé le mé nye sze rint e vo ká lis etű dök ben Kodály a 
nép ze nei ih le tett ség mel lett egy aránt tá masz ko dott re ne szánsz, ba rokk és ro man ti kus 

73  Bár Kodály ebben sem követi szigorúan a szabályokat: lefelé irányuló hangközugrás után tovább lép 
lefelé, ahelyett hogy a mozgás irányát megváltoztatná – igaz, ez a szabálytalan dallamképzési elv a 
cantus firmusból adódik.

74  Bárdos, „Kodály gyermekkarairól” és Ittzés Mihály, „Kodály énekgyakorlatai”, in Uő., 22 zenei 
írás. (Kodály és… elődök, kortársak, utódok.) (Kecskemét: Kodály Intézet, 1999), 97–120.

2. kotta: Ének Szent István királyhoz, 24–32. ütem
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mo del lek re, a bé csi klasszi ká ra vi szont nem, mert egy részt ez a lé nye gi leg ho mo fon 
stí lus har mó niai szem pont ból sem mi újat nem hoz a ba rokk után, más részt alap ve tően 
hang sze res fo gan ta tá sú, har mad részt pe dig Kodály szá má ra in kább a for mai gon dol ko-
dás te rén bírt je len tőséggel.75

   Re ne szánsz elő ké pek re figyelt fel a Bicinia hungaricában, ba rokk mo del lek re a 
15, az 55 és a 44 két szó la mú ének gya kor lat ban, mind két stí lus ra a 66 két szó la mú gya-
kor lat sor ban, a nép ze né é re a 77-ben és a ro man ti ká ra a 22, vala mint a 33 két szó la-
mú ének gya kor lat ban. Ba rokk stílusmintának te kin tet te az imi tá ciós szer kesz tést, a 
ká non tech ni kát, a kromatikát, bi zo nyos ba rokk köz nyel vi for du la to kat, té ma tí pu so-
kat, míg ro man ti kus nak egyes jel leg ze tes ak kord csa lá do kat, a hang ne mi ro kon sá got 
és a kromatikát. Re ne szánsz elő ké pet azon ban na gyon ke ve set tu dott csak ki mu tat ni, 
s mind össze két ze ne tör té ne ti uta lás ra hív ta fel a figyel met.76 Ugyan ak kor a Kodály 
ének gya kor la tai ban meg je le nő két szó la mú ság ban – s ez el lent mond Mol nár An tal ér-
tel me zé sé nek – fel is mer ni vélt egy faj ta „har mo ni kus hátteret.”77

   Kodály írá sai ban meg le pően ke vés uta lást ta lá lunk az el len ponttech ni ká já ra. Leg-
hosszabb el mél ke dé sé ben, egy 1951-ben ke let ke zett elő adá sá ban a fú gák té ma be lé pé-
seit, vagy is a tonális és a re á lis vá lasz gya kor la tát kvint vál tó ma gyar nép da lok jel leg ze-
tes sé gei vel ha son lítja össze:

Aki el vé gez te a Főis ko lát, és 25 fú gát tud könyv nél kül, haj lan dó ta lán azt hin ni, 
hogy ez a tü ne mény [a tonális vá lasz] ki zá ró lag a több szó la mú fú ga-ze né ben ta lál-
ha tó. Ez zel szem ben azt ál lít juk, hogy en nek sem mi kö ze a több szó la mú ság hoz, 
nem az szül te, nem az te rem tet te, ha nem ez egy egy szó la mú dal lam szö vé si elv, 
amely ki mu tat ha tó olyan ze nék ben is – a Tá vol-Ke le ten és min den fe lé a vi lá gon –, 
ame lyek a több szó la mú sá got so ha sem is mer ték. Te hát nem ered het ez a több szó-
la mú ság ból, ha nem olyan elv, amely a dal lam egy sé get a töb bi kö zött az zal is fenn 
akar ja tar ta ni, hogy nem ug rik ki a kez dő hang nem ből zökkenésszerűleg, ha nem 
si mán, óva to san csat la ko zik és ez ál tal szo ro sabb egy sé get te remt a dal lam el ső és 
kö vet ke ző hang jai között.
   Ez a tü ne mény igen sok da lunk ban meg ta lál ha tó. Ha meg vizs gál ják mind azo kat 
a da lo kat, ame lyek ben kvint-vi szony van – még pe dig akár úgy, hogy mé lyeb ben 
van a kö vet ke ző sza kasz, akár úgy, hogy ma ga sab ban –, lép ten-nyo mon fog nak 
ta lál ni ilyen »tonális« tü ne te ket, vagy is el té ré se ket a me rev, nyers kvint-transz po-
zí ció tól úgy, hogy időn ként kvart van és a han gok el ső össze kö té se nem lé pi túl 

75  Ittzés, „Kodály énekgyakorlatai”, 98.
76  Uott., 99–101. A 124. genfi zsoltárt feldolgozó 115-ös számú Bicinia Hungarica tétel dallamát 

Lassus Puisque j’ay perdu miséjének egy dallamával vetette össze, míg a „Kis kacsa fürdik” dalla-
mát (BH/101) Nicolaus Herman 1560-ból származó koráljával társította.

77  Uott., 99.

Tér, idő, hagyomány-2.indd   353 2013.10.10.   15:58:17



354 Kodály és a Palestrina-ellenpont – teória és praxis 

az ok tá vát. Az ok tá va az, ami er re kény sze rí ti, mert az ok tá vát akar juk hal la ni. Ha 
ki me gyünk be lő le, az már bi zo nyos te kin tet ben fülsértő.
   Van nak ki vé te lek is, van nak olyan dal foly ta tá sok is, ahol a nyers kvint-transz-
po zí ció olyan me re ven élet be lép, hogy kény te le nek va gyunk mind járt az el ső be fe-
je ző hang után 9 han got ugrani. […]
   Ha a fül hoz zá szo kott a tonális foly ta tás hoz, ak kor le he tet len, hogy ne ta lál ja 
fül sér tő nek, vagy leg alább is éles nek ezt a hir te len fel ug rást a 9. hang ra. (Éne kel-
he tő ség szem pont já ból is prob lé mát je lent el ta lál ni, s nem le he tet len, hogy az ősi 
tonális szo kás fej lő dé sé ben sze re pe volt an nak is, hogy a tonális vá la szok nál az 
éne kel he tő ség is könnyebb ál ta lá ban.) Min den eset re tu do má sul kell ven ni, hogy 
van nak ilye nek is, ame lye ket a tonálissal szem ben re á lis nak hí vunk. (= be tű sze rin-
ti, a ma ga tel jes re a li tá sá ban transz po nált kezdő téma.)
   Ugyan ez meg van a fú ga te rén is. Ott is bi zo nyos ko rok ban bi zo nyos szer zők 
in kább a re á lis foly ta tást hasz nál ták a tonális helyett.78

   Kodály te hát a nép ze ne kvint vál tó me cha niz mu sá ra ve ze ti vissza a fú gák tonális, il-
let ve re á lis vá lasz be lé pé seit, és hang sú lyoz za a nép ze ne pri má tu sát is. Ar ra is fel hív ja a 
figyel met, hogy a tonális vá lasz nak meg fe le lő, ok táv hang közt hang sú lyo zó kvint vál tás 
a ma gyar és ve le ro kon nép ze nék ben is gya ko ribb, mint a pon tos kvint transz po zí ció, 
mi vel könnyeb ben éne kel he tő. Az idé zett sza kasz azon ban Mol nár An tal el kép ze lé sét 
is alá tá maszt ja: a kodályi ma gyar kont ra punkt való ban a nép dal ban rej tő ző ze nei po-
ten ciál ból építkezik.
   Ezt a fel té te le zést erő sí ti az a több száz ol da las jegy zet anyag is, ame lyet egy Kont-
ra punkt fe li ra tú dosszi é ban őr zött meg a bu da pes ti Kodály Ar chí vum, s amely nek nagy 
ré sze a két szó la mú el len pont kér dé sei vel fog lal ko zik.79 A jegy zet anyag fel té te lez he tően 
a Bicinia hungarica létrejöttét meg elő zően, il let ve az zal egy idő ben, a har min cas évek 
leg vé gén ke let ke zett, bár – mint ezt az el len pont ol vas má nyok hoz ké szí tett fel jegy zé-
sek bi zo nyít ják – Kodály ta ní tá sá nak is se géd anya gá ul szol gál ha tott.80 A kéz irat anyag, 
az el len pont ol vas má nyok jegy ze tei mel lett, tar tal maz za Kodály má so la tait re ne szánsz 
kórusművekből és kü lön fé le pél da tá ra kat, ame lye ket a ze ne szer ző-ta nár ál lí tott össze 
egyes tech ni kai jel leg ze tes sé gek ből. Kodály el ső sor ban a Palestrina és kor tár sai mű-

78  Kodály Zoltán, „Ősi hagyomány – mai zeneélet. Előadás a Népművészeti Intézet iskoláján”, in 
Uő., Visszatekintés I. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok., közr. Bónis Ferenc (Budapest: 
Zeneműkiadó, 1964), 225–226. Az előadást Kodály feltehetően nem egy rögzített szöveg alapján, 
hanem szabadon mondta el, ebből eredhetnek a stiláris esetlegességek.

79  KA Ms. mus. 496/1–184. A kézirat kisebb részében a három- és négyszólamú ellenpont témáját is 
körbejárja Kodály.

80  Ennek tanúbizonyságát adja egy óravázlat is: KA Ms. mus. 496/28r. A jegyzetanyag Kodály ellen-
pont iránti érdeklődésének egy korábbi dokumentumát is megőrizte. Tartalmazza ugyanis azt a jegy-
zet fü ze tet, amelybe a zeneakadémista Kodály gyűjtötte össze Fux Gradusához készített jegy ze teit és 
egyéb megjegyzéseit. KA Ms. mus. 496/180. Egy másik jegyzetcsoport – amelyben Rie mann, illet-
ve Scholz munkáira hivatkozik – szintén a korai időszakból származhatott (KA Ms. mus. 496/176).
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vei ben fel lel he tő sza bály ta lan sá gok után ku ta tott: töb bek kö zött kvart szex te ket,81 fe dett 
kvint- és ok táv pár hu za mo kat82 és el ug ró vál tó han go kat ke re sett.83 Ezen fe lül szá mos ki-
dol go zott vagy fel vá zolt el len pont gya kor la tot is ta lá lunk a do ku men tációban.84

   E kéz irat azon ban ar ról is in for má ció val szol gál, mi lyen kér dé sek fog lal koz tat ták 
Kodályt leg in kább a két szó la mú ma gyar kont ra punkt kon cep ció já nak fel vá zo lá sa kor. 
A jegy zet anyag ta nú sít ja, hogy ér dek lő dé sét el ső sor ban a fel dol go zan dó dal la mok kel-
tet ték fel: olyan té má kat ke re sett, ame lyek ele ve egy szó la múak, ke let ke zé sük hát te ré-
ben te hát – mint ar ra Mol nár An tal is utalt – sem mi fé le har mo ni zá lá si szem pont nem 
állt: „Olyan té má kat kell ke res ni[,] amik min den K[ontra]p[unkt] gon do lat nél kül ke-
let kez tek[,] nem mint a Juon. A ko rál, a nép dal” – ír ta egy jegy ze té ben.85 Az egyik 
la pon, amely ki dol go zan dó el len pont gya kor la to kat tar tal maz, en nek meg fe le lően nép-
da lo kat és nép éne ke ket jegy zett fel,86 míg egy má sik lap az Eccer a ci gá nyok cantus 
firmus fel dol go zá sát őrizte meg.87

   Egyéb ként is egy ér tel mű, hogy az el len pont ta ní tá sa kor el ső sor ban a kont ra punk ti-
kus szö vet hát te ré ben meg bú vó har mó niai gon dol ko dás fog lal koz tat ta.88 Olyan el len-
pont ide ál le be gett a sze me előtt, amely el tud sza kad ni a mo dern har mó nia érzettől:

Di lem ma: Ré gi tech ni ka: bi zo nyos ré sze el vá laszt ha tat lan a hang ne mek től, de hogy 
le het ki kap csol ni a mai harm[óniai] ér zést? Csak foly to nos rá mu ta tás sal a mai és 
XVI. [szá za di] köz ti kü lönbségre.
2. Tech ni ka más ré sze a rit mus sal függ össze! ezt egé szen figyel men kí vül hagy-
ja  stb. hang sú lyok rend sze re a klassz[ikus] ze nén fej lett  ezt húz za rá a XVI. 
[szá za di] hang nem re. [Kitson] egyet len ho má lyo san sej lő meg jegy zé se a pár hu za-
mok ról: miért ke vés bé ér zé keny a XVI. sz[ázad] [a] párhuz[ammal] szem ben: mert 
ke vés bé éles hang súly (… lap)  3 voci. El esik a 64 ér zé keny ség is. De 
nem kel le ne in kább egy harm[óniá]tól (mai és XVI. [szá za di]tól egy aránt füg get len 
moz gás tech ni kai ala pot ke res ni? Közöset mind két kor szak ra? Vagy még is kü lön 
ta nul ni a ket tőt: előbb mait, az tán a XVI. [századit].89

81  Ms. mus. 496/68r, 80r, 113r, 179r.
82  Ms. mus. 496/1r, 2r, 8r, 9r, 11r, 78r, 80r, 91r, 107r, 108r, 109r, 111r, 121r 125r, 128r, 130r.
83  Ms. mus. 496/7 r. recto r, 8. recto r, 24 r, recto, 62 r, recto.
84  10r-v, 12r–14v, 15v–16v, 19r–23r, 54r-v, 100v, 114r–118v, 120r, 182/1r–3 r. A gyakorlatok nagy 

többségét a Paul Juon által megadott cantus firmusokra készítette Kodály. Paul Juon: Kontrapunkt. 
Aufgabenbuch (Berlin: Schlesinger, 1910).

85  KA Ms. mus. 496/18v.
86  KA Ms. mus. 496/20r.
87  KA Ms. mus. 496/54r.
88  Az is foglalkoztatta, nem hordozza-e magában a kontrapunktikával való foglalkozás egy új har mó niai 

gondolkodás lehetőségét: „A mai, ’harmonikus’ Kp. alapjai még nem biztosak. Lesznek-e? Még mi-
előtt kifejl[ődik,] az új harmonikusok döntögetik a H[armonie]lehre falait.” KA Ms. mus. 496/171v.

89  KA Ms. mus. 496/41r-v. Ugyanakkor egy másik jegyzete, amelyet Vargyas Lajos adott közre, és 
amely a Molnár Antal 12 tévedése címet viseli, a harmónia és a kontrapunkt összeegyeztetése és 
egyen ran gú sá ga mellett érvel: Kodály, Magyar zene... (lásd a 45. lábjegyzetet), 54–55.
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   A jegy zet több fon tos szem pon tot is fel vet: egy fe lől hang sú lyoz za a mo dern és a 16. 
szá za di har mó niai gon dol ko dás kü lönb sé gét, és rá mu tat ar ra, hogy e kü lönb ség for rá-
sa leg in kább ta lán a rit mi kai-met ri kai ér zet vál to zá sá ban rej lik. Eb ből ered a mo dern 
hal lás kvint- és ok táv pár hu za mok irán ti ér zé keny sé ge, a hat ne gye des osz tás ér tel me zé-
sé nek vál to zá sa, vagy is hogy két szer há rom ne gyed nek vagy há rom ket ted nek ér zé kel-
jük-e ma a hat ne gye det – a két eset ben kü lön bö ző hely re es nek ugyan is a hang sú lyok. 
Ezenfe lül Kodály fel ve ti egy új „moz gás tech ni kai alap” meg te rem té sé nek gondolatát.
   A mo dern, poszt trisztáni har mó niai gon dol ko dás tól való el sza ka dás sal függ he-
tett össze az is, hogy Kodály ér dek lő dé se a két szó la mú ság fe lé for dult. Jegy ze tei ben 
ezért is tért vissza olyan gyak ran ar ra a gon do lat ra, hogy az el len pont tan köny vek nem 
fordítanak kel lő figyel met a re ne szánsz két szó la mú ság je len sé gé re: „Az a hi ba, hogy 
Pa l[e]st [rina] két szó la mú pél dáit nem ve szik kü lön. Ki me rí tően kel le ne a 2szól.[amú] 
ese te ket tár gyal ni” – je gyez te fel.90 A Palestrina-stí lust, mint „a 7akk[ord] nél kü li stí-
lus”-t ha tá roz ta meg,91 s egyik jegy ze té ben is ezt a szem pon tot bon tot ta ki, ami kor a 
két szó la mú ság ál ta la leg fon to sabb nak ítélt jel lem zőit írta le:

Mi fon tos a 2sz[ólamú]ságban?
   Ki me rí te ni 2sz[ólamm]al a mon da ni valót. Ki ir ta ni min den 4szólamúságbeli 
ele met V7. Ki egé szí tés re szo ruló hangk[öz]kép vi se let ak kor je len tős. Tö kél.[etes] 
2sz[ólam]: ami hez nem kell sőt za var egy 3-ik. […]
   kétsz.[ólamú] gon dol ko dást meg szok ni: az egész stí lust vég te le nül tisz tít ja 
és erősíti.
   2sz[ólamú] Dal lam hoz basszust vá zol ni, majd 4sz[ólam ban] fel dol goz ni és alá-
ja má so dik sz[ólamo]-t ír ni (úgy hogy 2sz[ólam] ma rad), lé nye ge sen más föl adat. 
A 2ik szó lam sok kal kon cent rál tabb: benne van a bassz[us,] de pó tol ni kell a hiány-
zó töl te lék szól[amo]kat. 92

   A jegy zet ből ki de rül, hogy Kodály úgy vél te: a két szó la mú gon dol ko dás el sa já tí tá sa 
nem csak a mo dern har mó niai vi lág tól, a ha gyo má nyos négy szó la mú har mo ni zá lás tól 
való el tá vo lo dást se gí ti elő, de le he tő sé get te remt a stí lus ér zék tisz tu lá sá ra és erő sí té-
sé re is. Ezen fe lül pe dig rá mu ta tott ar ra, hogy egy dal lam hoz írott má so dik szó lam – ha 
ki ala kí tá sá nak hát te ré ben nincs har mó nia – sok kal több tu laj don sá got hor doz, nem csak 
a funk ció erő sí tő basszust rej ti ma gá ban, de a töb bi, hiány zó szó lam fel ada tait is ma gá ra 
vállalja.
   Mint ko ráb ban lát hat tuk, a ma gyar nép ze né ről szóló ta nul má nyá ban, ami kor a 
Pa lest ri na-stí lus dal lam vo na lát és hang köz hasz ná la tát a ma gyar nép da lé val és a gre-
go riá né val ve tet te össze, ép pen ar ra utalt, hogy bár mely le tisz tult klasszi kus stí lus 

90  KA Ms. mus. 496/26r.
91  KA Ms. mus. 496/119r.
92  KA Ms. mus. 496/48v.
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csak sze lek ció ré vén jö het lét re.93 Ugyan er re tö re ke dett két szó la mú ének gya kor la tai-
ban is, az az tu da to san mon dott le a ha gyo má nyos har mó niai esz kö zök ről, s szű kí tet-
te le kompozitorikus le he tő sé geit. Vagy is a két szó la mú ság mel let ti ki ál lá sa hát te ré ben 
nem csak a pe da gó giai kon cep ció, ha nem egy faj ta klasszi ci záló tö rek vés is meg bújt. 
Mind ez pe dig lo gi ku san kö vet ke zett ab ból, hogy Kodály a két szó la mú el len pont alap-
ja ként az egy szó la mú dallamkultúrát je löl te meg. Ezért is utal ta az el len pon tot a dal-
lam tan körébe.94

   Egy má sik jegy ze té ben úgy vé le ke dett, hogy a 16. szá za di ze ne hall ga tó azért nem 
tett kü lönb sé get kon szo nan cia és disszo nan cia kö zött, mert nem a két szó lam vi szo nyát 
hall gat ta, ha nem min dig vala me lyik dal la mot kö vet te.95 Az előb bi jegy ze té ben em lí tett 
„6

4 ér zé keny ség” és a hang súlyprob lé mák tár gya lá sa pe dig ar ra vall, hogy Kodályt in-
ten zí ven fog lal koz tat ta a hár mas osz tás kér dé se. Több jegy ze té ben em lí tet te, hogy az 
el len pont tan köny vek nem fog lal koz nak elég be ha tóan a hár mas osz tás sal, ho lott eb ben 
a sú lyok más képp he lyez ked nek el, mint a pá ros met ru mú té te lek ben, s eb ből fa ka dóan 
más ként vi sel ked nek bennük az át me nő- és vál tó hangok is.96

   A kéz irat anyag egy jegy ze te – „De mi a ma stí lu sa? Nem min den perc ben sa já tos 
ve gyü lé ke a múlt nak és jö vő nek?”97 – pe dig jel zi, miért fog lal ko zott Kodály ilyen be-
ha tóan a Palestrina-stí lus sal. E sze rint az el kép ze lés sze rint bár mely ze nei stí lus ré gi és 
új ele mek ke ve re dé sé ből jön lét re. Áll ez Kodályra is, aki nek két szó la mú ének gya kor-
la tai paradigmatikusan mu tat ják be múlt és jö vő, re ne szánsz és ba rokk kontrapunktika, 
ro man ti kus har mó nia vi lág és sok fé le nép ze ne mű vé szi egy be ol va dá sát. Ép pen ezért 
fel té te lez het jük, hogy a Kodály jegy ze tei ben meg őr zött szem pon tok át té tel nél kül je-
len nek meg a két szó la mú ének gya kor la tok ban, el ső sor ban a Bicinia hungarica so ro zat-
ban, hi szen ezek a kom po zí ciók a jegy ze tek nagy ré szé vel ép pen egy idő ben ke let kez-
tek. A ké sőb bi két szó la mú ének gya kor la tok fo ko za to san el tá vo lod nak a jegy ze tek ben 
le írt ide ák tól, bár az össze fog laló jel le gű 22, 55 és 66 két szó la mú ének gya kor lat több 
té te le is szá mos pon ton kap csoló dik a bennük fog lal tak hoz.98 A Bicinia hungarica és 

93  Kodály, „A magyar népzene”, Visszatekintés III. 331.
94  „A Kp. egyértelműen dallamtan […].” KA Ms. mus. 496/49r.
95  Vajjon lényeges különbséget érzett a kettő [a konszonancia és a disszonancia] között a 16. századi 

ember? mert + dissz[onancia] (+) konszon[ancia]. a kettő azonossága nem nyomja-e el azt a kü lönb-
sé get? Inkább hallja a mel.[ódiát] akár fenn van, akár lenn, mint a 2 sz.[ólam] viszonyát.” Ms. mus. 
496/149r.

96  KA Ms. mus. 496/ 69r, 85r, 86r, 87r. A legpontosabban a 86. rectón olvasható jegyzet fejti ki a prob-
lémát: „a 3-as problémáját egyik sem érinti. 1. 2-eshez soroljuk? tiszta cons.[onancia]? 2. 4-es hez? 
átfutó ellenm.[ozgás] dissz.[onancia]? és átfutó 7. és 2. és hasonló rendszerezendő enyhébb ese tek 
megengedésével?”

97  KA Ms. mus. 496/48v.
98  A Bicinia hungarica 1937 és 1942 között, a 15 kétszólamú énekgyakorlat 1941-ben, a 33, 44, 55 

kétszólamú énekgyakorlat 1954-ben, a 22 és a 66 kétszólamú énekgyakorlat 1962-ben, míg a 77 
kétszólamú énekgyakorlat 1966-ban keletkezett.
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a Két szó la mú ének gya kor la tok egyes té te lei nek vo ná sai ily mó don köz vet le nül do ku-
men tál ják Kodály el kép ze lé seit a két szó la mú ma gyar kont rapunktról.
   Ami kor Ittzés Mi hály Kodály biciniumaiban fő ként ba rokk mo del le ket is mert fel,99 
s amel lett ér velt, hogy csu pán a Bicinia hungarica tar tal maz re ne szánsz ele me ket,100 az 
ének gya kor la tok egyik jel lem ző tu laj don sá gá ra mu ta tott rá. Két ség te len, hogy az imi-
tá ciós fel épí té sű té te lek nagy több sé gé nek té má ja – rit mi kai gaz dag sá gá val, jel leg ze tes 
for du la tai val, kromatikára vagy zárt dúr-moll to na li tás ra hajló melodikájával – ba rokk 
stí lus je gye ket hor doz. Ezek a je len sé gek ele ve le he tet len né te szik, hogy a rö vid da ra-
bok a Palestrina-stí lus hoz kö ze lít se nek, rá adá sul a gya kor la tok kö zül csak ke vés al kal-
maz imi tá ciót. Az ének gya kor la tok je len tős ré sze kont ra punk ti kus szer kesz té sű ugyan, 
amennyi ben a két szó lam több nyi re egymással szem ben, né hol hang hang el le né ben 
mo zog, de leg több ször nem imi tál ja egymást. A té te lek több sé ge nem is elég hosszú 
ah hoz, hogy egy tel jes imi tá ciós sza kasz le fus son alat ta. A két tí pust már Bár dos el-
kü lö ní tet te, ami kor sza bad, il let ve imi tá ciós el len pont ról be szélt.101 A Palestrina-stí lus 
egyes is mer te tő je gyei azon ban nem csak a Bicinia hungarica négy fü ze té ben je len nek 
meg, ahol tisz tán Palestrina stí lu sú té telt való já ban nem is ta lá lunk, ha nem a 33 és 66 
két szó la mú ének gya kor lat ban,102 sőt a leg in kább egy ér tel mű sti lá ris uta lá sok ra az 55 
két szó la mú ének gya kor lat ban le lünk példát.103

   A nép ze nei fo gan ta tá sú té mák több le he tő sé get nyújtanak a Palestrina-stí lus hoz kö-
ze lí tő fel dol go zás ra, mi vel ezek tá vol áll nak a bé csi klasszi kus har mó niai gon dol ko dás-
tól, s így a re ne szánsz dia to ni kus vi lá gát, egy há zi hang ne meit is meg idé zik. Rá adá sul, 
ahogy Kodály is hang sú lyoz ta, dal lam kép zé sük-hang köz hasz ná la tuk is ro ko nít ha tó a 
Palestrina-stí lu sé val. Kodály még sem hasz nál fel az összes két szó la mú ének gya kor-
lat ban nép ze nei vagy az zal sti lá ri san ro kon té má kat. A leg több nép dal a Bicinia hun-
ga ri cá ban ta lál ha tó, de nép dal után za to kat tar tal maz a 15, 55, a 66 és a 77 két szó la mú 
ének gya kor lat is, míg a 22, 33 és 44 ének gya kor lat ban egyál ta lán nem je le nik meg a 
nép dal-te ma ti ka. Pe dig a ma gyar kont ra punkt Mol nár An tal ál tal le írt fő jel leg ze tes sé ge 
– az, aho gyan a nép dal be épül a kont ra punk ti kus szö vet be, il let ve: aho gyan a nép dal ból 
ön nem zés sel lét re jön ez a szö vet – leg in kább ezek ben a té te lek ben ér he tő tet ten. A nép-
dal té mák sa já to san al kal maz kod nak a két szó la mú ének gya kor la tok imi tá ciós szer ke ze-
té hez, s en nek alap ján a kodályi el já rás nak két, egymáshoz sok te kin tet ben na gyon is 
ha sonló tí pu sát kü lön böz tet hetjük meg.
   Az el ső, egy sze rűbb s az imi tá ciós szer kesz tés sel kap cso lat ban nem álló tí pus ban 
Kodály a nép dal, eset leg a nép dalt idé ző dal lam négy so rát szét oszt ja a két szó lam 
kö zött: vagy a 2–3. sort, vagy pe dig a dal lam tel jes má so dik fe lét a má sik szó lam nak 

99  Ittzés, „Kodály énekgyakorlatai”, 101–109.
100  Uott., 97–98.
101  Bárdos, „Kodály gyermekkarairól”, 155–157.
102  33/6, 66/19, 22, 26, 28, 29, 30, 39, 45.
103  55/3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 28, 31.
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ad ja.104 A Bicinia hungarica 42. da rab já ban (3. kot ta pél da) a nép dal (Érik a sző lő) el ső 
fe le a fel ső szó lam ban, kvint tel lej jebb meg szó laló má so dik fe le pe dig az al só szó lam-
ban he lyez ke dik el; a dal lam ef fé le ket té vá lasz tá sát a kvint vál tás se gí ti elő. A nép dal lal 
szem ben meg szó laló el len szó lam két ség te le nül el len pon toz za a té mát, még sem te kint-
he tő tel je sen egyen ran gú nak ve le: ha bár ön ma gá ban is ér tel mes, zárt szer ke ze tű dal-
lam, moz gás irá nyát alap ve tően meg ha tá roz zák a nép dal adottságai.
   Kodály figyel me egy ér tel műen a sza bá lyos disszo nan cia ke ze lés re irá nyul, az el len-
pont még is tá vol esik a Palestrina-el len pont sti lá ris jel leg ze tes sé gei től. A Biciniában 
csak súly ta lan he lyen ta lál ko zunk disszo nan ciá val, a ne gye dik nyol ca don (1. ütem, 
5. ütem), a má so dik ne gye den (9. ütem), il let ve a má so dik nyol ca don (12. ütem). Ki vé-
telt csak az utol só előt ti ütem el ső nyol ca dá nak d–c együtt hang zá sa ké pez, ahol vi szont 
a disszo nan ciát az elő ző ütem alt já nak d-je ké szí ti elő, s a szop rán is dí szí tő jel le gű 
fel ső vál tó hang ként vi sel ke dik. A dal la mi jel leg ze tes sé gek azon ban el tér nek a Jeppesen 
meg ha tá roz ta sza bá lyok tól: a kí sé rő szó lam tar tal maz szek ven ciát (1–4. ütem), hár mas-
hang zat-fel bon tást (6. ütem) és két egymást kö ve tő, de azo nos irá nyú hang köz ug rást 
(9–10. ütem).
   A Bicinia hungarica 46. szá mú da rab ja a nép dal be épí té sé nek má sik tí pu sá ra mu tat 
pél dát (4. kot ta pél da).105 Kodály itt nem nép dalt hasz nál, ha nem négy so ros sá ga és for-
du la tai ré vén nép dalt idé ző struk tú rát és melodikát. A kvint vál tó dal lam kvint tel fel jebb 
el he lyez ke dő má so dik so ra úgy vi sel ke dik, mint a fú gá ban az alap hang ne mű duxot kö-
ve tő comes: az ál nép dal má so dik so ra te hát egy ben re á lis vá lasz ként is funk ci o nál. Ez 

104  Példák az első típusra: BH/9, 11, 13, 23, 28, 32, 34, 35, 36, 53, 66, 68, 82, 83, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 
103, 104, 108, 136, 141, 143, 146, 148, 150, 152, 153, 156, 158, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 175, 176, 177, 178, 180. 15/6, 55/6, 66/15, 33, 77/7, 9, 73.

105  Példák a második típusra: BH/7, 52, 54, 66/10, 11, 20, 23, 28, 39, 41, 44, 52, 58, 77/71.

3. kotta: Bicinia hungarica, 42.
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az az el já rás, amely re Kodály fen tebb idé zett, 1951-es elő adá sá ban is utalt, s ame lyet 
– mint ez a pél da is mu tat ja – be is épí tett kom pozícióiba.
   Ez a nyolc üte mes gya kor lat való ban imi tá ciós szer kesz té sű: a dal lam má so dik és 
har ma dik so ra alatt, il let ve a ne gye dik fe lett meg szó laló el len szó lam több nyi re szem ben 
mo zog a fel ső szó lam mal, s akár csak a 42. gya kor lat ban, a disszo nan cia sza bá lyo kat pon-
to san be tart ja. A dal lam kép zés azon ban, ha ko mo lyan vesszük a Palestrina-stí lus Jep pe-
sen-fé le le írá sát, hi bá kat rejt ma gá ban: le fe lé ha la dó sze kund lé pé sek utá ni le fe lé irá nyuló 
terc ug rást, ame lyet új ból sze kund lé pés kö vet le fe lé (4–5. ütem), hár mas hang zat-fel bon-
tást (6–7. ütem) és fel fe lé ha la dó sze kund lé pé se ket kö ve tő fel fe lé irá nyuló tercugrást.
   Mind két gya kor lat ban a nép dal alap ve tő struk tu rá lis sze re pet ját szik: négy so ros sá ga 
meg ha tá ro zó mó don be fo lyá sol ja a rö vid té te lek szer ke ze tét, s ez zel pél dát mu tat ar-
ra, mi ként épül be a ma gyar kont ra punkt ba a nép dal. Az 55 két szó la mú ének gya kor lat 
Palestrina-stí lust idé ző imi tá ciós té te lei sok kal rej tet teb ben épí tik be a nép dal ta pasz ta la-
to kat. Egyes té te le ket Kodály ütem vo nal nél kül je gyez le, s ez zel is a re ne szánsz kó rus-
gya kor la tot kí ván ja fel idéz ni,106 mind ez azon ban nem fe di el a dal la mok pe ri o di ci tá sát. 
A 7. té tel ben (5. kot ta pél da) az al só szó lam be li té main dí tás ra a fel ső szó lam tonális 
vá la sza re a gál: a két meg szó la lás egy ér tel műen a kvint vál tó nép da lok jel leg ze tes sé geit 
hordozza.
   Ez zel függ össze a té mák rö vid sé ge is. A kvint fel ug rás ból és az azt kö ve tő, le fe lé 
ha la dó ská lá ból álló té ma alak zat a hét üte mes imi tá ció ban több ször is fel buk kan. El ső 
al ka lom mal a fel ső szó lam tonális vá la szá ban, ahol a kvint kvart tá ala kul át, majd ezt 
kö ve tően az ötö dik ütem kez de tén, az al só szó lam ban a-hang ról in dul va szó lal meg 
új ra, s két fél ér ték kel ké sőbb kö ve ti őt a fel ső szó lam ban új ból a tonális vá lasz té má-
ja. Az utol só előt ti ütem ben a kvint ug rá sos té mát az ere de ti hang nem ben in to nál ja a 
fel ső szó lam. A té ma pe ri o di kus is mét lő dé sei vel Kodály egy olyan gya kor la tot von be 
a Palestrina-stí lus ba, amely at tól tel je sen ide gen: a mű vet össze fo gó te ma ti ka esz mé je 
ugyan is jó val ké sőbb, a ba rokk el len pont ban szü letett meg.
   A té ma meg szó la lá sok kö zé eső sza ka szok mind egyi ke zár lat ba fut be le, s ezek ben a 
ka den ciák ban meg ha tá ro zó sze re pet ját szik a Palestrina-stí lus két fő jel leg ze tes sé ge, a 

106  Nem használ ütemvonalat a 4., a 17., a 28. gyakorlatban sem, másutt pedig 42-es vagy 3

1-es nagy 
ütemekben gondolkodik: 7., 18., 31. tétel.

4. kotta: Bicinia hungarica, 46.
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ská la moz gás és a kés lel te tés. A 2–3. ütem for duló ján meg je le nő el ső kés lel te tés a sza-
kasz to vább gör dü lé sét hi va tott elő se gí te ni: az el ső két-hár mas ké sést (a-g–a-f) Kodály 
nem ve ze ti to vább, ha nem a fel ső szó lam ban, egy szü ne tet kö ve tően az alul meg szó laló 
f fö lé g-han got il leszt, s mi köz ben az al só szó la mot sza bá lyo san le fe lé, e-re old ja, a 
fel ső szó lam kis ter cet ug rik, s az így meg szü le tő b-hang újabb disszo nan ciát ké pez az 
ép pen meg szó laló, ol dás funk ció ban lé vő e-vel. A fe szült sé get csak az ezt kö ve tő cisz-a 
szext, il let ve a d-f terc old ja fel. A kö vet ke ző ská la moz gás sal elő ké szí tett kés lel te tés 
azon ban már tel je sen a ha gyo má nyos re ne szánsz for mu lát kö ve ti: a 4–5. ütem for duló-
ján a h-a–h-gisz ké sel te tés akár Jeppesen pél da tá rá ba is be kerülhetne.
   A Palestrina-stí lus jel leg ze tes sé gei re figyel he tünk fel az 55 két szó la mú ének gya-
kor lat 4. szá mú té te lé ben is (6. kot ta pél da), itt azon ban a kont ra punk ti kus szer kesz tés-
hez nem tár sul az imi tá ció el ve. A té tel olyan, mint ha egy hosszabb imi tá ciós motetta 
vala mely bel ső sza ka sza len ne, s így csak az el len moz gás kap meg ha tá ro zó sze re pet 
benne. El len tét ben a 7. gya kor lat tal, a kés lel te tés tech ni ká ja nem je le nik meg e da rab-
ban, azon ban a ská la moz gás itt is do mi nál, s ép pen en nek kö szön he tően kö ze lít a té tel 
a Palestrina-stílushoz.
   Ez a gya kor lat ugyan ak kor sok kal több sza bály ta lan sá got mu tat fel. Ilyen pél dául 
az al só szó lam ban a disz-hang vá rat lan al kal ma zá sa. Nem csak ar ról van szó, hogy előt-
te és nem sok kal utá na d-t hal lunk, s ez ta lán még in kább ki eme li a hang szo kat lan-
sá gát, ha nem ar ról is, hogy ezt a kro ma ti kus han got nem hasz nál ták a re ne szánsz ban. 
Ha sonló, a re ne szánsz gya kor lat tól el té rő meg ol dás ra le lünk a té tel vé gé nek al só szó la-
má ban, ahol a dal lam gisz-ről c-re ug rik. A kor ban nem is mer ték a szűk kvart hang közt; 
rá adá sul eb ben a té tel ben a gisz-c hang köz egy ne gyed ere jéig egy szer re is megcsendül.
   Még ezek ben a Palestrina stí lu sát leg in kább meg idé ző da ra bok ban is egy ér tel mű: 
Kodály el sőd le ges cél ja nem az, hogy pon to san idéz ze fel a re ne szánsz vi lá gát. In kább 
egy-egy, eset leg a re ne szánsz ze né re is jel lem ző ze ne szer zés-tech ni kai prob lé mát vet 

5. kotta: 55 kétszólamú énekgyakorlat, 7.
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fel, s a rö vid té te le ket ezek vé gig gon do lá sá nak szen te li. A té te lek ze ne szer zés-tech ni-
kai gya kor lat jel le ge ta gad ha tat lan. Ezt a ma ga tar tás for mát kép vi se li a 66 két szó la mú 
ének gya kor lat 22. da rab ja is, amely ben Kodály a kés lel te tés tech ni ká já nak kér dé seit 
jár ja kör be. A 25 üte mes kom po zí ció ban négy hosszabb kés lel te té ses sza kasz ta lál ha tó, 
s ezek mind egyi ke ha sonló struk tú rát mu tat (7. kotta).
   A dal la mot mind két szó lam ban le fe lé ug ró kvint és fel fe lé ug ró kvart ala kít ja, az 
egyik szó lam ug rá sa azon ban, komp le men ter mó don, min dig ak kor kö vet ke zik be, 
ami kor a má sik szó lam egy hely ben áll. Az ütem leg hang sú lyo sabb pont ján, az ütem 
egyen, min dig disszo nan cia szól, ám a disszo náns hang köz egyik hang ját Kodály az 
elő ző ütem azo nos hang já nak át kö té sé vel elő ké szí ti. A disszo nan cia a 2. ne gye den ol-
dó dik fel. A kés lel te té ses for mu la fel idé zi Palestrina stí lu sát, ab ban azon ban még is csak 
el tér tő le – s ez ad ja a té tel gya kor lat jel le gét is –, hogy túl sok szor is mét lő dik meg, s 
ez ál tal szek ven ciaként hat.
   Kodály ér dek lő dé sét a hár mas osz tás is fel kel tet te. Hogy mi lyen ko moly tech ni kai 
ki hí vás ként ke zel te, bi zo nyít ja, hogy a Bicinia hungarica és a Két szó la mú ének gya kor-
la tok hét so ro za ta össze sen 58 hár mas osz tá sú té telt tar tal maz, a leg töb bet, össze sen 32 
da ra bot, ép pen a leg ko ráb ban ke let ke zett gyűj te mény.107 A hár mas osz tás – mint már 
a kont ra punkt jegy ze tek ben lát hat tuk – el ső sor ban azért fog lal koz tat ta, mert itt egé szen 
más ho vá es nek a hang sú lyok, s a disszo nan cia ke ze lés sza bá lyai is eh hez al kal maz-
kod nak. A Bicinia hungarica 101. da rab já nak („Kis ka csa für dik”) há rom ne gyed é hez 

107  BH/7, 8, 18, 35, 36, 38, 39, 46, 51, 58, 64, 66, 72, 83, 101, 103, 107, 110, 113, 120, 123, 125, 128, 
133, 138, 141, 148, 150, 155, 162, 170, 180, 15/10, 22/14, 33/7, 11, 12, 14, 17, 44/2, 22, 25, 28, 30, 
32, 36, 55/6, 7, 40, 49, 54, 66/59, 66, 77/52, 54, 58, 59, 69. A hármas osztás mellett Kodályt foglal-
koztatta az 5/4, az 5/8 és a 7/4 alkalmazásának lehetősége is: BH/61, 121, 122, 136, 139, 156, 159, 
160, 165, 169, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 15/5, 33/10, 55/25, 47, 77/71a.

6. kotta: 55 kétszólamú énekgyakorlat, 4.
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könnyed, frottola ka rak ter tár sul, a má so dik szó lam azon ban a motetta mű faj tól való 
tá vol ság el le né re is egy ér tel műen imi tál ja az el sőt.108 Kodály ta lán túl sá go san is kö-
vet ke ze te sen al kal maz za a hár mas osz tás ra ér vé nyes disszo nan cia sza bá lyo kat, s ez zel 
for mál ja já té kos sá a tételt.
   A har ma dik ne gyed re több nyi re disszo nan ciát il leszt: sok szor kvar tot, más ese tek-
ben nagy nónát, nagy sze kun dot, tritonuszt, kis szep ti met; ha ez az ütem rész még is 
kon szo nan ciá ra haj lik, ak kor kvint, il let ve nagy és kis szext tár sul hoz zá. Csak a zá-
ró han gon szó lal meg a leg tö ké le te sebb kon szo nan cia, az ok táv. A má so dik ne gyed 
ugyan ak kor meg le pő mó don min dig kon szo náns: ok táv, nagy és kis terc, nagy és kis 
szext, vala mint tisz ta kvint csen dül fel. Ki vé telt ké pez az utol só előt ti ütem, ahol az 
erő sebb zár lat elő ké szí té sét a má so dik ne gye den meg szó laló kis szep tim ké szí ti elő. 
Az el ső ne gye den disszo nan cia épp úgy meg je len het, mint kon szo nan cia, ki emel ked nek 
azon ban azok a hang sú lyos pil la na tok, ame lyek ben a disszo nan ciát Kodály ug rás sal 
éri el. Ezek ben az ese tek ben (8. kot ta, 7–8., 13–14. ütem) az el len szó lam ská la moz gást 
foly tat, s ez ál tal ké szí ti elő a disszonanciát.

108  Még inkább érezhető ez a darab háromszólamú változatában: BH/101a.

7. kotta: 66 kétszólamú énekgyakorlat, 22, 1–3. ütem

a) 7–8. ütem

b) 13–14. ütem

8. kotta: Bicinia hungarica, 101.
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   A két szó la mú ének gya kor la tok el ső sor ban ar ra hív ják fel a figyel met, hogy Kodály 
Zol tán mű vei ben a ze ne szer zői Palestrina-re cep ció nak meg le pően ke vés sti lá ris nyo-
má ra buk ka nunk. Biciniumai épp úgy, mint kont ra punkt jegy ze tei ar ról ta nús kod nak, 
hogy nem Palestrina stí lu sa, ha nem az egy szó la mú ze ne kul tú rá ra épü lő két szó la-
mú ság lét re ho zá sá nak gon do la ta s en nek tech ni kai ho za ma fog lal koz tat ta. A nép dal 
kont ra punk ti kus fel hasz ná lá sá val, a fú ga tonális és re á lis vá la szá nak át ér tel me zé sé-
vel, vala mint a disszo nan cia ke ze lés és a hár mas osz tás le he tő sé gei nek ki bon tá sá val 
mind-mind az új, spe ci fi ku san ma gyar kont ra punkt meg te rem té sé re tö re ke dett. E ma-
gyar kontrapunktikával pe dig egy olyan le tisz tult, klasszi kus stí lust kí vánt lét re hoz ni, 
amely – a ze ne szer zői esz köz tár tu da tos szű kí té sé vel – egy ben a har mó niai ala po kon 
nyug vó nyu ga ti ze ne mű vé szet el len pél dá ja ként is szolgált.
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Horváth Balázs

A térbeliség szerepe a kompozícióban
Az írás A térbeli zene típusai a XX. század második felének zenetörténetében, 

a zenei tér jelenléte a kompozícióban című, 2012-ben megvédett DLA doktori értekezés 
kivonata (témavezető: Wilheim András).

1. A kutatás előzményei és szempontjai

A tér be li ze né vel szá mos elem ző ze nész, ze ne tör té nész, muzikológus, esz té ta fog lal-
ko zott. Vizs gál ták, hogy a tér ál ta lá ban, il let ve konk rét ese tek ben ho gyan kap csoló dik 
össze a ze né vel. So kan kö zü lük a te ret a ze ne el vá laszt ha tat lan, mi több egy ér tel mű 
ré szé nek te kin tik, má sok pró bál ják le vá lasz ta ni ró la, szerializálni, fizi kai vagy ép pen 
filo zó fiai szem pont ból vizs gál ni. A tér ze né ben be töl tött sze re pé ről, je len tő sé gé ről, 
mér he tő sé gé ről több fé le vé le ménnyel ta lál koz ha tunk, a kom po zí ció-tér szer ves egy-
sé gé ről, az össze füg gé sek ről azon ban ke ve sebb szó esett az ed dig meg szü le tett ta nul-
má nyok ban, pe dig a kom po zí ciók ál ta lá ban az össze füg gé sek től lesz nek erő seb bek. 
Kü lö nö sen az elekt ro ni kus ze ne térbeliségének tech ni kai le he tő sé gei vel és meg való-
sí tá si mód já val fog lal koz tak so kan. Dok to ri ér te ke zé sem ben a té mát sok szem pont-
ból, szá mos pél da be mu ta tá sá val jár tam kör be. A tér há rom fon tos jel lem ző jén ke resz-
tül (tör té nel mi szem pon tok, kül ső tér alap ese tei, struk tu rá lis tér hasz ná lat) mu tat tam 
be a tér be li ze nék tí pu sait, és konk rét ese tek meg vi lá gí tá sá val emel tem ki a ze nei tér 
és a kom po zí ció kap cso la tá nak fon to sabb szem pont jait. E há rom szem pont se gí tett 
közelebb jut ni a ze nei tér pa ra mé te ré nek kom po zí ciós meg ér té sé hez, és a ze ne tör té ne ti 
pél dák vizs gá la tá nak kö szön he tő az is, hogy ki de rült, a tér be li ze nék mi lyen szem-
pon tok alap ján „ér dem lik ki” e jel zőt. Mi vel a tér be li ze ne el ső sor ban ze ne szer ző ként 
von zott, nagy szá mú, fő leg a 20. szá zad má so dik fe lé ben kom po nált mű vet át néz ve 
si ke rült le szűr ni a ta pasz ta la to kat. A pél dá kon be mu ta tott tér be li gon dol ko dás le he-
tő sé gei nek ér tel me zé se al kot ja a dok to ri ér te ke zés ge rin cét. Je len ta nul mány ban az 
em lí tett ér te ke zés ta pasz ta la tait írom le, el hagy va a pél dák jó ré szét, vi szont meg tart-
va az össze gyűj tött meg figye lé se ket, ta pasz ta la to kat. Ez zel együtt a cso por to sí tás so-
rán egy-egy konk rét ze ne mű érin tő le ges elem zé sé re sor ke rül, amennyi ben a pél dá val 
könnyen meg vi lá gít ha tó az adott fel ve tés. A be mu ta tott szer zők és mű vek ki vá lasz-
tá sa ter mé sze te sen ön ké nyes, és tük rö zi sa ját vé le mé nye met a te kin tet ben, hogy egy 
szer ző, illetve ze ne mű mennyi re fon tos a térbeliség komp lex ke ze lé se szem pont já ból. 
A pél dák je len tős ré sze to vább ra is a 20. szá zad ból szár ma zik. Ré geb bi ko rok ze néit 
ak kor hasz ná lom fel, ha szem pont jaim nak meg fe le lnek, vagy erős analó gi át je len te nek 
az újabb zenékkel.
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   A kü lön bö ző ze nei pa ra mé te rek egymástól füg get len vagy egymással na gyon is 
szo ros kap cso la tot ki ala kí tó je len lé te a ze né ben ál lan dó prob lé ma a ze ne szer zők szá-
má ra. Az egyes ze nei össze te vő ket ku ta tó írá sok, ta nul má nyok vagy akár ze ne mű vek 
is sok szor csak egy spe ciá lis pa ra mé ter re, ze nei tu laj don ság ra kon cent rál nak. Pe dig a 
tér pa ra mé te ré nek in teg rá lá sá hoz szük ség van az össze füg gés re a ze ne más pa ra mé-
te rei vel. Azok a kom po zí ciók, me lyek a kü lön bö ző pa ra mé te re ket össze füg gé seik ben 
mu tat ják be, komp le xebb ered mény re ve zet het nek. Ezért is volt cé lom a tér más ze nei 
pa ra mé te rek kel való kap cso la tá nak bemutatása.
   A tér el mé le ti meg kö ze lí té sé nek szem pont jait ki válóan fog lal ja össze Maria An na 
Har ley-nek a ze nei tér rel kap cso la tos kom po zí ció kat vizs gáló PhD-disszer tá ció ja.1 Írá-
sa az őt meg elő ző szá zad ta nul má nyain és kom po zí cióin ala pul. Ész re vé te lei a ze nei 
tér hasz ná la ta és a kom po zí ció össze füg gé seit te kint ve ál ta lá ban fon to sak, sokrétűek.
   A ma el fo ga dott hoz ké pest más ér te lem ben, de már Helmholtz2 is lát vala mi fé le 
össze füg gést a ze nei ská lák és a tér kö zött. A „ze nei te ret” a szó ál ta lunk hasz nált ér tel-
mé ben elő ször Nadel em lí ti,3 a „musikalischer Raum”, il let ve a „Tonraum” ki fe je zé se-
ket 1931-ben hasz nál ja. A tér prob lé má já nak kér dé sét Varèse is tár gyal ta.4 Az ak ko ri ban 
még ha gyo má nyo san há rom di men ziós nak te kin tett (ho ri zon tá lis-idő, ver ti ká lis-hang-
ma gas sá gok, tá vol ság-di na mi ka) ze nei fel fo gást ki bő ví tet te egy ne gye dik kel, a hang 
tér be tör té nő projektálásával. Az ötvenes évek ben Stockhausen és Boulez a ze nei te ret 
pon to san meg ha tá roz ta: Stockhausen szá má ra az 5. ze nei pa ra mé ter a „hang he lye”,5 
Boulez pe dig a ze né ben „tér be li szét szó rás ról” be szél.6 Mind ket ten egy be hang zóan ál-
lí tot ták, hogy a térbeliség ön álló ze nei pa ra mé ter. Varèse te hát meg elő le gez te e je len tős 
szem lé let vál tást. A te ret, vagy is a hang projektálását, me lyet ő a ne gye dik di men zió ként 
aposzt ro fált, ké sőbb ma ga is csak a di na mi ká val együtt tar tot ta ke zel he tő nek. Mi köz ben 
ezt tech ni kai lag össze tett nek íté li meg, gon do la ti szem pont ból ki eme li a tér ke ze lés kü-
lön álló sze re pét. A hang szín ről el len ben mint kü lön ka te gó riá ról nem ejt szót, való szí-
nű leg an nak össze tett mű kö dé se te szi le he tet len né, hogy vi lá gos rend szer be helyezze.
   A kü lön bö ző te rek, mint pl. az „idő te re” és a „fizi kai tér” kö zöt ti lé nye ges kü lönb-
ség té tel egyéb ként Li ge ti nél tör té nik meg.7 Cage 1961-ben ki adott szö ve ge8 a tér ről 

1  Maria Anna Harley, Space and Spatialization in Contemporary Music: History and Analysis, Ideas 
and Implementations, (Ph.D. diss., June 1994. Montreal, McGill University).

2  Hermann von Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die 
Teorie der Musik, (Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn, 41877 [11863]).

3  Siegfrid F. Nadel, „Zum Begriff des musikalischen Raumes”, Zeitschrift für Musikwissenschaft 13 
(1931), 329–331.

4  Edgard Varèse, „The Liberation of Sound”, Perspectives of New Music 5/1 (1936/66), 11–19.
5  Karlheinz Stockhausen, „Musik im Raum”, Die Reihe 5 (1959), 59–73.
6  Pierre Boulez, Boulez on Music Today, transl. by S. Bradshaw and R. R. Bennett. (London: Faber and 

Faber, 1971), 67–70.
7  Ligeti György, „Wandlungen der musikalischen Form”, Die Reihe No. 7. (Form-Raum), (Wien: Uni-

ver sal Edition A.G., 1960/1965), 16.
8  John Cage, Silence: Lectures and Writings (Middletown, Conn, Wesleyan University Press, 1961), 9.
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már mint az ötö dik di men zió ról ír (a hang ma gas ság, idő tar tam, di na mi ka és a hang szín 
után), bár ez ötö dik szá má ra a mor foló gia, vagy is az ar ti ku lá ció. De ki eme li, hogy az 
öt pa ra mé ter össze füg gé se je le ní ti meg a han got a tér ben. A tu laj don kép pe ni tér ről mint 
ötö dik pa ra mé ter ről Stockhausen ír elő ször.9 Ezen kí vül a tér rel mint abszt rakt je len ség-
gel filo zó fiai szem pont ból fog lal ko zik töb bek kö zött Merleau-Ponty,10 aki a te ret és az 
időt szét vá laszt ha tat lan egy ség ként ér tel me zi. (Merleau-Ponty sze rint a tér hasz ná lat-
ban két alap ve tő tí pus van: szuk cesszív és szi mul tán relációk.)
   A tér sze re pe a ze né ben nyil ván való, hi szen min den ze ne akusz ti kus tér ben hang zik 
el, mely tér több-ke ve sebb ha tás sal van a meg szó laló ze ne mű re. Az is egy ér tel mű, hogy 
a kü lön bö ző tu laj don sá gok kal ren del ke ző han gok kü lön bö ző kép pen vi sel ked nek egy 
adott akusz ti kus kö zeg ben. Egy meg szó laló hang nak elég csak egyet len pa ra mé te rét (pl. 
a hang szí nét) meg vál toz tat ni, és ez ál tal már is meg vál to zik a te re is. Ha egy hang tér be li 
hely ze te vál to zik meg, a ze ne je len té se is meg vál to zik, ezért a ze nei tér leg alább annyi ra 
fon tos, mint más pa ra mé te rek. Kis sé le egy sze rű sít ve a térbeliség kér dé sét, azt mond hat-
juk, hogy min den ze ne, mely leg alább két, egymástól bi zo nyos tá vol ság ra lé vő hang for-
rás sal ren del ke zik, tér be li ze ne. Ez zel együtt fon tos Bielawski meg ál la pí tá sa, mely sze-
rint a ze nei te rek nem fel tét le nül egy konk rét he lyen (mond juk, négy fal kö zött) jön nek 
lét re, ha nem azt a ze né ben részt ve vők, te hát a hall ga tók és az elő adók je len lé te ala kít ja 
ki akusz ti ku san és pszi chi kai lag. Mint hogy a je len lé vők ma guk hoz zák lét re az elő adás 
te rét, egy pszi chi kai lag zárt tér nem kell, hogy fel tét le nül fizi kai lag is zárt legyen.11

   Stockhausen 1959-es „Musik im Raum” cí mű cik ke ol va sá sa kor azon nal szem be-
öt lik, hogy ze ne szer ző ként gon dol kod va a te ret az öt ze nei pa ra mé ter (hang ma gas ság, 
idő tar tam, hang szín, hang erő és a tér) egyi ke ként fog ja föl, de tár gyal ja a töb bi pa ra mé-
ter hez kap csoló dó vi szo nyát, vala mint notációs ki vi te lez he tet len sé gét.12 Egyik fon tos 
konk lú zió ja az, hogy a te ret (a han gok tá vol sá gát és irá nyát) nem, vagy csak na gyon 
kö rül ha tá rolt fel té te lek kö zött le het egyé ni pa ra mé ter ként kezelni.
   A pa ra mé te rek egyé ni sze re pe Stockhausen 70-es évek től kez dő dően író dott ze néi-
ben át ala kul. Harley sze rint13 a szerializálható tér öt le te nem egy sze rűen hát tér be szo-
rul, ha nem a tér el kezd a ze nei sá vok po li fó niá já nak esz kö zé vé vál ni. Az anyag idő be li 
struk tu rált sá gát se gí ti elő a tér, mely ily mó don már nem sta tikus elem.
   A hang szí né nek és tá vol sá gá nak össze füg gé sét is tár gyal ja e cikk ben; el mé le ti fej-
te ge té sét a gya kor lat ban is meg való sí tot ta Luzifers Tanz (1983) cí mű mű vé nek ele jén. 
A mű kez de tén azt pró bál ja ér zé kel tet ni, ahogy egy nagy hang tö meg kö ze le dik a hall-

9  Stockhausen, „Musik im Raum”.
10  Maurice Merleau-Ponty, Phenomenologie de la perception (Paris: Gallimard, 1945). English transl. 

Phenomenology of perception, transl. by Colin Smith, (London: Routledge and Kegan Paul, 1981)
11  Ludwik Bielawski, Strefowa teoria czasu i jej znaczenie dla antropologii muzycnej (Krakkó: PWM, 

1976), 219–221.
12  Stockhausen, „Musik im Raum”.
13  Harley, Space and spatialization.
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ga tó fe lé. A kb. 25 év vel ko ráb bi ta nul mány aláb bi mon da ta tu laj don kép pen a Luzifers 
Tanz (1983) kez de té nek ma gyarázata:

Minden távoli hang spektruma amplitúdómodulálódik a közeledés hatására, a spekt-
rum deformálódik. […] A hang erő a hang zás egyik tér be li tu laj don sá ga, mi nél 
na gyobb a tá vol ság, an nál gyen gébb a hang nyo más. A mi ész re vé te lünk a „kö ze-
li-tá vo li ról” fő kép pen a hang spektrális össze té te lé re ori en táló dik – te hát a hang 
sa ját idő be li vál to zá sai nak tu laj don sá gai ra –, amin ke resz tül per sze a hang erő össze-
té te le és a tér be li köz ve tí tés fel té te le (mo du lá ció, de for má ció) be fo lyásolódik.14

   A ze ne kar lé pés ről lé pés re „kö ze le dik” a hall ga tó fe lé, e tér be li je len ség meg való-
su lá sát gya kor la ti lag a di na mi ka és a hang szín idé zi elő. Az egy re több hang szer egy re 
na gyobb ere jű meg szó la lá sa a kö ze le dés ér ze tét kel ti, a har ma dik di men zió tény le ge-
sen, fizi kai ér te lem ben vé ve ter mé sze te sen nincs je len. Az 1.  kot ta pél da a be lé pő hang-
szer cso por to kat és di na mi ká ju kat mu tat ja. Lát ha tó, ho gyan vá lik egy re han go sab bá a 
be ve ze tő ze ne, és hang szí ne ho gyan lesz egy re össze tet tebb, vagy is tor zabb. Ilyen mó-
don a kö ze le dés ér ze te ala kul ki a hall ga tó ban. (Az áb rán a szá mok a hang szer cso por-
tok be lé pé sét jel zik. A ko ráb ban már ját szó cso port to vább ra is jelen van.)
   A fen tebb le írt tér-hang szín össze füg gés nek egyéb ként már Ives is tu da tában volt.

Egy réz fú vós-együt tes pia nis si mó ja az út túl ol da lá ról hall gat va kü lön böz ni fog 
ugyan an nak az anyag nak ugyan azon együt tes ál tal egy ház tömb nyi re vagy tá vo-
labb ját szott fortéjától.15

   Mint tud juk, Ives ko mo lyan fog lal ko zott a mi nél gaz da gabb kül ső te rek lét re ho-
zá sá val és azok hang mi nő sé gei nek össze füg gé sei vel. Te hát ő is sa ját ta pasz ta la tain át-
szűr ve ír ta le, hogy a te ret nem le het ki zá ró lag in ten zi tás sal vagy a hang sze rek szá má-
nak nö ve lé sé vel-csök ken té sé vel pó tol ni, il let ve utánozni.
   Varèse, Brant, Boulez és Smalley írá sai töb bek kö zött azért ér de ke sek, mert ta pasz-
ta la tai kat ze ne szer zői mun ká juk so rán ír ták le, ezért kom po zí ciós gon dol ko dá su kat is 
meg figyelhetjük.
   A térbeliség kér dé sét há rom szem pont men tén kö ze lít hetjük meg:
1. A tér be li ze ne fej lő dé se az euró pai ze ne tör té net ben a kö zép kor tól kezd ve (ez zel itt 

most csak rö vi den fog lalkozom).
2. A ze nei tér tí pu sai, az az a fizi kai tér ki hasz ná lá sá nak módjai.
3. A tér be li ze ne tí pu sai: a ze ne mű ve ket há rom cso port ra osz tot tam asze rint, hogy meny- 

nyi re szo ros a kap cso lat egy mű és an nak – kom po zí ció san el kép zelt – hang zó te-
re között.

14  Stockhausen, „Musik im Raum”, Die Reihe no. 5. (1959), 59–73.
15  Charles Ives, „Music and its Future”, American Composers on American Music, ed. by Henry 

Cowell (Stanford University Press, 1933), 191.
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1. kotta: Karlheinz Stockhausen: Luzifers Tanz, bevezetés – kivonat

1: fu vo lák és basszetkürtök, 2: kla ri né tok, 3: sza xo fo nok, 4: obo ák és fa got tok, 5: trom bi ták és har so‑
nák, 6: trom bi ták és har so nák, 7: ütős szó lis ta, 8: kür tök, 9: eufóniumok, 10: althar so nák, te norkür‑

tök és tubák
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2. Terminológia

A dol go zat ban szereplő fo gal mak, me lye ket a pon to sabb meg kö ze lí tés hez hasz nál tam 
fel, a következők.
   Tér be li ze ne: azok ban a ze nék ben, me lyek ben a tér be li hang zás nak fon tos sze rep 
jut, a tér akusz ti kai meg je le né se nyil ván való. A hang „tér be li ki ve tí tő dé sé nek”,16 he lyé-
nek, irá nyá nak, eset le ges moz gá sá nak fon tos, sőt egyen ran gú vagy spe ciá lis sze re pet 
kell be töl te nie a ze nei szer ke zet ben, il let ve a ze ne mű össze füg gés rend sze ré nek szer ves 
ré szét kell alkotnia.
   Monó (pont sze rű ség), szte reó (két irá nyú ság), há rom di men ziós tér (olyan hang zás-
faj ták, ahol a hosszan ti és ke reszt irá nyú hang zá sok mel lett füg gő le ges irá nyok is meg-
je len nek), dif fú zió (szét szórt ság el ve): a hang zás jel le gét, il let ve a hang for rá sok he lyét 
ala ki lag, el he lyez ke dé si leg meg je lö lő meg ha tározások.
   Bel ső tér: egy adott hang vagy hang zás ön ma gá ban hor do zott te re, re zo nan ciá ja. 
Bel ső tér rel min den hang ren del ke zik, de az adott hang fel hasz ná lá sán mú lik, mi lyen 
kül ső tér hez jut a kom po zí ció, vagy is mi lyen össze füg gést te remt más hang zá sok kal. 
Denis Smalley sze rint a ze nei fo lya ma tok tér be li meg je le né se a hang zó anyag függ-
vé nye,17 ezért a ze nei nyelv meg is me ré se nél kül a térbeliség meg is me ré se sem le-
hetséges.18

   Kül ső tér: kom po zí ciós és fizi kai esz kö zök kel lét re ho zott tér él mény, a han gok vagy 
hang zá sok sa ját bel ső éle té től gyak ran, de nem fel tét le nül füg get le nül. Leg több ször az 
elő adás ban részt ve vő mu zsi ku sok he lye, a hang for rá sok tér be li szét szó rá sa, elekt ro-
ni kus ze né ben a hang fa lak he lye, a sá vok ki osz tá sá nak mű kö dé se sze rint ala kul ki a 
külső tér.
   Hall ga tói tér vagy kö zeg: az a hely, mely ben egy adott kom po zí ció meg szó lal, 
vagy is egy ze ne mű meg szó la lá sa kor a tény le ges hangzó tér.19

16  Maria Anna Harley, „Spatiality of Sound and Stream Segregation in Twentieth-Century Instrumental 
Music”, Organized Sound 3/2 (1998), 147–166.

17  Denis Smalley, „Spatial Experience in Electro-Acoustic Music”, L’Espace du son, vol. 2 (Ohain: 
Musiques et Recherches, 1991), 123.

18  A belső tér nem azonos a regiszterbeli térrel – angolul pitch-space – mely a zenei tértől fizikailag 
független jelenség, bár asszociatív módon kialakulhatnak bizonyos kapcsolatok a tér függőleges 
pontjai és a hangok frekvenciabeli nagysága között.

19  Smalley (ld. uott.) megkülönbözteti a komponált és hallgatói teret, melyet további részekre oszt, 
majd ehhez köti térbeli textúráit is. A hallgatói teret a hallgatónak a hangfalakhoz viszonyított helye 
szerint értelmezi, mely a szerző szándékán kívül álló. A komponált tér ezzel szemben a szerző által 
elképzelt térélmény. A két tértípus egymásrautaltsága hozza létre a tényleges teret, melyet Smalley 
egymásra helyezett térnek nevez. A komponált tér két kategóriája a belső tér (amely a spektro-
morfológiák, azaz a hangalakzatok saját hangzó terét jelentik), valamint a külső tér (amely a darab-
hoz vagy a darab által létrehozott végső térhangzást jelenti). Smalley ezenkívül hatféle térbeli stílust 
állapít meg, melyek a hangzások térben történő összefüggésrendszerére vonatkoznak. Vö. Denis 
Smalley, „Spectromorphology: Explaining Sound-Shapes”, Organized Sound 2/2 (August 1997), 
107–126.
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   Hang fal: ah hoz, hogy fél re ér tés nél kül be szél hes sünk az elekt ro ni kus ze né ről, a 
hang falt mint hang szert kell kezelni.
   Elekt ro ni kus ze ne: min den olyan ze ne, ami hang fa la kon ke resz tül jut el a hall ga tó-
hoz. Eb ben az eset ben a hang for rá sa elekt ro ni kus, füg get le nül at tól, mi lyen hang zás tí-
pu sok szól nak. Az erő sí tés is az elekt ro ni kus ze ne ka te gó riá já ba fog tar toz ni, hi szen a 
hang zó vég ered mény hang for rá sa – hang sze re – a hangfal lesz.
   Ide á lis hall ga tó: egy adott hall ga tói tér ben az a pont, ahol a hall ga tó hoz a le he tő 
leg jobb hang zás jut el. A kö zeg/hall ga tói tér kö zép pont ja nem fel tét le nül egye zik meg 
az ide á lis hall ga tó helyével.
   Pszi chi kai tér: egy adott kom po zí ció meg szó la lá sá nak pil la na tá ban lét re jö vő tér-
él mény, me lyet a hall ga tó szá má ra a hang for rá sok he lye és a kö zeg nyúj tot ta tér be li 
hang zás je löl ki. A pszi chi kai tér a pil la nat nyi hang zás hoz kö tött szub jek tív térérzet.
   Se gí tő tér: az a faj ta térbeliség, ami szük sé ges le het egy adott da rab meg szó la lá sá-
hoz. A tér hasz ná la tá nak szük sé ges sé gé re a szer zők gyak ran nem utal nak, sőt sok szor 
ma ga a kér dés sem fog lal koz tat ja őket. Harley a „kvá zi tér be li struk tú ra” ki fe je zést 
hasz nál ja,20 ami alatt a jel zett hangszer-összeállítás és az adott tér pil la nat nyi össze-
füg gé sét, vala mint a hang sze rek stan dard ül te té si rend jét [ld. szóló vagy hang szer cso-
port(ok) a szín pa don, a kö zön ség gel szem ben] érti.
   Hasz nált tér: egy kom po zí ció ál tal hasz ná lat ba vett tér be li hang zás, amely azon ban 
a mű struk tú rá já tól lé nye gi leg füg get len. Ami a hasz nált te ret meg kü lön böz te ti a meg-
kom po nált tér től, az a töb bi pa ra mé ter rel való köl csön ha tá sá nak tel jes vagy rész be ni 
hiá nya, és ki zá ró la gos vagy túl sá go san erős irá nyí tó sze re pe a kom pozícióban.
   Meg kom po nált tér: mely ben a hang zá sok, a hang for rá sok tér be li hely ze te, az elő-
adá si tér akusz ti kai mi nő sé ge, il let ve a da rab tér be li meg je le né se kom po zí ciós je len-
tő ség gel bír. A meg kom po nált tér tény le ge sen a kom po zí ció egyik fon tos pa ra mé te re, 
eset leg fő szer ve ző ele me, össze füg gé se ket ala kít ki a ze ne más pa ra métereivel.

3. Vázlatos történeti áttekintés

A tér be li ze ne tör té ne té nek el ső nyo mai ként a kö zép ko ri responzoriális éne ket te kint-
het jük. A tér ben tör té nő vá la szol ga tás az egyik leg egy sze rűbb ese te a tér be li ze ne lét-
re jöt té nek. Ze ne szer zők tu da to san azon ban csak a 16. szá zad tól hasz nál ják a kö zép ko ri 
tech ni ká ra épü lő kom po zí ciós el já rást. A több kó ru sos tech ni ka (coro spezzato) pél dái 
mel lett ki emel ke dőek a ve len cei Szent Márk-ka ted rá lis ze ne szer zői nek mun kái, kö zü-
lük is el ső sor ban Giovanni Gabrieliéi. Kom po zí ciói szá mos tér be li tu laj don ság gal ren-
del kez nek. Két mű vé ben, az 1597-ben ki adott Sacrae Symphoniaeben és a ha lá la után 
meg je lent Symphoniae Sacraeban (1615) a hang szín- és tér kom bi ná ciók ská lá ja igen 

20  Harley, Space and Spatialization, 179.
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nagy szá mú. A több kó ru sos tech ni ka szá mos szer zőt ih le tett meg, kö zü lük a kom bi-
ná ciók sok fé le sé gét ki hasz náló Henrich Schütz (Gabrieli nö ven dé ke) mű veit ér de mes 
kiemelni.
   A tér be li gon dol ko dás meg je lent a salzburgi dóm 17. szá za di ze ne szer zői nél is, akik 
azon ban el ső sor ban „fel hasz nál ták” a te ret. Az alap ve tően négy szó la mú ze nei anya got 
a szó la mok meg több szö rö zé sé vel és dús hang sze re lé sé vel, vala mint a já té ko sok nak a 
dóm kü lön bö ző pont jain tör té nő el he lye zé sé vel te resítették.
   A 18. szá zad ze né jé ben a tér be li gon dol ko dás a hát tér be szo rul. A kor szak ra jel-
lem ző ten den cia ként meg kez dő dik a na gyobb hang ver seny ter mek épí té se, mely ál tal 
egy részt elv ész az elő adó és a hall ga tó kö ze li kon tak tu sa, más részt olyan, fix el ren de-
zé sű ter mek jön nek lét re, me lyek in kább gá tol ják, mint se gí tik a spe ciá lis tér be li el ren-
de zé sű ze nék meg szó lal ta tá sát. A hang ver seny ter mek lét re jöt té nek kö vet kez mé nye az 
is, hogy a mű vész ezen túl szín pad ról ját szik, a kö zön ség pe dig a né ző tér ről hall gat ja. 
(E pszi chi kai, vala mint tér be li tá vol sá got majd a kö zön ség so rai ban el he lye zett hang-
for rás se gít sé gé vel tud ják a 20. szá za di szer zők meg szün tet ni, töb bek közt Xenakis 
a Terretektorh ban, ahol a ze ne kar és a hall ga tó egy más közelébe, egy konk rét tér be 
ke rül.) A hang for rás (elő adók, hang sze rek) és a be fo ga dó (kö zön ség) szét vá lasz tá sa 
mel lett a hang ver seny ter mek hát rá nyos kö vet kez mé nye a tér be li ze né re néz ve a ter mek 
alak ja és a két fél rög zí tett vi szo nya. Stockhausen e prob lé ma meg ol dá sát meg fe le lő 
ala kú, mé re tű és el ren de zé sű hely szí nek, ter mek lét re ho zá sá ban látja.21

   A ro man ti ka ko rá nak ze né jé ben a térbeliség lé nye gé ben je len ték te len. Fon tos ki vé-
tel azon ban Berlioz Requiemje, mely ben a tér szim bo li ku san és akusz ti ku san is je len 
van: négy, kü lön bö ző szá mú és össze ál lí tá sú hang szer ből álló réz fú vós együt tes ve szi 
kö rül a ze ne kart a négy ég táj irá nyá ból. A Requiem Tu ba mirum té te lé nek tér be li mű kö-
dé se azért is ér de kes, mert a hang for rá sok he lyé nek strukturálása szo ros össze füg gés-
ben áll a hang ma gas sá go ké val. Berlioz em lí tett té te le a meg kom po nált tér egyik ko rai, 
igen iz gal mas példája.
   A 20. szá zad ban jel lem zően fel buk kan nak ze nei múl tunk már ki pró bált, de új hely-
zet be ho zott meg ol dá sai. Mind eköz ben egyes al ko tók az új tér be li le he tő sé ge ket ke re-
sik, sőt a tér be li ze ne prob lé má ját el mé le ti sí kon is ku tat ják. A szá zad egyik ki emel ke-
dő „tér be li ze ne szer ző jét”, Ives-ot ze ne szer ző ként ki fe je zet ten ér de kelt a ze nei sá vok 
(layerek) szi mul tán meg je le ní té se, vala mint ezek eset le ges tér be li szét vá lasz tá sa (on-
stage–off-stage). Töb bek kö zött a The Unanswered Question (1906) cí mű mű vé ben és 
a IV. szim fó nia (1912–26) egyes té te lei ben egy ér tel mű uta sí tást ad a hang sze rek tér ben 
el kü lö ní tett el he lyez ke dé sé re,22 vala mint az adott hang sze res szó la mo kat pon tos kon-
cep ció és ze nei össze füg gés rend szer men tén kom po nálja meg.

21  Karlheinz Stockhausen, Texte zur Musik, Bd. 3: 1963–1970 (Köln: M. DuMont Schauberg, 1971), 
153–187.

22  Charles Ives, The Unanswered Question (New York: Southern Music Publishing, 1906), illetve Sym-
phony No. 4 (New York: Associated Music Publishers, 1965).
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   A 20. szá zad ban a tér be li ze né vel fog lal ko zó ze ne szer zők két irány ban tud tak el-
in dul ni, me lyek a tra dí ció hoz így vagy úgy kö tőd tek. A kö tő dés egyik mód ja a tel jes 
ta ga dás, vagy is az új ze nei gon do la tok nak meg fe le lő, a ha gyo má nyo kat szán dé ko san 
figye lem be nem ve vő tér be li hang zá sok, meg ol dá sok ke re sé se. En nek el len ke ző je a 
már jól be vált, a kü lön bö ző tra dí ciók ból is mert tér be li ese tek új hely zet ben való meg-
kom po ná lá sa. Ez utób bi el ső sor ban a több kó ru sos tech ni ka fel fris sí té se men tén tör tént, 
mely re a szá mos pél da kö zül itt csak egy re, No no Prometeo cí mű nagy sza bá sú mű vé re 
uta lok. A Prometeo vál lal tan a ve len cei több kó ru sos tech ni ka min tá ját ve szi alapul.
   A térbeliség meg je le né se szol gál hat ja a szín pa di ze ne dra ma tur gi á já nak, ver bá lis 
köz len dő jé nek ki eme lé sét is. En nek két ki emel ke dő pél dá ja Mozart Don Giovannijának 
há rom ze ne ka ros szín pa di je le ne te, ahol nem csak a ze ne ka ri árok tól, de egymástól is 
el vá lik tér ben (és a szín pa di tör té né se ket te kint ve tár sa dal mi lag is) a há rom együt tes. 
Az em lí tett sza kasz ban erős össze füg gés hall ha tó az anyag és an nak tér be li meg je le né-
se között.
   A ze ne kar szín pa di el he lyez ke dé sét te kint ve szo kat lan nak tű nő meg ol dás Eötvös 
Pé ter Há rom nő vér cí mű ope rá ja. A ze ne ka ri árok ban ját szó ti zen nyolc ta gú együt-
tes hang sze rei kö tőd nek egy-egy sze rep lő höz, ami ál tal konk rét ze nei kap cso lat ala kul 
ki az árok ból (hang sze rek) és a szín pad ról jö vő (éne kelt) han gok kö zött. Dra ma tur-
giai ér te lem ben a sze rep lők ak kor is je len tud nak len ni, ami kor nin cse nek a szín pa don. 
Eötvös azon ban ha gyo má nyos mé re tű ope rai ze ne kart is hasz nál, amit a szín pad mö-
gött he lyez el. Így az akusz ti kai hang tér ki nyí lik, és mi vel a ze ne kar ere jé ből le vesz a 
tá vol ság, tény le ges ze nei hát tér ként funk ci o nál. De ez nem ki zá ró lag akusz ti kai hát tér. 
A ze ne kar jel ké pe zi az ope ra tör té ne té ben azt a kül vi lá got, ami a sze rep lők be zárt vi lá-
ga mögött van.
   Pél dáim több sé ge az akusz ti kus ze ne te rü le té ről való, ha bár az elekt ro ni kus ze ne 
tér ke ze lé se auto ma ti kus ve le já ró ja a mű faj nak. Még is az akusz ti kus vagy ke vert kom-
po zíciók al kal ma sab bak a tér és a ze ne szer zői esz kö zök, más pa ra mé te rek össze füg-
gé sé nek vizs gá la tá hoz. Az elekt ro ni kus ze ne elő adá sá hoz el en ged he tet le nül fon tos a 
hang fa lak el he lye zé sé nek pon tos ter ve. Az, aho gyan ma hang for rá sok, pél dául hang fa-
lak pozicionálásáról gon dol ko dunk, már fel lel he tő volt a 15–16. szá za di több kó ru sos 
ze nék elő adá sá ban. A cori spezzati ko ra be li áb rá zo lá sai ból az de rül ki, hogy a kó ru-
sokat, azaz

a hang for rá so kat itt is rend kí vül szé le sen he lye zik el, s kü lö nö sen ér de kes, hogy 
mi lyen sok eset ben he lyez ték a ze né sze ket ma gas ra: er kély re, emel vény re, ja vít va 
ez zel hall ha tó sá gu kat. A hang sze rek a leg több eset ben a han gos töl csé re sek kö zül 
valók, és su gár zá su kat ma gas ról a jól vissza ve rő kö ve zet re irányítják.23

23  Ujházy László, „A 15–16. századi zene akusztikai környezete”, Muzsika 35/9 (1992 szeptember), 
43–47. [I. rész]; 35/10 (1992. október), 34–39. [II. rész]; 35/11 (1992. november), 35–38. [III. rész].
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   Az ak ko ri kö ze gek hez al kal maz ko dó elő adá sok te hát ha sonló meg figye lé sek alap-
ján mű köd tek, mint a vir tuá lis te rek hez szük sé ges, pre cíz hangfalelrendezésekkel ren-
del ke ző elekt ro ni kus ze nei előadások.
   A vir tuá lis te rek apercipiálásának egyik prob lé má ja on nan ered, hogy míg az akusz-
ti kus ze né ben a hall ga tó „kéz zel fog ha tóan” érez he ti a hang tér be li je len lé tét, hi szen 
nemcsak hall ja, de lát ja is a hang for rást, az az ma gát a hang szert, ad dig az elekt ro ni kus 
ze né ben hasz nált vir tuá lis tér meg ne he zí ti a je len ség el kép ze lé sét. A vir tuá lis tér egy ér-
tel műen az elekt ro ni kus ze né hez köt he tő fo ga lom. Xenakis szá má ra a vir tuá lis tér és az 
akusz ti kus meg való sí tás prob lé má ja.

az elő adás te ré nek ar chi tek tú rá já tól, a hang fa lak he lyé től és sok min den más tól 
is függ.24

   A szte reó elekt ro ni kus ze né ben könnyen lét re hoz ha tó hang erő vál to zá so kat a tér ben 
élő ze né szek kel meg való sí ta ni szin te nem le het sé ges. A hangzás

függ a hang se bes sé gé től, a hang fa lak, il let ve a ze né szek su gár zá si szö gé től, te hát a 
hall ga tó re la tív helyzetétől.25

4. A zenei térben létrehozott típusalakzatok bemutatása

A tér be li ze nék leg több jé nek tér ben hasz nált alak ja vissza ve zet he tő bi zo nyos szá mú 
alap tí pus ra. Bár a sa já tos sá gok ból adó dó el té ré sek te szik egyé ni vé a kom po zí ciót, az 
alapmintákat ér de mes szám ba ven ni. Egyes kom po zí ciók hang zó for má ja egy bi zo nyos 
kö zeg tí pust, sőt akár egy konk rét kö ze get is meg kí ván hat, hang zá sa függ het az adott 
kö zeg től, ám e kap cso lat nem tör vényszerű.
   A ka te gó riá kat a tér be li for mák bo nyo lult sá ga sze rint ál lí tot tam fel. Eh hez hoz-
zá kell ten ni, hogy a tí pu so kat a leg több eset ben egy sze rű sít ve, ge o met riai for mák ra 
vissza ve zet ve ér de mes vizs gál ni, kü lön pont ban az össze tett vagy bo nyo lul tabb ese-
tek kel. A for mák bo nyo lult sá gát, azok fo ko za tait Trochimczyk a di men ziók szá má nak 
nö ve ke dé sé vel ha tá roz ta meg.26 Az ál ta la meg adott tí pu sok vizs gá la tá hoz ter mé sze te-
sen olyan kon cert ter mek re, hely szí nek re vol na szük ség, ahol sem mi lyen akusz ti kai kö-

24  Iannis Xenakis, Music, Space and Spatialization: Iannis Xenakis in Conversation with Maria Anna 
Harley (Paris, 25 May 1992), 6–7.

25  Uott.
26  A 0 dimenzió: pont, vagyis egy hangforrás; 1 dimenzió: vonal, vagyis sztereó hangforrás; 2 di-

menzió: a közönséget körbevevő hangforrás; végül 3 dimenzió: „körülölelő” alakzatok. Maja 
Trochimczyk, „From Circles to Nets: On the Signification of Spatial Sound Imagery in New Music”, 
Computer Music Journal 25/4 (Winter 2001), 37–54.
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rül mény nem vál toz tat ja meg az ép pen adott tér be li for mát. A ha gyo má nyos kon cert-
termek ezért

nem tud nak ide á lis kö rül mé nye ket te rem te ni a hang for rá sok egyen lő tá vol sá gú [és 
ran gú] el he lye zé sé hez, mi vel tér jel le gük ál ta lá ban „tö re de zett”, vagy is da ra bos, 
nem li ne á ris és nem könnyű pon to san leírni.27

   Az ál ta lam hasz nált klasszi fi ká ció ki in du lá si pont nak el fo gad ha tó, de min dig fon-
tos szem előtt tar ta ni, hogy az egye di leg elem zett da ra bok akusz ti kai meg je le né si for-
má já nak meg ha tá ro zá sa és a kom po zí ció ban be töl tött sze re pé nek tisz tá zá sa pon to sabb 
ered mé nye ket mutathat.
   A pusz ta di men ziók ban való gon dol ko dás ze ne szer zői el len pél dá ja Henry Brant, 
ame ri kai ze ne szer ző, aki szá mos mű vé ben és írá sá ban fog lal ko zott a ze nei tér kér dé sé-
vel.28 Brant vé le mé nye alap ve tően ne ga tív a ge o met ri kus for mák abszt rakt hasz ná la tát 
illetően.

Brant nem vett részt az avantgarde ze ne szer zők ál tal ve ze tett ál ta lá nos ze nei struk-
tú rá kat cél zó szisz te ma ti kus ke re sés ben. Tér be li ze né jé nek nincs sok kö ze a ra di ká-
lis „struk tu ra lis ta” ze ne szer zők tér be li ze né jéhez […].29

   Egy kom po zí ció tér be li meg je le né se ki sebb di men zió szám nál is le het komp lex 
(ahogy egy ke ve sebb esz köz zel dol go zó ze nei pil la nat is le het össze füg gé seit te kint ve 
komp lex), de elő for dul hat az is, hogy egy ze ne mű vagy egy adott sza ka sza egy sze rűen 
csak kö vet vagy be tölt egy bi zo nyos szá mú di men zió ál tal ki je lölt tér be li sab lont. A tér-
be li di men ziók szá má nak nö ve ke dé se ugyan csak ma te ma ti kai szem pont, még is fon tos 
ze nei leg. Az, hogy egy konk rét ze ne mű ön ma gá ban vé ve hány di men ziós, csak egy 
be töl tet len te ret, sab lont jelöl ki:

A „tér” a ze né ben sem nem üres, sem ab szo lút, sem ho mo gén, ki zá ró lag a hang zó 
anyag tér be li att ri bú tu mai ál tal vá lik nyil vánvalóvá.30

   A kom po zí ció lé nye gi térbeliségét ki zá ró lag az e tér ben zajló ese mé nyek fog ják 
meg ha tá roz ni. A ze nei hang te ret vég ered mény ben te hát nem a fizi kai-akusz ti kai adott-
sá gok ha tá roz zák meg, ha nem az adott kom po zí ció, mely akusz ti kai lag és pszi chi kai-
lag is ki je lö li a te rü le tet, pon to sab ban azt a hang zás kört, amit az adott idő alatt a ze ne 
be töl töt te tér ként érzékelünk.

27  Uott.
28  Legfontosabb tanulmánya e témakörben: Henry Brant, „Space as an Essential Aspect of Musical 

Composition”, Contemporary Composers on Contemporary Music, ed. Elliot Schwartz and Barney 
Childs (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1967), 221–242.

29  Brant véleményét idézi: Maria Anna Harley, „An American in Space: Henry Brant’s „»Spatial 
Music«”, American Music 15/1 (Spring 1997), 70–92.

30  Harley, Space and Spatialization, 185.
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A többkórusos elrendezés újraértelmezése

A két- és több kó ru sos tech ni ka fel fris sí té se ként is ér tel mez he tő a hang for rá sok két pon-
tos, alap ve tően egy di men ziós el ren de zé se, mely az egyik leg egy sze rűbb, de akusz ti kai-
lag leg in kább kö vet he tő tér be li elrendezés.
   Bartók sajátos for má ban hasz nál ja a két kó ru sos tech ni kát a Zene húroshangszerekre, 
ütőkre és cse lesz tá ra cí mű mű vé ben, mely da rab ta lán az el ső a ze ne tör té net ben, ami 
rész le te sen meg adott hangszer-elhelyezési terv vel ren del ke zik. A szte reó tér hasz ná la ta 
a ze nei anyag dra ma tur giai ke ze lé sé ből kö vet ke zik. Ha meg néz zük a Bartók ál tal tett 
ja vas la tot a ze ne elő adói nak el he lyez ke dé sé re, a da rab nak nem csak szte reó jel le ge lesz 
vi lá gos, ha nem a zon go ra, a hár fa, a cse lesz ta és az ütők köz pon ti szerepe is.
   Kü lön le ges mó don két kó ru sos mű Kurtág György op. 27 no. 2 Ket tős ver seny cí mű 
da rab ja; tér be li for má ja to vább fino mít ja a szte reó tér hasz ná la tot. Az alap ve tően egy di-
men ziós nak te kint he tő szte reó kö ze get két di men ziós sá nyit ja az zal, hogy a szóló cselló 
és zon go ra szín pa di vi szo nyát „utá noz za le” a szte reó el he lyez ke dé sű két együt tes (1. 
áb ra), így a kö zön ség szem szö gé ből néz ve a ha gyo má nyos szte reó hang zás hosszan ti 
irá nyú meg nyúj tást kap. A da rab térbelisége a szín pad szte reó te ré nek mély ség ben tör-
té nő ki ve tí té sé re épül. A hang sze re lés, az az a ze ne kar anyag ke ze lé sé nek bel ső össze-
füg gé sei, vagy is a szó lis ták és az őket „kí sé rő” ze ne kar vi szony rend sze re, vala mint a 
kö zön sé get kö rül öle lő szte reó hang tér ben tör té nő össze füg gé sek te szik a tér pa ra mé te-
rét e mű in teg ráns részévé.

Há rom vagy négy irány ból ér kező hangok

A há rom vagy négy irány ból ér ke ző han gok tér be li struk tú rá ját is szá mos mó don le het 
ze nei anyag gal meg töl te ni. A kö zön sé get kö rül öle lő vagy az zal szem ből ér ke ző han-
gok össze füg gé sei ben a leg fon to sabb té nye ző azon ban a több pont ból ér ke ző ze nei 
anyag azo nos sá ga vagy kü lön bö ző sé ge, il let ve a hang vir tuá lis moz gá sá nak igé nye. 
E kér dé se ket ve ti fel töb bek kö zött a tér be li ze nék egyik leg ki emel ke dőbb al ko tá sa, 
Stockhausen Gruppen (1958) cí mű, há rom ze ne kar ra kom po nált mű ve. A Gruppen 
térbelisége ta lán nem a mű leg fon to sabb as pek tu sa, de a hang zás és a struk tú ra lét re-
jöt té nek szem pont já ból nem mel lé kes. A tér be li hár mas ság nak „nem csu pán dra ma tur-
giai és vi zu á lis sze re pe van, ha nem struk tu rá lis is”.31 A Gruppen tér be li hang zá sa miatt 
leg töb bet idé zett és elem zett sza ka sza a da rab 119-es cifferszáma, ahol a há rom ze ne-
kar réz fú vós hang sze rei kö zött fo lya ma to san „mo zog” a hang a tér ben. E „fo lya ma tos” 
hang moz gá sú sza kasz nál ér de mes visszautal ni a Gabrieli ál tal hasz nált „kü lön álló” tér-

31  François-René Tranchefort, La musique symphonique (Paris: Fayard, 1986), 734. Idézi: Annette 
Van de Gorne, „Espace/Temps: Historique”, L’Espace du Son, vol. 2 (Ohain: Musiques et Recher-
ches, 1988), 8–15.
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be li moz gás ra.32 Stockhausen le írá sa a da rab ról a „Musik im Raum”-ban ön ma gá ban 
vé ve is több kap cso la tot vet fel Gabrieli tér hasz ná la tá val. Konk ré tan a há rom ze ne kar 
hang szín be li ha sonló sá gá ról, e cso por tok kö zött moz gó anya gok ról, vissz hang-, il let ve 
vá la szoló ha tá sok ról le het be szél ni. Míg Gabrielinél a tér be li vá la szo kat a tonális kap-
cso la tok hoz zák lét re, ad dig Stockhausennél a di na mi ka se gít sé gé vel ala kul ki a hang-
zás tér be li ván dor lá sá nak vir tuá lis kép ze te. E kom po zí ciós tech ni ka szá mos da rab nak 
lett az al ko tó ré sze a 20. szá zad ze né jé nek tör té ne té ben (pl. Stockhausen Carréjában, 
vagy Xenakis da rab jai ban, aki szin tén ked vel te a vir tuá lis hang moz gás el já rá sát, pl. 
Terretektorh, Persephassa).
   A há rom pon tos szim met ri kus tér be li disz po zí ció, vala mint a kö zön ség kö rül öle lé se 
a hang gal Xenakis Alax (1985) cí mű mű vé nek is fon tos jel lem ző je. E mű ben a há rom 

32  A „folyamatos” („continuous”) és a „különálló” („discrete”) hangmozgás terminusok Harley-tól 
szár maz nak. Ld. Harley, „Spatiality of Sound”.

1. ábra: Kurtág György: Op. 27 No. 2 (Kettősverseny) című darabjának zenekari ültetési rendje
Az EMB Budapest szíves engedélyével
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he lyen el he lyez ke dő, azo nos hang sze rek ből álló együt te sek ál tal ját szott analóg ze nei 
anyag lé nye gi leg csak a hang zás tér be li ki tá gí tá sát, a kö zön ség akusz ti kus kö rül öle lé sét 
szolgálja.33

   A kör mint tér be li le he tő ség Stockhausen több mű vé ben is je len van, de e tér for má-
val el mé let ben is fog lal ko zik a „Musik im Raum”-ban. Az irá nyok szerializálására tesz 
kí sér le tet, ami kor a kört cik ke lyek re oszt ja fel. Mi köz ben el mé le te kom po zí ciós szem-
pon to kat kö vet (me lye ket ké sőbb a gya kor lat ban meg is való sít: Unsichtbare Chöre 
– 1979), a teó ria tá mad ha tó nak lát szik, hi szen a hall ga tó hely ze té től füg gően szem ből, 
ol dal ról és há tul ról hall han go kat, me lyek pon tos he lyét nem tud ja min dig tö ké le te-
sen ér tel mez ni.34 A kör stockhauseni egyen le tes fel osz tá sa Harley sze rint el mé le ti ma-
gya rá zat nak tű nik, li mi tált ze ne szer zői meg old ha tó ság gal, mert bár ez az elv be leil lik 
a szeriális ze ne szer zői gon dol ko dás ba, a tér kü lön bö ző pont ján tar tóz ko dó hall ga tók 
kü lön bö zően fog nak hal la ni, a pre cí zen meg adott tér be li pon to kat nem fog ják egy for-
mán vi lá go san ér zé kel ni, már a kö zeg össze mo só tu laj don sá ga miatt sem.35 Ha a meg-
való sí tás nem is le het sé ges, a kom po zí ciós elv fon tos, hi szen a be fo ga dó min den kép-
pen szem be sül a tér el sőd le ges ze nei él mé nyé vel, te hát az őt kö rül ve vő, több irány ból 
ér ke ző han gok töb bé-ke vés bé sza bály sze rű so ro za tá val. A hal lás pon tos sá gát te kint ve 
Harley-val el len ke ző vé le mé nyen van Léo Kupper, aki „Space Perception in the Com-
pu ter Age” cí mű cik ké ben bi zo nyít ja, hogy egy hang ku po lá ban (hangfalrendszerrel be-
töl tött fél gömb ben) a hall ga tók 3151 pon tot tud tak egy kí sér let al kal má val meg kü lön-
böz tet ni. A kí sér let azt bi zo nyít ja, hogy tér-fel fo gó ké pes sé günk sok kal na gyobb, mint a 
hang ma gas ság fel fo gá sá ra irá nyuló ké pes sé günk. Kupper számára

a tér nem a hang di men zió ha tá sos ki eme lé se, ha nem a hang ma gas ság, a rit mus, 
vagy a hang szín ar ti ku lá ció já nál sok kal fon to sabb ze nei paraméter.36

   A há rom di men ziós te rek struk tu rá lis hasz ná la ta a tér be li ze né ben csak ak kor je lent 
meg, ami kor a füg gő le ges sík hasz ná la ta is szük sé ges sé vált. A té má ban ku ta tá so kat 
vég ző Stockhausen az 1950-es évek ben még nem kí vánt fog lal koz ni a har ma dik di-
men zió hasz ná la tá val.37 Az 1970-es Osakai Vi lág ki ál lí tás ra ké szült gömb ala kú né met 

33  Mint Harley megemlíti, a Gruppen és az Alax térbeli elrendezése között látszólag sok a hasonlóság, 
hiszen az Alaxban az együttesek háromszögben, kvázi kört alkotva helyezkednek el. A két mű között 
azonban két fontos különbség lelhető fel: az egyik, hogy térben történő hangmozgások nincsenek a 
Xenakis-műben, a másik, hogy a zenészek térbeli diszpozíciója miatt nem pontok, hanem hangsíkok 
találkoznak egymással, melyek segítségével diffúz, térben jelentősen széthúzott hangzások alakul-
nak ki. Maria Anna Harley, „Spatial Sound Movement in the Instrumental Music of Iannis Xenakis”, 
Journal of New Music Research, 23/3 (September 1994), 291–314.

34  Jens Blauert, Spatial Hearing. The Psychophysics of Human Sound Localization. Transl. by John S. 
Allen, (Cambridge, MA: The MIT Press, 1983).

35  Harley, „Spatiality of Sound”.
36  Léo Kupper, „Space Perception in the Computer Age”, L’Espace du Son, vol. 1 (Ohain: Musiques 

et Recherches, 1988), 59–61.
37  Stockhausen, „Musik im Raum”.
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pa vi lon azon ban szük sé ges sé tet te a har ma dik di men zió hasz ná la tát is. Az au di tó rium-
ban a han got egy „joystick”-kal le he tett irá nyí ta ni e kö zeg ben há rom szi mul tán moz-
gás sal, má sod per cen ként ma xi mum öt for gást hoz va lét re vir tuálisan.38

   A há rom di men ziós hang for mák kö zül a nyolc hang fal koc ka ala kú el he lye zé se ál-
tal lét re jö vő térbeliség idő vel az elekt ro ni kus ze ne elő adá sá nak el ter jedt for má ja lett. 
Stockhausen Oktophonie (1990/91) cí mű da rab já ban az alap öt let és a fő pa ra mé ter, 
mely a töb bit ve ze ti, a nyolc szö gű tér. A he xa é der nek kö szön he tően im már nem csak 
két di men ziós vir tuá lis moz gá sok hoz ha tóak lét re (ld. Gruppen: a kö zön ség sík já ban 
ho ri zon tá li san; vagy Luzifers Tanz ver ti ká li san), ha nem há rom di men ziós ro tá ciók is, 
amik for gás köz ben emel ked ni vagy süllyed ni tud nak spi rál alak ban. A szer ző a da rab-
ban ezt a moz gást a hang ma gas ság vál to zá sá val pár hu za mo san kezeli.
   Stockhausent konk ré tan a hang kü lön bö ző (és sok fé le) tér be li moz gá sai ér de kel ték, 
de nem ki zá ró lag ön ma guk ban, ha nem más pa ra mé te rek kel össze füg gés ben és a ze nei 
for ma meg ha tá ro zott pont jain. A szeriális szer ző pon to san meg ha tá ro zott pa ra mé te rei 
kö zül a di na mi kát azon ban a spe ciá lis tér be li hang zás és an nak nyolc sá vos re a li zá lá sa 
miatt utó lag mó do sí ta ni kel lett.39 Az el kép zelt hang zás ará nyok ki vi te le zé sé hez, me lye-
ket nyil ván valóan be fo lyá sol az adott kö zeg és a da rab kül ső te re, a ze nei sá vok (értsd: 
az egyes szó la mok) di na mi kai kor rek ció já ra van szükség.
   Az Oktophonie kot tá já ban meg adott áb ra, il let ve a mű elő adá sa kor koc ká ban el he-
lye zett hang fa lak azon ban akusz ti ku san nem fel tét le nül koc ka for má ban je len nek meg. 
A négy zet tu laj don kép pen a kör höz kö ze lít, és ab ban a pil la nat ban, amint egy da rab 
hat vagy több hang for rás sal ve szi kör be hall ga tó sá gát, a hang for rá sok ál tal lét re jö vő 
ge o met riai for ma már lé nyeg te len, hal lá si lag kör ré ala kul át. Ez a ha so nu lás ér vé nyes 
a koc ka és a gömb mint ge o met ri kus tér be li for mák vi szo nyá ra is. Az Oktophonie-ban 
sem kü lön bö ző pon tok hall ha tóak a nyolc hang fal he lyé nek és vi szo nyá nak meg fe le-
lően, hi szen a hang fal a tér be su gá roz, és – egy-egy kü lö nö sen erős álló vagy moz gó 
hang tól el te kint ve – a tér je len tő sen szét szór ja a han got, a hang zá sok össze mo sód nak, 
és így a koc ka for má ban meg szó laló ze nei anyag lé nye gé ben „gömb hang zást” vesz fel.

Hangcsoportok keveredése

Egyes da ra bok ban a vég ső, össze tett hang zás ered ményt a hang cso por tok ke ve re dé se 
szol gál tat ja. Tér ben el he lye zett cso por tok és kü lön bö ző idő be li vagy tér be li kom bi-
ná ció juk ke vert ered mény re ve zet het. A hang zás cso por tok össze ke ve ré se alap ve tően 
csak a ze nei anya gok kal egy ség ben tör tén het. Er re ta lá lunk pél dát Kurtág 1987 és 1991 
kö zött írott hang sze res da rab jai nak né me lyi ké ben, me lyek ben ki emelt sze rep hez ju tott 

38  Stockhausen, Texte zur Musik, Bd. 3, 153–187.
39  Karlheinz Stockhausen, OKTOPHONIE – Elektronische Musik vom Dienstag aus LICHT, 1990/91 

(Kürten: Stockhausen, 1994), O XIX–O XXVIII.
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a ze nei tér. Kurtág dön té se az együt te sek tér be li el ren de zé sét te kint ve ért he tő, hi szen 
nem a hang zás tér be li szét szó rá sa az, ami kom po zí ciós szem pont jait meg ha tá roz ta, ha-
nem ze nei anya gá nak éle sebb ar ti ku lá ció ja. A szer ző mű vei kö zül pél da ként em lít het-
jük a …quasi una fantasia… op. 27 no. 1-et (1987–1988-ben kom po nált darab).
   A hang zó tér egé szé nek egy sé ges hasz ná la ta, más kép pen a ge o met riai for mák tól 
való el sza ka dás jel lem zi a dif fú zan hasz nált te re ket is. A szét szór tan el he lye zett hang-
for rá sok ese té ben a ze nei tér sze re pe le het egy sze rűen se gí tő, vagy is a hang zást át tet-
szőb bé té vő, de le het struk tu rá li san fon tos. A diffuzitást nö ve lő (az az az össze füg gé-
se ket csök ken tő) struk tú rák a figyel met szét húz zák, míg a dif fúz hang zást az erő sebb 
össze füg gé sek kel egy be kap csoló ze nék a tér be li pon to kat és a be fo ga dó ze nei figyel-
mét össze kap csol ják, irá nyít ják. Spe ciá lis in teg ráló szán dék kal kö ze lít a dif fúz te rek-
hez Cage, aki nek a tér ben szét szórt ze ne szü le té se kor nem a kü lön bö ző ele mek har mó-
niá ba kap cso lá sa a cél ja (értsd: nem az euró pai ér te lem ben vett har mo ni kus ság ról van 
szó), ha nem az egymástól el té rő ele mek együtt élé se. Cage szá má ra a fú zió lét re jöt té nek 
he lyét nem a kö zeg ha tá roz za meg; szá má ra egy sze rűen a ze nei tér ben sza ba don el he-
lyez ke dő hall ga tók fü le az, amely az össze füg gést lét re hoz za.40 Kü lön le ges szem pon-
tok me rül nek fel Cage Variations IV (1964) cí mű da rab já ban a da rab és an nak hang zá sa 
kö zött. A mű öt le te tu laj don kép pen meg egye zik ma gá val a tér be li hang zá sá val is. Az 
elő adás előtt egy te rü le tet kell meg ha tá roz ni, amin be lül és kí vül tör tén nek az ese mé-
nyek. Nyil ván való, hogy a ha gyo má nyos euró pai ze ne nem is me ri a „té ren kí vül” ki-
fe je zést, hi szen a ze nei ese mény ter mé sze te sen egy adott té ren be lül zaj lik. Az euró pai 
gon dol ko dás sze rint a hall ga tói pszi chi kai tér mé re te egy ze ne mű ide je alatt vál toz hat, 
hi szen egy, a ze nei fo lya mat ban új ként meg je le nő tér be li tar to mány ki tá gít hat ja a da-
rab ban ko ráb ban már tel jes nek vélt te ret. Cage-nél a pszi chi kai tér nem vál to zik, szá-
má ra a kö rü löt tünk lé vő vi lág az a tér, mely ben egy adott ze ne mű vagy a ze ne ál ta lá ban 
je len van. A Variations IV-ban a szer ző (vagy vala ki más) ál tal ki je lölt te rü le ten túl is 
el kell he lyez ni hang zá so kat, mi ál tal a hall ga tói tér szét tö ri a kom po nált tér ke re teit, és 
túl lé pi azt. Így a je len lé vők ál tal pszi chi kai lag meg ha tá ro zott tér vá lik az elő adás kö ze-
gé vé, an nak el le né re, hogy a da rab elő adá sa előtt a kom po zí ciós te ret ki je lö lik. A han-
gok ki vá lasz tá sá hoz ugyan úgy a vé let lent hív ja se gít sé gül kom po zí ciós esz kö ze ként, 
mint a tér ki vá lasz tá sá hoz; a kom po ná lás mód sze rét te kint ve te hát szo ros össze füg gés 
áll fenn a tér- és más pa ra mé te rek ke ze lése közt.
   A ha gyo má nyos euró pai kon cert szem lé le tet el fo ga dó tér be li for ma ként ér tel mez-
het jük azon ze né ket, ahol az elő adó a be fo ga dó tól el vá lasz tott szín pa don ját szik, de a 
hagyományostól el té rő tér be li disz po zí ció val. E ze ne szer zői mód szer szá mos kom po zí-
ció nak ré sze az el múlt 50–60 év ze ne szerzésében.
   Berio nagy ze ne kar ra és kó rus ra ké szült da rab ja a Coro (1977), mely nek ze ne ka ri 
ül te té si rend je a meg szo kot tól el té rő, a ha gyo má nyos tö ké le tes össze ke ve ré se. Az a 

40  Cage, Lectures and Writings, 18–56.
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tény, hogy az azo nos ze nei anya got nem egy szó lam hoz vagy hang szer tí pus hoz tar to zó 
ze né szek játsszák, a ha sonló anya got meg szó lal ta tó hang sze re ket kö ti össze, nem pe dig 
a ha sonló hang szí nűe ket. A ze nei anya gok és a hang for rá sok he lyé nek „össze za va rá sa” 
egy sé ge sen szol gál ja a hang zást.41 Fon tos té nye ző még a kó rus hasz ná la ta, amely a 
ze ne kar hoz ha sonlóan nem töm bö sen, ha nem szét szór va he lyez ke dik el (min den hang-
szer mel lé tár sul egy éne kes, aki több nyi re ugyan azt a szó la mot szó lal tat ja meg, amit a 
hang sze res). Ily mó don egy új, ha tal mas hang for rás ala kul ki kó rus és ze ne ka ri hang zá-
sok kom bi ná ció já ból. A bo nyo lult el he lye zés nek kö szön he tően a hang zá si-tér be li kom-
bi ná ciók ból egy faj ta diffuzitás ala kulhat ki.
   Xenakis Terretektorhjának (1965–66) spe ciá lis ze ne ka ri pozicionálását ge o met riai-
lag kör for ma jel lem zi, de hang zá si lag nem a kör a meg ha tá ro zó. A kö zön ség a ze ne ka ri 
ze né szek kö zött fog lal ja el a sa ját he lyét, az az lé nye gé ben „be le me rül” a hang zás ba. 
Egyé ni hang zás él ményt te kint ve a da rab egy fo ko zat tal bo nyo lul tabb is, mint ál ta lá nos 
ér te lem ben vé ve, hi szen a hall ga tó nak a da rab elő adá sa alatt el fog lalt pil la nat nyi he lye 
is mérv adó. Ezért a Terretektorh kü lön bö ző he lyek ről tör té nő meg hall ga tá sa kor meg-
vál to zik a hall ga tás szem pont ja, hi szen a da rab más hely ről való meg hall ga tá sa tér be li 
szem pon to kat néz ve min dig új él ményt nyújt. (Az ide á lis hall ga tói pont a Terretektorh 
ese té ben el vi leg a ze ne kar kö zép pont ja len ne, vagy is a kar mes ter, aki kö zé pen áll va a 
le he tő leg ki egyen lí tet tebb hang zást kap ja). Rá adá sul erő tel jes a hang for rás és a hall ga-
tó fizi kai kö zel sé ge is. A kö ze li han go kat za jo sabb nak, tel tebb hang szí nű nek hal la ni, és 
a vir tuá lis hang moz gá sok is módosulnak.
   Kü lön le ges, tel je sen egye di ze ne ka ri disz po zí ciót vá lasz tott Stockhausen Luzifers 
Tanz (1983) cí mű mű vé hez. A ze ne kar ugyan is nem a kö zön ség sík já ban, ha nem ver-
ti ká li san, óriá si fa lat al kot va he lyez ke dik el. A hang zás füg gő le ges meg je le ní té se nem 
ön ma gá ért öl ti fel ezt a kü lön le ges kön töst, ha nem az össze füg gé sek ki eme lé sé ért. 
Szá mos kap cso lat ala kul ki a tér be li el ren de zés és hang zás, vala mint a da rab rit mi kai, 
hang szín be li, dra ma tur giai rend sze re kö zött. E spe ciá lis ze ne ka ri el ren de zés ben a füg-
gő le ges fe lü let lé pés ről lé pés re ala kul ki, vá lik tel jes sé, vagy is a tér hang zás, illetve a 
tér kon cep ció idő be li for má ja a da rab dra ma tur gi á já nak kö vet kez mé nye. (A hang zást 
te kint ve te hát a tér a fo lya ma tos ki ala ku lás nak kö szön he tően – hely hez kö tött sé ge el le-
né re – ál lan dóan vál to zik.) A tér hang zás gya kor la ti lag két di men ziós, hi szen füg gő le ges 
(fel–le) és víz szin tes (jobb–bal) irá nyú ze nei kap cso la tok mű köd het nek. (E két irányt 
te kint ve Brant azt tag lal ja, hogy a tá vol sá gok ese té ben a ho ri zon tá lis irány fon to sabb 
és ér zé kel he tőbb, mint a ver ti ká lis.42 Ez utób bi ese té ben vi szont meg van győ ződ ve ar-

41  A sokféle hangszínű, sugárzású hangszer egybegyűjtésének és kevert módon történő térbeli csopor-
tosításának gazdag hangzása akusztikai okokra is visszavezethető, hiszen a diffúziónak köszönhető-
en az energiaeloszlás egyenletesebb, ily módon a hangzás tényleg gazdagabb lesz. A zenekari hang-
szerek sugárzásáról különböző típusú termekben ld. Tarnóczy Tamás, Zenei akusztika (Budapest: 
Zeneműkiadó, 1982), 414–426.

42  Brant, „Space as an Essential Aspect”.
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ról, hogy a tér be li ma gas sá gok a hang ma gas sá gok ra – nem ab szo lút han gok ra, ha nem 
re gisz ter be li kü lönb sé gek re – utal nak az em ber gon dol ko dá sá ban).43 A tér be li és frek-
ven cia be li ma gas sá gok össze füg gé sé nek akusz ti kai meg fe le lte té se a Luzifers Tanzban 
is fel lel he tő, hi szen a hang sze rek el he lyez ke dé se nagy já ból re gisz te rük nek meg fe le-
lően tör té nik; a füg gő le ges „arc for ma” ma ga sabb ré szén több nyi re ma gas hang sze rek 
ját sza nak (fu vo lák, obo ák, kla ri né tok), kö zép tájt kür tök, trom bi ták, sza xo fo nok, lent 
pe dig a mély hang sze rek (har so nák, tubák).
   A tér be li ze nék ben egyéb, az egy sze rű geometrikai alak za tok tól el té rő, sza bály ta lan 
tér be li el ren de zé sek is fel lel he tőek. A sza bály ta lan ság az em ber gon dol ko dá sá ban ál ta-
lá ban a fix vi szo nyí tá si pont vagy pon tok, a tér be li ze ne ese té ben a kö zép pont hiá nyát 
je len ti. Trochimczyk a kö zép pont vagy vi szo nyí tá si pont nél kü li ze nék tí pu sát ne ve zi 
„háló nak”, és azt mond ja, hogy mi vel a „háló ban” nincs kez de ti vagy vég ső pont, te hát 
vég te le nül tá gít ha tó, ezért nincs hi e rar chia és fó ku szá lás; a háló nem ren del ke zik „szu-
per szer ke zet tel”.44 Trochimczyk sze rint Cage „szán dék nél kü li” ze né je tud leg in kább 
be leil lesz ked ni egy háló ba, il let ve tér be li hálót ki alakítani.
   A be mu ta tott tér be li sé mák kom bi ná lá sa újabb alak za tok lét re ho zá sá ra ad le he tő-
sé get. A tér ben szét szórt cso por to kat a ve len cei több kó ru sos ság tra dí ció já val öt vö ző 
Prometeo, tragedia dell’ascolto (1984), No no da rab ja a térbeliség há rom szem pont-
ját is érin ti. A tér-hang szín össze füg gé sek a szim met ria mi ni má lis je len lé tét is el ke-
rü lik, ezért egy faj ta vé let len sze rű el szórt ság je lent ke zik a hall ga tói tér ben. Rá adá sul 
a Prometeo el en ged he tet len ré sze a mes ter sé ges utó zen gés. Zen ge tés sel az akusz ti-
kus hang zá so kat olyan mér vű idő be li nyúj tás nak le het alá vet ni, hogy a re a li tás ha tá-
rait messze át lé pik, en nek el le né re kö tőd nek a hang zá sok ere de té hez. El ső hal lás ra a 
hosszan nyúj tott han gok egy na gyobb utó zen gé sű tér meg je le né sét, az az a pszi chi kai 
tér drasz ti kus vál to zá sát su gall ják, de az ered mény idő vel át bil len az ir re á lis ba. A le he-
tet le nül hosszú utó zen gés te hát szin tén egy faj ta fur csa, nem lé te ző tra dí ciót, temp lo mi 
hang zást ele ve nít fel. A han gok bel ső te ré be tör té nő be le nyú lás se gít sé gé vel és a „hang 
ki ve tí té sé vel di na mi kus akusz ti kus te ret kre ál”.45 A Prometeóban min den pil la nat ban 
fur csa ket tős sé get hor doz a tra dí ció ból ki in duló térbeliség és az elő re mu ta tó elekt ro ni-
kus hang zá sok pu ha keveredése.
   A sza bad té ren meg szó laló ze nék tér be li disz po zí ció ja, pon to sab ban a hang for rá sok 
irá nya csak egy össze te vő je a hang zó ered mény nek. En nél fon to sabb a kér dés, hogy 

43  Brant ezirányú tapasztalatait mutatja be Voyage Four (1963) című darabjában, melyről Harley 
PhD-disszertációjában találhatunk leírást: Harley, Space and Spatialization, 245–247. Az említett 
hangmagasság-tér, illetve egyéb paraméterek összefüggése a térrel nem ennyire egyértelmű minden 
zeneszerző számára. Xenakis például már a hangmagasságra vonatkoztatott tér („pitch space”) kife-
jezést is erőltetettnek érzi.

44  Maja Trochimczyk, „From Circles to Nets”. Trochimczyk korábbi neve Maria Anna Harley, ezért 
kell minden esetben Harley-ra utalnunk.

45  Jürgen Stenzl, „Lugi Nono: Prometeo – Tragedia dell’ascolto”, (EMI Classics, 5 55209 2, 1995). 
[lemezkísérő-füzet].
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mi lyen „a ze nei ese mény kör nye ze té nek utó zen gé se” és „a hang tér fel épí té se […] Ese-
ten ként e kér dés kör höz tar to zik a hang sze rek tér be li el he lye zé se is.”46 Az olyan ze nék 
ese té ben, ahol a hang for rá sok mo zog nak (ld. Händel Vízizene vagy Brant Bran(d)t aan 
de Amstel – Tűz az Amstelen), vagy a hall ga tó mo zog az egyes hang for rá sok kö zött (pl. 
Cage-da ra bok), nincs ide á lis hall ga tói hely, il let ve az összes hely ide á lis le het. Azok a 
szer zők, akik nek a hall ga tó vagy a hang for rás el he lye zé se, a han gok utó zen gé si fel té te-
le, vala mint a kör nye ze ti za jok hiá nya struk tu rá li san fon tos, a sza bad té ri ze né vel rit kán 
tud nak azonosulni.

Elektronika a térben

Az elekt ro ni ka tér be li je len lé té nek leg fon to sabb szem pont ja a vir tuá lis ha tás. Az elekt-
ro ni kus hang for rá sok se gít sé gé vel olyan vir tuá lis mozgásokat (irány, se bes ség, tá vol-
ság) le het mo del lez ni, amilyenekre akusz ti kus meg ol dá sok kal ke vés le he tő ség van. Az 
elektroakusztikus és akusz ti kus hang for rá sok együt tes hasz ná la ta újabb le he tő sé ge ket 
vet fel. Az azo nos in ten zi tás szint meg te rem té se nem csak hang szín ben, de tér ben is sa-
já tos meg ol dá so kat ered mé nyez het. Eb ben az eset ben a kü lön bö ző hang szí nű han gok 
meg ket tő ződ nek, a pusz tán akusz ti kus vagy erő sí tett hang zá sú te rek he lyett egy spe ciá-
lis, össze tet tebb tér jön lét re. Az akusz ti kus hang for rá sok elekt ro ni kus ki erő sí té se ré vén 
a ze nei anya gok ere de ti meg szó lal ta tá sá nak gesz tu sai meg ma rad nak. Az erő sí tés hasz-
nál ha tó ki zá ró lag tér be li pozicionálás cél já ból, vagy is az akusz ti kus hang for rás – álta-
lá ban hang sze rek, me lyek moz ga tá sa nem le het sé ges vagy prob le ma ti kus – ere de ti he-
lyé ről vir tuá li san „el moz dít ha tó”, és a tér má sik pont já ra ke rül het. Ez ál tal a hang zás 
más fé le alak za tot ölt fel.
   A han gok bel ső te rét is meg le het vál toz tat ni az erő sí tés se gít sé gé vel. A csak na-
gyon közelről hall ha tó halk han gok erő sí té sé nek nem ki zá ró lag di na mi kai okai van-
nak. A halk, sut to gó han gok ki eme lé sé vel az adott han gok kül ső te re mó do sul, hi szen 
a hang fal he lyé től füg gően új po zí ciót nyer el, vala mint köz kinccsé vá lik az ere de ti leg 
halk, in tim hang, te hát bel ső te re is át ala kul. Rá adá sul az erő sí tés nek kö szön he tően el-
dönt he tő, hogy a hang for rás spekt ru má nak, illetve idő be li le fu tá sá nak mely ré sze lesz 
kierősítve, az az tel je sen új hang jö het létre.
   Eötvös Shadowsában (1996) a fu vo la, a kla ri nét és az ütős szó lis ta mik ro fon nal ki-
erő sít ve ját szik. En nek kö szön he tően az elő adók lé leg zé se, a hang sze rek egyéb zö re jei 
és más hang szer han gok is hall ha tó vá vál nak. Erő sí tés nél kül e han gok a hang sze res „tit-
kai nak” számítanak, hi szen a szo ká sos elő adó–hall ga tó tá vol sá gon csak a hang szer ha-
gyo má nyo san ze nei nek te kin tett hang jai jut nak át. A na gyon kö ze li mik ro fo no zás nak, 
il let ve han go sí tás nak kö szön he tően a há rom hang szer (fu vo la, kla ri nét, ütők) hang ja 
fizi kai lag is, a meg írt anyag nak és a da rab dra ma tur gi á já nak kö szön he tően pe dig pszi-
chi kai lag is egé szen kö zel ke rül a hall ga tó hoz. Azo kat a han go kat, ami ket a szó lis ták 

46  Ujházy, „A 15–16. századi zene”.
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han go sab ban szó lal tat nak meg, a mik ro fon tól tá vo labb játsszák, míg a fino mab ba kat 
közelebb. Ez a tech ni ka auto ma ti kus te re sí tést ered mé nyez, meg vál to zik a hang zá sok 
bel ső te re. A meg ol dás egy faj ta ki erő sí tett sut to gás hoz ha son lít ha tó, ami vel a sut to gó, 
és aki nek a fü lé be sut tog nak, in ti mebb kap cso lat ba ke rül. A nor mál be széd mód hoz ké-
pest ilyen kor je len tő seb bé vá lik a mon da ni való. A je len ség nem csak pszichikai szin ten 
ér vé nye sül, de akusz ti kai lag is, mert a közelről hal lott han gok in for má ció mennyi sé ge 
na gyobb. Amint a be szé lő fel eme li a hang ját, elv ész ez az in tim kapcsolat.
   Az akusz ti kus hang zá sok erő sí té se meg old ha tó úgy is, hogy mind ere de ti ben (az az 
akusz ti ku san), mind erő sít ve (az az elekt ro ni ku san) hal la ni le hes sen őket. A hang szín 
ket tős sé ge tér be li ket tős sé get is ered mé nyez. Az erő sí tés mel lett a hang élő át ala kí tá sa, 
vala mint a két fé le hang zás ke ve ré sé nek ará nya is le he tő vé te szi a térbeliség cizellálását. 
Egy komp lex akusz ti kus hang for rás (pl. szim fo ni kus ze ne kar) egyes tag jai nak ki erő-
sí té se, má sok akusz ti kus hang zá sa szin tén spe ciá lis ke ve re dést hoz lét re hang szín és 
térbeliség te kin te té ben. Az egyen súly meg te rem té se e ke ve rés iz gal mas ré sze. Az em lí-
tett tí pus jel lem ző pél dá ja Eötvös Atlantisa (1995).
   Az Atlantisban a spe ciá lis tér be li meg je le nést a hang sze re lés, il let ve a meg szo kot-
tól el té rő ze ne ka ri ül te tés, vala mint az erő sí tett és az akusz ti kus hang sze rek hang já nak 
ke ve re dé se ad ja. Az elekt ro ni kus hang szí nek rész ben az erő sí tett akusz ti kus (vo nó sok, 
cim ba lom, sza xo fon, hár fa, illetve ének han gok), vala mint elekt ro ni kus hang sze rek ből 
(basszus gi tár, két elekt ro mos zon go ra, vala mint há rom DX–7-es szin te ti zá tor) te vőd-
nek össze. A ze ne kar mag ját mind tér ben, mind a ze nei tex tú rát te kint ve az erő sí tés 
nél kül ját szó fú vó sok, vala mint ütő sök al kot ják. A fú vós cso por tok kö rül he lyez ked nek 
el kör ben az ütő sök. A tel jes ze ne ka ri hang zás össz ké pét, te hát hang szí né ben és tér be li 
disz po zí ció já ban is komp lex ze ne ka ri alap ra épí tet te fel Eötvös.
   A ze ne szer ző cél ja e mű ben az erő sí tés nek kö szön he tően szét szó ró dó han gok össze-
ol vasz tá sa a ze ne kar egé szé nek akusz ti kus hang zá sá val. A kü lön bö ző irá nyok hasz ná-
la ta nem a ze nei anya gok tér be li szét vá lasz tá sát, ha nem an nak össze ke ve ré sét szol gál-
ja. Ez a gon dol ko dás erő sen ze ne kar centrikus. Az Atlantisban a hang fa lak, vala mint a 
te rem hang szó rá sá nak kö szön he tően a há rom fé le hang zás tí pus (szin te ti kus, erő sí tett, 
illetve erő sí tet len akusz ti kus hang zá sok) tér be li ke ve re dé se foly tán lét re jön a re á lis, a 
vir tuá lis és a vir tuá li san ki ve tí tett re á lis bel ső te rek össze tett kom bi ná ció ja. A ke vert 
akusz ti kus és elekt ro ni kus hang zá sok meg való sí tá sá ra tö rek vő Eötvös kar mes te ri ta-
pasz ta la tai ered mé nyez het ték, hogy össze tud ta eresz te ni az alap ve tően ha gyo má nyos, 
még is tel je sen fel bo rí tott ze ne ka ri hang zás rend szert az elekt ronikával.
   A ha gyo má nyos ze ne ka ri el he lyez ke dés hez ké pest az éne ke sek és a ze ne kar „kvá zi 
for dí tott” hely zet ben fog lal he lyet. En nek oka az, hogy a da rab ze nei anya gá nak alap-
ját – az euró pai ze ne ka ri ha gyo mány tól el té rően – nem a vo nó sok ké pe zik, ha nem a 
fú vó sok. A vo nós hang sze rek te hát szó lis ta ként sze re pel nek a da rab ban, míg a ze ne ka ri 
hang zást a fú vó sok hoz zák lét re. Az alaptextúrát ők al kot ják, a te ret is ők töl tik be a 
da rab azon sza ka szai ban, ahol az egész ze ne kar ját szik. A vo nó sok szóló sze re pe a fú-
vós tuttikhoz úgy arányul, aho gyan a klasszi kus ze ne kar ban el len ke ző leg, te hát a fú vós 
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szólók arányulnak a vo nós tuttihoz. Bár mek ko ra töm böt vagy bár mi lyen nagy hang erőt 
szó lal tat nak meg a fú vó sok, az erő sí tés nek kö szön he tően a szó lis ták e hang zás fö lé 
tud nak emel ked ni. A meg szo kot tól el té rő ze ne ka ri ül te tés kö vet kez té ben a hang sze re lés 
je len té se is meg vál to zik. A to tá lis hang erő szint jé nek emel ke dé se egy részt a fú vó sok 
nagy han ge re jé vel, más részt az e hang erő szint hez iga zí tott erő sí tés sel ma gya ráz ha-
tó. A fú vó sok po zí ció ja ré vén a tutti hang zá sok ön ma guk ban vé ve is ren del kez nek a 
térbeliség finom, de vál to za tos tu laj don sá gá val, ugyan is nem tí pus sze rint he lyez ked-
nek el a szín pa don, ha nem egymástól el vá laszt va, he te ro gén cso por to kat al kot va. A ho-
mo gén hang szí nű hang sze rek ál tal ját szott anya gok így szét te rül nek a tér ben, a kü lön-
bö ző hang szí nű, de azo nos ak kor do kon be lül pe dig finom tér be li dif fú zió alakul ki.
   A ze ne kar szé lén el he lyez ke dő basszus gi tár, a szárny kürt, a hár fák, il let ve a már 
em lí tett leg ma ga sabb pon ton helyet kapott cim ba lom erő sít ve ját szik, ezért te re és 

2. ábra: Eötvös Péter: Atlantis című darabjának zenekari ültetési rendje
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hang szí ne is el üt a tutti ze ne kar tól, an nak el le né re, hogy gyak ran homofon mó don ját-
sza nak együtt. Ez a hang szín- és vir tuá lis tér be li ke ve re dés is az új sze rű tér él mény 
meg szü le té sét szolgálja.
   A tá vol ság ér ze tét kü lö nö sen jól eme li ki a szín pad há tul ján el he lye zett és ze ne-
ka ri tuttik he lyett szólóanya got ját szó két vonóskvintett, me lyek he lyét el ső sor ban az 
ál ta luk ját szott anyag je lö li ki. Ami kor hosszú idő el tel té vel vég re meg szó lal nak, min-
dig ki emel ke dő a sze re pük tér ben, hang szín ben, valamint ze nei anya guk ban egyaránt. 
A két kvin tett ze ne kar tól való hang zá si és fizi kai tá vol sá gát az erő sí tés ad ja, mi köz ben 
egymással szte reó vi szony ban állnak.
   Az erő sí tés és az elekt ro ni ka hasz ná la ta fon tos össze te vő je az Atlantis tér be li hang-
zá sá nak. Eötvös csak bi zo nyos hang zás tí pu so kat erő sít, de az erő sí tett han gok na gyon 
sok szor ke ve red nek az akusz ti kus hang zá sok kal, ez ál tal egyes hely ze tek ben az erő sí-
tet len anya gok előnyt él vez nek az erő sí tet tek kel szem ben. Az el ső té tel ele jén pél dául 
szóló sze re pet tölt be a ki erő sí tett szop rán sza xo fon. Jó da ra big ját szik együtt a négy 
obois tá val, akik nem pon to san le írt mó don, ha nem hal lás alap ján kö ve tik ká non ban a 
sza xo font. Az így ki ala kuló ál lan dó ké sés vissz hang jel le gét te hát ép pen nem az erő-
sí tés, ha nem an nak hiá nya hoz za lét re, hi szen a vissz han got ját szó obo ák egymáshoz 
ké pest is kés nek vala mennyit, ám még is hal kab bak, szá ra zab bak, mint az erő sí tett sza-
xo fon hang ja, és hang szí nük is el tér at tól. Az öt hang szer hang zá sá nak egy faj ta to tá lis, 
még hal kabb vissz hang ja a trom bi ták ak kord ja, mely a sza xo fon–oboa já ték hang jait 
szó lalt ja meg hal kan (ld. Atlantis, I. té tel, 6–32. ütem).

5. A zenei tér és a kompozíció egyéb paraméterei

Ho gyan tud a ze nei tér egy kom po zí ció más pa ra mé te rei vel egyen ran gú al ko tó rész ként 
mű köd ni? Mi lyen mó don tud a kom po zí ció és az ál ta la fel hasz nált tér kap cso lat ba ke-
rül ni egy ze ne mű más té nye zői vel? E szem pont ból há rom fé le tér be li kom po zí ció tí pust 
le het megjelölni.

A tér mint független vagy speciális paraméter: használt tér

Szá mos da rab tér be li hang zá sa nem kö ve ti vagy irá nyít ja a ze nei tör té nést, az az nem 
ala kul ki kü lö nö sebb faj ta köl csön ha tás a kom po zí ció térbelisége és más pa ra mé te rei 
kö zött, vagy is összefüggésrendszerük la zább szer ve zé se foly tán a tér mint a pa ra mé-
te rek egyi ke le vá lik a töb bi ről. Ha a tér ke ze lés pa ra mé te re nincs szo ros kap cso lat-
ban a kom po zí ciós szer ke zet más ele mei vel, nem hat ki más pa ra mé te rek re, vagy is 
in kább ön álló akusz ti kus él mény ként, mint kom po zí ciós té nye ző ként je lent ke zik, a 
hasz nált tér je len lé té ről be szél he tünk. Vi lá gos pél da a hasz nált tér re Heinrich Biber 
Missa Salisburgiensise. Biber tu da to san kal ku lál ta be le az együt te sek el he lyez ke dé sét 
(ez eset ben a kül ső te ret) a ze né jé be, a térbeliség ná la el ső sor ban egy faj ta akusz ti kai 
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„lát vá nyos ság gal” szol gál ah hoz, hogy a ha gyo má nyos tól el té rő tér be li hang zás se gít-
sé gé vel a kom po zí ció ré te gei nek szá ma több legyen.
   Rész ben Ives gon dol ko dá sát kö vet ve, rész ben pe dig a ve len cei tra dí ció min tá já ra 
ala kí tot ta ki az ame ri kai Brant disszo nán san po li fon ze né jét. Élet mű vé nek te te mes ré-
sze a hasz nált tér ka te gó riá já ba tar to zik, ugyan is ze nei anya gát, stí lu sát, össz hang zá sát, 
rit mi kai rend sze reit is alá ve ti egy pri mer tér be li él mény nek. A te ret szin te ki zá ró lag 
hang zás be li ré teg ként ke ze li, a ze nei össze füg gé sek szem pont jait ke vés bé vizs gál ja, hi-
szen egymástól füg get len, szi mul tán tex tú rák kal dol go zik, ame lyek össze füg gé sei nek 
meg te rem té sét a nagy fe lü le tű, egymástól el vá lasz tott te rek től várja.
   Brant gon do la tait elő ször „Az antifonális szét szórt ság és a tem pók po li fó niá já nak 
hasz ná la ta a kom po ná lás ban” cí mű, 1955-ös ta nul má nyá ban ír ta le, vala mi vel Stock-
hausen „Musik im Raum”-jának meg szü le té se előtt.47 A ze nei tér fe la da tá ról, vala mint 
a tér be li ze né ről le írt el kép ze lé sei el ső sor ban sa ját ze né jé ben ér vé nye sül nek, de ő bár-
mely tér be li ze né re ért he tő nek te kin tet te azokat:
1. A tér be li el vá lasz tás egy ér tel mű vé te szi a textúrát.
2. Az egymástól el vá lasz tott cso por to kat ne héz koordinálni.
3. A tér be li el vá lasz tás meg egye zik a hang ma gas sá gi tér ben („pitch space”) tör té nő tex-

tú rák el vá lasz tá sá val (ha az elő adók egymáshoz kö zel van nak a szín pa don) – te hát a 
tér be li el vá lasz tás na gyobb komp le xi tást tesz lehetővé.

4. A tér be li el ren de zés nek az egé szet te kint ve pon to san meg ter ve zett nek, a rész le tek-
ben alkalmazkodóképesnek kell lennie.

A tér, melynek praktikus kihasználtsága hiányzik: segítő tér

Se gí tő tér alatt ért jük a tér nek olyan fé le hasz ná la tát, me lyet a ze ne szer ző nem je löl meg 
kom po zí ció já ban, ám a tér je len lé te fel tét le nül vi lá go sab bá ten né a hang zást, vagy akár 
struk tu rá li san is kap csolód ni tud na a da rab más pa ra mé te rei hez. A se gí tő tér hasz ná la ta 
kö vet he tő nyo mon Ives IV. szim fó niá já ban is. Ives írá sai ban a ze nei tér ről azt mond-
ja, hogy a térbelileg szét vá lasz tott sá vok ze nei együtt mű kö dé se meg vál toz tat ja a ze ne 
ér zé ke lé sét, ugyan is hagy ja, hogy a kö zön ség eset leg csak egy adott egyé ni rész le tet 
hall gas son. Két pont ból jö vő hangzásnál

a hall ga tó vá laszt hat, hogy me lyi kük rit mu sát ér zi el sőd le ges nek [… és] el tud ja 
ren dez ni ma gá ban a rit mi kai, har mó niai és más anya gok re lációját.48

   En nek el le né re ér de kes mó don még sem pon to sít ja az elő adók he lyét a IV. szim fó niá-
ban, ahogy más mű vei ben is csak rit kán for dul elő a hang for rás he lyé re tör té nő uta lás. 

47  Henry Brant, „The Uses of Antiphonal Distribution and Polyphony of Tempi in Composing”, 
American Composers Alliance Bulletin 4/3. (1955), 13–15.

48  Ives, „Music and its Future”, 193.

Tér, idő, hagyomány-2.indd   387 2013.10.10.   15:58:27



388 A térbeliség szerepe a kompozícióban 

He lyen ként négy-öt ze nei ré te get is meg kom po nál, ame lyek egy szer re szól nak, azon ban 
e ré te gek ha gyo má nyos kon cert hely zet ben, az az stan dard ze ne ka ri el ren de zés sel tör té nő 
meg szó lal ta tá sa egyál ta lán nem könnyí ti meg apercipiálásukat. Pél dául a IV. szim fó nia 
II. té te lé nek egy bi zo nyos pont ján,49 ahol két kü lön bö ző tem pót ír elő, egy szer re két cso-
port ra oszt va ze ne kart. A „Conductor’s Note”-ban Ives azt ké ri, hogy az ad di gi tem pót 
ját szó, a par ti tú rá ban több nyi re alul sze rep lő hang sze rek a hall ga tó hoz közelebb le gye-
nek, míg az új tem pót ját szó, a par ti tú rá ban fent fel tün te tett hang sze rek az előb bi ze ne-
ka ron ke resz tül szól ja nak át.50 Ives ki fe je zet ten az elő tér-hát tér jel le gű hang zás tí pu so kat 
ked ve li, mely nek kom po zí ciós össze füg gé seit a se gí tő tér rel ki is le het emelni.
   A sok fe lé osz tott ze ne ka ri szó la mok elv ben le het nek tér be li ek, konk rét ese tek-
ben azon ban a ze nei anyag az, amely a térbeliség ér ze tét tud ja kel te ni. A „nagy szá mú 
divisi szó lam” csak asszo cia tív mó don utal a tér re. Harley kis sé ál ta lá no sí tó vé le mé-
nye szerint

[…] azok a mű vek, ahol a ze ne kar kü lön bö ző cso por tok ra osz lik, tér be li ek. […] 
Ele gen dő, hogy a kom po zí ció nagy szá mú divisi (osz tott) szó lam mal ren del kez zen 
(mint Li ge ti mikropolifóniájában), ah hoz, hogy tér be li tex tú rá hoz jus sunk, az egy-
sé ges szín pad ke re tein be lül tör té nő ki tá gí tás sal vagy va riálással.51

   Az ál ta lam se gí tő tér nek ne ve zett tí pust Harley „kvá zi-tér be li”-nek ne ve zi.52 A se-
gí tő tér re igényt tar tó ze nék ben, (mint pl. Li ge ti: Atmosphères, Lontano, Requiem; Ives: 
IV. szim fó nia; Tallis: Spem in alium nunquam habui; Xenakis: Pithoprakta stb.) a par-
ti tú ra nem je lö li a tér be li meg való sí tás mi ként jét, ám a ze nei anyag (és rész ben a re gisz-
ter szé les sé ge, a sok osz tott szó lam) még is meg te rem ti a nagy tér ér ze tet. Akusz ti kai lag 
ez a ze ne kar el he lyez ke dé sé nek szé les sé gé ből (ho ri zon tá lis irá nyok), vala mint a kö-
zön ség től való tá vol sá gá ból (mély ség) ered, nem fel tét le nül a re gisz ter be li tá gasságból.
   Ha el fo gad juk ezt a fel ve tést, ér de mes össze vet nünk Li ge ti ko rai ze ne ka ri da rab jait 
(pl. Atmosphères, Lontano) Tallis Spem in alium nunquam habui (1573) cí mű mo tet tá-
já val, ugyan is egyi kük mű vei ben sincs uta lás ar ra, hogy az egyes hang for rá so kat tér ben 
szét kell vá lasz ta ni egymástól, de az anyag erő tel je sen kí ván ja a tér be li el ren de zést. Li-
ge ti von zó dá sa a re ne szánsz vokálpolifóniához és akusz ti kus, vala mint gon dol ko dás be li 
ro kon sá ga Tallis negy ven szó la mú motettájával egy ér tel mű (vö. a 2 és 3. kot tát). A nyolc, 
egyen ként öt szó la mú cso port ra osz tott kó rus kö zött gya ko ri az imi tá ciós fo lya mat, mely 
időn ként blok kok ban je le nik meg, és ezek a blok kok per sze egy kó rus tól a tel jes tuttiig 

49  Charles Ives, Symphony No. 4. (New York: Associated Music Publishers, Inc., 1965). Ld. a partitúra 
26. oldalát.

50  A szimfónia említett pontját részletesen nem emeljük itt ki, mert Harley alaposan foglalkozik vele. 
Lásd Harley, Space and Spatialization, 110–112.

51  Trochimczyk, „From Circles to Nets”, 37–54.
52  Maria Harley, „From Point to Sphere: Spatial Organization of Sound in Contemporary Music (After 

1950)”, Canadian University Music Review 13 (1993), 123–144.
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ter jed het nek. A da rab ra nem a kó ru sok kö zött lé vő pár be széd jel lem ző, ha nem a polifón 
fe lü le tek szi mul tán moz gá sa, me lyek akkordikusan töm bö ket hoz nak lét re. A kó ru sok 
tér be li el he lye zé sé nek se gít sé gé vel a hall ga tó az akkordikus töm bök ben lét re jö vő egy-
sé gen túl le he tő sé get kap, hogy a rész le tek re is kon cent rál ni tud jon. A nagy hang zás fe-
lü let és a benne el bú jó el len pon to zó rész le tek, a tömb sze rű har mó nia ke ze lés és a szó la-
mok polifón össze fo nó dá sa az, ami ha sonló vá te szi Tallis da rab ját Li ge ti Lontanójához 
(1967). A bel ső szó la mok ki hal lá sát je len tő sen se gít het né mind két mű ben, ha a hang for-
rá so kat (hang sze re ket) zárt tér ben (pl. temp lom ban) egymástól tá vol le het ne elhelyezni.

A ze nei tér mint a kom po zí ció szer ves ré sze: meg kom ponált tér

A meg kom po nált tér rel ren del ke ző kom po zí ciók ban a tér a ze ne szer ző szán dé ka sze rint 
struk tu rá lis sze re pet tölt be. A meg kom po nált tér rel ren del ke ző da ra bok áll nak ér dek lő-
dé sem kö zép pont já ban, mert a tér be li hang zás (irá nyok, tá vol sá gok, hang zás for mák) és 
a tér ről való gon dol ko dás tel je sen össze kap csoló dik a kom po zí ció val és an nak kü lön-
bö ző pa ra mé te rei vel. A kon cep ció val a kül ső tér, il let ve a hall ga tói tér/kö zeg is össze-
függ, hi szen „a tér be li ze nék elő adá sa és per cep ció ja konk rét akusz ti kai kö rül mé nyek 
kö zött zaj lik” ezért „e fel té te lek meg vá lasz tá sa le het a kom po zí ció része”.53

   A meg kom po nált tér leg ko ráb bi pél dái a már ko ráb ban be mu ta tott ve len cei Szent 
Márk-ba zi li ka egye di akusz ti ká já ra, te ré re író dott kom po zí ciók (ld. Gabrieli vagy 
Schütz több kó ru sos mű vei). A 20. szá zad klasszi kus meg kom po nált te rű kom po zí ció ja 
Stock hau sen Gruppenje, mi vel tem pó- és hang szer ke ze lé se szo ros kap cso lat ban áll a 
szte reó, hár mas irá nyú hangzással.
   A meg kom po nált tér fon tos pél dá ja Boulez da rab ja: a kör hang zást ki ala kí tó, elekt-
ro ni kát is hasz náló Répons. A Répons (1981), ahogy már a cí me is mu tat ja, a vá la-
szol ga tás ra épül. Boulez konk ré tan a gre go rián responzoriális vá la szol ga tás ra cé loz 
da rab já val, mert a Répons a szó lis ta és a kó rus vi szo nyá nak ha gyo má nyát ele ve ní ti 
föl. A fel lel he tő kap cso la tok: „az egy és a sok”, vala mint a tér be li elem, mely a szó-
lis ták és a „kó rus” nagy tá vol ság ra tör té nő sze pa rá lá sá val jön lét re. A válaszolgatások 
te hát egy részt a kü lön bö ző mé re tű hang szer cso por tok, más részt az akusz ti kus és az 
elektroakusztikus hang zá sok kö zött mű köd nek. E kö zép ko ri for ma, mely egyéb ként is 
jel lem ző Boulez gon dol ko dá sá ra, nem csak az egy sze rű ele mek kü lön bö ző hang szín nel 
tör té nő meg szó lal ta tá sá ra al kal mas (hang sze res hang zá sok dialó gu sa az elekt ro ni ku san 
át ala kí tot tak kal),54 de a tér ben lét re jö vő moz gást is ez a for ma tí pus irá nyít ja (ld. a bel ső 
cso port és kül ső kör dialógusa).

53  Trochimcyk, „From Circles to Nets”, 37–54.
54  A Répons-ban az elektronikus hangzásokat a szólista akusztikus hangszeréhez igazított „noise gate” 

(zajszűrő kapu) irányítja; amikor hangosan játszik, az elektronikus hangzás is hangosabb, tehát a 
szintetikus hangokat is az akusztikus hangzások irányítják élőben.
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3. kotta: Ligeti György: Lontano, 17–24. ütem ©1967 SCHOTT MUSIC, Mainz – Germany.
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   A Répons kül ső te ré nek ke ze lé se azért is fon tos ré sze Boulez élet mű vé nek, mert 
min den olyan tér be li kér dés fel buk kan benne, amit a szer ző elő ző leg már tár gyalt el-
mé let ben. Boulez sze rint azon ban a tér egyál ta lán nem lé nye ges ele me egy kom po zí-
ció nak, sok kal in kább a hang zás szét osz lá sá nak in de xe, lé nye gé ben a „komp lex hang-
zás ban lé vő texturális rész le tek ar ti ku lá lá sá hoz” van szük sé ge rá.55 Vé le mé nye, bár 
ab ban ta lál ko zik Xenakiséval, hogy sze rin te a „tér min de nek előtt ar ra szol gál, hogy 
a hang za var ta la nul ér vé nye sül jön”,56 Xenakis a ze nei tér struk tu rá lis al kal ma zá sá val 
a tér pa ra mé te rét a töb bi vel egyen ér té kű nek te kin ti. Boulez egyéb ként azért vé li úgy, 
hogy a hang ma gas ság és a tar ta mok rend sze re magasabbrendű, mert a töb bi pa ra mé ter 
(hang szín, di na mi ka és tér) egy da rab meg hall ga tá sa kor rög tön ér zé kel he tő, sőt ért he tő. 
A lét re jö vő kom po zí ció vé gül is ki ala kít ja sa ját össze tett tér be li hang zá sát a töb bi pa ra-
mé ter bo nyo lul tabb mű kö dé sé nek kö szön he tően. A Boulez meg fo gal maz ta „konjunkt- 
és diszjunkt moz gá sok” le írá sa ér vé nyes a ze ne más pa ra mé te rei re is. Az ok, ami ért a 
tér sze re pé re al kal maz za, az, hogy a tér se gí ti az ar ti ku lá ciót.57 Ez alatt Boulez a tér ben 
szét vá lasz tott anya gok idő be li át fe dé sét (konjunkt), il let ve szét csú szá sát (diszjunkt) ér-
ti. (Ha két tér be li hang zás idő ben tá vol ke rül egymástól, azt már kü lön ese mény ként 
ér té ke li.) Te hát a te ret ki fe je zet ten az idő vel való össze füg gés ben vizs gál ja, el ső sor ban 
a hang ma gas ság- és rit mus ke ze lés sza bá lyai nak irá nyí tá sa alá rendelve.
   Boulez on Music Today cí mű köny vé ben a ze ne szer ző a glissandókat ér tel me zi. En-
nek kap csán pél dául a „tér-glissandók”-at, vagy is a tér be li moz gást vagy an nak ér ze tét 
nem tart ja je len tős ese mény nek. Job ban ked ve li a „kö tött tér be li el ren de zést”, ami ben a 
tér be li össze kap csoló és el vá lasz tó in ter val lu mok fixek, és vizs gál ni tud ja a „sza bá lyos 
és sza bály ta lan szim met riá kat, az aszim met riá kat és e for mák kom bi ná ciói nak alap ve tő 
tör vé nyeit”.58 Boulez a tér ben el he lye zett cso por tok kom bi ná cióit „szim met ri kus” ezen 
be lül „ho mo gén vagy nem-ho mo gén hang szí nük től” füg gően mi nő ség ben és faj súly-
ban meg egye ző nek, te hát „sza bá lyo san szim met ri kus nak”-nak ne ve zi. A nem ha sonló 
ter mé sze tű ho mo ge nei tást „sza bály ta la nul szim met ri kus” össze füg gés nek ne ve zi (pl. 
egy réz fú vós cso port egy vo nós cso port tal szem ben), „vagy ha nem ho mo gé nek, és kü-
lön böz nek egymástól mi nő ség ben vagy faj súly ban; min den egyéb eset ben aszim met ri-
kus a viszony”.59

   A szim met ria tí pu sok ér té ke lé se utó la go san ér tel me ző dik Boulez élet mű vé ben a 
Rituel (1974/75) meg írá sá val. Mi vel a da rab ban a tér be li hang zás for mái, el ren de ző dé-
se idő ben fo ko za to san ala kul ki, a tér nek fon tos ar ti ku lá ciós sze rep jut, össze füg gés ben 
a ze nei anyag gal és a hang szín nel. A Rituel szim met ria hely ze tén vi lá go san lát szik a 
Boulez ál tal bevezett ter mi nu sok je len tő sé ge. A Rituel kül ső te rét a szín pa don szim-

55  Harley, Space and Spatialization, 143.
56  Varga Bálint András, Beszélgetések Iannis Xenakisszal (Budapest: Zeneműkiadó, 1980), 112–115.
57  A konjunkt- és diszjunkt mozgásokról egyébként ld. Boulez, Boulez on Music Today, 67–70.
58  Uott., 70.
59  Uott., 70.
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met ri ku san el he lye zett nyolc hang szer cso port je le ní ti meg, Boulez ka te go ri zá lá sa sze-
rint az „ir re gu lá ris szim met ria” sza bá lyai sze rint. (A cso por tok, a hang sze rek szá mát 
te kint ve töb bé-ke vés bé szim met ri ku sak ugyan, bár ke reszt ben tör té nő ül te té sük, és a 
cso por tok tag jai nak szá mát te kint ve e szim met ria sza bálytalan).
   Vég ered mény ben az egy sze rű, sta ti kus szim met ria ter vet a cso por tok ban sze rep lő 
hang sze rek szá má ból, vala mint a cso por tok glo bá lis han ge re jé ből és hang szí né ből adó-
dó kü lönb sé gek sze ren csé sen má sít ják meg. Mint hogy a da rab for má ja nem más, mint 
e tér be li alak zat fo lya ma tos fel épü lé se, sű rű sö dé se, majd idő ben szin te szim met ri kus 
le épü lé se, a Rituel mint egy a tér pszi chi kai ér te lem ben vett szü le té se ként és el fo gyá sa-
ként, ki ürü lé se ként is működik.

6. Összegzés

Összeg zés kép pen meg ál la pít ha tó, hogy a tér be li ze nék több sé gé nél – ke let ke zé sük től 
füg get le nül – a hall ga tói tér be li ho va tar to zás meg ha tá roz ha tó, összefüggésrendszerük 
komp le xi tá sa miatt a cso por to sí tás irány adó ként szol gál hat. A spe ciá lis tér be li disz po-

3. ábra: Pierre Boulez: Rituel című darabjának zenekari ültetési rendje
(Az Universal Edition, Bécs szíves engedélyével)
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zí ciót al kal ma zó da ra bo kat ér de mes pa ra mé te ren ként meg vizs gál ni, ér tel mez ni össze-
füg gé sei ket és a ta pasz ta la tok alap ján ki je löl ni térbeliségük ál ta lá nos jel lem zőit. A kü-
lön bö ző szem pon tok össze kap csoló dá sá nak kö vet kez té ben azon ban olyannyi ra sok fé le 
le he tő ség kí nál ko zik, hogy gya kor la ti lag min den egyes kom po zí ciót kü lön tér be li ese-
mény ként kell ér té kel ni. Azon ban is mét hang sú lyoz nom kell, hogy a kom po zí ciók tér-
be li sze re pe csak egy a le het sé ges ze nei pa ra mé te rek kö zül. Meg kom po nált tér rel ak kor 
ren del ke zik egy da rab, ha a tér pa ra mé te re szo ros össze füg gés be tud lép ni a kom po-
zí ció más pa ra mé te rei vel, és a köl csön ha tás kö vet kez té ben a ze ne mű struk tú rá já nak 
al kal maz ko dó, eset leg irá nyí tó ré szé vé tud vál ni. Ha a térbeliség lát vá nyos, a ze nei 
szer ke zet ről le sza ka dó elem ma rad, a kom po zí ció „csak” hasz nál ni fog ja a teret.
   A tér be li ze nék apercipiálása hang for rá saik mi lyen sé ge, hely ze te, eset le ges össze-
tett sé gük el le né re sem ál lít le he tet len fe la da tot a hall ga tók elé, hi szen a hall ga tó, mint 
más pa ra mé te rek ese té ben is, a tel jes hang zást egy be hall va ér tel me zi az akusz ti kus 
ered ményt. A térbeliség ide á lis eset ben nem hi val ko dóan je le nik meg a ze né ben, mert 
nem ural nia kell a ze ne egé szét, ha nem szer ves ré szé vé kell  válnia.
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A kötet szerzői

BOZÓ Pé ter (1980) az MTA BTK Ze ne tu do má nyi In té ze té nek mun ka tár sa. A Liszt 
Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem hall ga tó ja ként ze ne tu do mány sza kot vég zett (1998–
2003), PhD dok to ri fo ko za tát ugyan itt sze rez te 2010-ben. 1999 és 2007 kö zött kül ső 
mun ka társ ként a Liszt Em lék mú ze um és Ku ta tó köz pont ban te vé keny ke dett. 2005–2009 
kö zött rend sze re sen ta ní tott a Ka pos vá ri Egye tem Szín há zi Tan szé kén. 2006–2009 kö-
zött a Studia Musicologica társ szer kesz tő je. Je len leg OTKA poszt dok to ri ösz tön dí jas-
ként, „Ope rett Ma gyar or szá gon” cím mel foly tat ku ta tá so kat. Elő adó ként az I. Stutt-
gar ti Nem zet kö zi Liszt-kon fe ren cián és az ESF „Music, Culture and Politics in Early 
Nineteenth-Century Europe, 1815–1848” cí mű nem zet kö zi ze ne tu do má nyi mű he lyén 
vett részt. Dok to ri ér te ke zé sét az MTA 2011-ben Aka dé miai If jú sá gi díj jal jutalmazta.

DA LOS An na (1973) a bu da pes ti Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem Ze ne tu do má-
nyi Tan sza kán foly tat ta ta nul má nyait (1993–1998), majd csat la ko zott az in téz mény Ze-
ne tu do má nyi Dok to ri prog ram já hoz (1998–2002). Az 1999/2000-es tan év ben DAAD 
ösz tön díj jal a ber li ni Humboldt Egye tem Dok to ri Is ko lá já ba járt. Az MTA Len dü let 
prog ram já nak nyer te se ként 2012 jú li u sa óta az ál ta la ala pí tott 20–21. Szá za di Ma gyar 
Ze nei Ar chí vum és Ku ta tó cso port ve ze tő je az MTA BTK Ze ne tu do má nyi In té ze té-
ben. Ku ta tá sai kö zép pont já ban a 20. szá za di ma gyar ze ne szer zés-tör té net és ze ne tu-
do mány-tör té net áll. Kodály Zol tán po é ti ká já ról szóló köny ve 2007-ben je lent meg 
Budapesten.

DINYÉS So ma (1975) 1999-ben sze rez te dip lo má ját a bu da pes ti Liszt Fe renc Ze ne-
mű vé sze ti Egye tem Kar ve ze tés sza kán. Ezek ben az évek ben sa já tí tot ta el Pertis Zsu-
zsá tól a csem baló zás és a régizene-elő adói stí lus sok for té lyát is. 2007-ben vé gez te 
el a DLA-kép zést ze ne el mé let sza kon. Ala pí tó ja a ba rokk ze ne his to ri kus elő adá sá ra 
sza ko so dott Arión Consortnak, vala mint az Ars Longa Ének- és Ka ma ra ze ne kar nak. 
2002–2003-ban utób bi együt tes elő ad ta J. S. Bach el ső lip csei kan tá ta év fo lya mát Bu-
da pes ten, he ti rend sze res ség gel, a kom po ná lás sor rend jé ben. 1999 óta ta nít szol fézst, 
ze ne el mé le tet a Bartók Bé la Ze ne mű vé sze ti Szak kö zép is ko lá ban, több együt tes ben ját-
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szik or go na vagy csem baló continuót. Rend sze re sen köz re mű kö dik a Bu da pes ti Fesz ti-
vál ze ne kar, a Liszt Fe renc Ka ma ra ze ne kar, az Erkel Fe renc Ka ma ra ze ne kar, a veszp ré-
mi Mendelssohn Ka ma ra ze ne kar, vala mint ba rokk kamaraegyüttesek (Musica Pro fa na, 
Aura Mu si ca le, Hortus Musicus, Sonatores Pannoniae) elő adá sain. 2007 óta a po zso nyi 
il le tő sé gű Solamente Naturali ka ma ra ze ne kar tag ja, akik kel rend sze re sen kon cer te zik 
Szlo vá ki á ban és más euró pai or szá gok ban egyaránt.

GILÁNYI Gab ri el la (1976) tu do má nyos mun ka társ az MTA BTK Ze ne tu do má nyi In-
té ze té nek Ré gi Ze ne tör té ne ti Osz tá lyán. Ta nul má nyait a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti 
Egye tem Ze ne tu do má nyi sza kán vé gez te, 2001-ben dip lo má zott. Dok to ri ta nul má nyait 
ugyan itt folytatta, 2007-ben sum ma cum laude mi nő sí tés sel szer zett PhD-fo ko za tot. 
2007-ben el nyer te az MTA Aka dé miai If jú sá gi Dí ját, il let ve az MTA Sasakawa Fia tal 
Ku ta tói Ösz tön dí ját. 2008-tól OTKA poszt dok to ri ösz tön dí jas ve ze tő ku ta tó, pro jekt-
jé nek cí me: A gre go rián ének Ma gyar or szá gon 1526 után. Ta nul má nyo kat pub li kált 
a kö vet ke ző té mák ban: a gre go rián ének mű fa jok ze nei vizs gá la ta, kö zép-euró pai offí-
cium re per toá rok fel tá rá sa, gre go rián pa leo grá fiai ku ta tá sok. Je len le gi fő ku ta tá si té má-
ja: tridenti zsi nat utá ni li tur gi kus for rá sok ze nei anya ga, 17–18. szá za di ret ros pek tív 
gre go rián re per toá rok, mű fa jok. 2004 óta tart elő adá so kat a Nem zet kö zi Ze ne tu do má-
nyi Tár sa ság Cantus Planus mun ka cso port já nak kon ferenciáin.

HOR VÁTH Ba lázs (1976, Bu da pest) a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem ze ne szer-
zés tan sza kán szer zett ze ne szer zői és ze ne el mé let-ta ná ri dip lo mát 1999-ben. DLA-fo-
ko za tát ugyan itt 2005-ben kap ta meg. 2002–2013-ig az Egye tem Ze ne szer zés, 2013-tól 
Ze ne el mé let sza kán ta nít. Kom po zí ciói nak több sé ge szim fo ni kus ze ne kar ra (Borrowed 
Ideas, Fa ust Groteske, I got Riff stb.) és kamaraegyüttesre (POLY, Divergent, As sem-
blage stb.) író dott. Mű veit rend sze re sen játsszák kü lön bö ző fesz ti vá lo kon, kor társ ze nei 
ese mé nyek ke re té ben. Ze ne szer ző ként együtt dol go zott töb bek kö zött Eötvös Pé ter rel, 
Fe ke te-Ko vács Kor nél lal, Rivka Golanival, az Amadinda Ütőegyüttessel, az Ensemble 
Mo dern nel, a Gö te borg Symfonikerrel, a Mo dern Art Orchestrával, az MR Szim fo-
ni ku sok kal, az RSO Wiennel, a Tokyo Sinfoniettával, az UMZE Ka ma ra együt tes sel. 
Ze ne szer ző ver se nye ken el ért ered mé nyei kö zül ki emel ke dik a 2007-es ber li ni „In me-
mo riam György Li ge ti” ze ne szer ző ver seny, me lyen POLY cí mű mű vé ért, vala mint a 
2011-es Új Ma gyar Ze nei Fó rum, mely nek nagyazenekari ka te gó riá já ban Fa ust Gro-
tes ke cí mű mű vé ért el ső dí jat ka pott. Hat fia tal mu zsi kus sal együtt 2009-ben meg ala-
pí tot ta a THReNSeMBle együt test, mely kor társ ze ne elő adá sá ra spe cia li záló dott. Ne-
vük höz szá mos mű ős be mu ta tó ja fűződik.

KE RESZ TES Nó ra 1973-ban szü le tett Pé csett. Dip lo má ját 1996-ban sze rez te a bu da-
pes ti Ze ne a ka dé mi án mint ének-ze ne ta nár kar ve ze tő, Job bágy Valér nö ven dé ke ként; 
ze ne el mé let-ta nár ként Legányné He gyi Er zsé bet és Komlós Ka ta lin ta nít vá nya volt. 
Ta ná ri pá lyá ját a Pé csi Mű vé sze ti Gim ná zi um és Szak kö zép is ko lá ban kezd te 1996-ban. 
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1998 óta ta nít a Pé csi Tu do mány egye tem Mű vé sze ti Ka rá nak Ze ne mű vé sze ti In té ze té-
ben, elő ször mint óra adó, 2002-től ki ne ve zett ta nár se géd ként, 2008-tól pe dig ad junk tu-
si stá tus ban. 2004 és 2007 kö zött a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem dok tor isko-
lá já nak ösz tön dí jas hall ga tó ja volt a Ze ne szer zés prog ram Ze ne el mé let alprogramja 
ke re té ben (prog ram ve ze tők: Jeney Zol tán és Komlós Ka ta lin). DLA dok to ri fo ko za tát 
2008-ban szerezte.

KO VÁCS And rea (1968) a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem Egy ház ze ne Tan-
szé ké nek tu do má nyos mun ka tár sa és ta ná ra. Egy ház ze nész dip lo má ját 1998-ban, 
DLA dok to ri fo ko za tát 2002-ben sze rez te ugyan itt. Ku ta tá sai nak kö zép pont já ban a 
kö zép ko ri kö zép-euró pai (el ső sor ban ma gyar or szá gi) zso lozs ma ha gyo má nyok elem-
zé se és re konst ruk ció ja áll. En nek ered mé nye kép pen több kö te tet pub li kált a há rom 
fő ma gyar or szá gi (esz ter go mi, kalocs-zág rá bi, erdély-váradi) ha gyo mány ról, vala-
mint az észak-itá liai Aquilea temporale for rá sai ról a Corpus Antiphonalium Officii–
Ecclesiarum Centralis Europae so ro zat keretében.

KUSZ Ve ro ni ka (1980, Ka pos vár), ze ne tör té nész. 1998 és 2003 kö zött a Liszt Fe renc 
Ze ne mű vé sze ti Egye tem ze ne tu do má nyi tan sza ká nak hall ga tó ja volt, 2003 és 2007 
kö zött doktorandusz ugyan itt. 2005–2006-ban Fulbright-ösz tön díj jal egy évet töl tött 
a flo ri dai Tallahassee-ben, ahol Dohnányi ame ri kai ha gya té kát ku tat ta. Dok to ri disszer-
tá ció ját 2010-ben véd te meg. 2004-ben, 2005-ben és 2007-ben Kodály-ösz tön díj ban 
ré sze sült. 2007-től az MTA Ze ne tu do má nyi In té zet mun ka tár sa, 2012-től az újon nan 
lét re jött 20–21. Szá za di Ma gyar Ze nei Ar chí vum és Ku ta tó cso port tag ja. 2004-től 
rend sze re sen ír hangversenykritikákat a Muzsikának.

RAJK Ju dit (1966), alt, ének mű vész dip lo má ját 1994-ben, DLA dok to ri fo ko za tát 
2009-ben sze rez te a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye te men, ahol je len leg ad junk tus 
az Egy ház ze ne Tan sza kon. Ora tó rium, dal- és kon cer té ne kes ként rend sze re sen szó lal-
tat ja meg kor társ szer zők kom po zí cióit. Több vo ká lis mű ős be mu ta tó ja fű ző dik ne-
vé hez, ma gyar és kül föl di szer zők ír tak szá má ra da lo kat. Euró pa szá mos or szá gá ban, 
Orosz or szág ban, Tö rök or szág ban és az Egye sült Ál la mok ban ven dég sze re pelt. Rend-
sze re sen ké szít fel vé te le ket a Ma gyar Rá dió és a Hun ga ro ton szá má ra. Kor társ ze nei 
elő adói mun ká já ért, új mű vek be mu ta tá sá ért 2005-ben és 2011-ben Artisjus-dí jat ka-
pott. 2009 óta a FUGA Bu da pes ti Épí té sze ti Köz pont ban ren de zett FUGA-koncertek 
mű vé sze ti ve ze tő je. 1998-tól a bu da pes ti Európai Kulturális Alapítvány ku ra tó riu má-
nak tag ja, 2009 óta a ku ra tó rium elnöke.

SCHOLZ An na (1978) cselló ta nul má nyait a bu da pes ti Ze ne a ka dé mi án, Koó Ta más nö-
ven dé ke ként, vala mint az Oberlin Kon zer va tó rium ban (USA) vé gez te. Bu da pes ten a 
Ze ne tu do má nyi Szak hall ga tó ja is volt, s 2008-ban ugyan itt csel lis ta ként DLA dok to ri 
fo ko za tot szer zett. 2003 óta a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ze ne ka rá nak gor don ká sa. Nagy 
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ér dek lő dés sel fog lal ko zik his to ri kus elő adói gya kor lat tal: Catharina Meints irá nyí tá-
sá val az Oberlin Kon zer va tó rium ban kez dett ba rokk csellón ját sza ni, majd 2006-ban 
Bécs ben, Herwig Tachezinél foly tat ta e ta nul má nyait. 2003 óta a kor hű hang sze re ken 
ját szó Orfeo Ze ne kar te vé keny tag ja. 2012–13-ban mo dern ki adást ké szí tett Jean-Marie 
Leclair: Scylla és Glaucus cí mű ope rá já ból; a pro jekt a Ze ne aka dé mia TÁMOP poszt-
dok to ri ösz tön dí já nak tá mo ga tá sá val való sult meg. 2013 feb ru ár já tól a Deb re ce ni 
Egye tem ok ta tó ja. Szá mos mű sor is mer te tő és CD-kí sé rő fü zet szerzője.

SZA BÓ Fe renc Já nos (1985, Pécs) 2008-ban ki tün te tés sel dip lo má zott a Liszt Fe renc 
Ze ne mű vé sze ti Egye te men, Jandó Je nő és Fal vai Sán dor zon go ra sza kos nö ven dé ke-
ként. Ugyan eb ben az év ben fel vé telt nyert a Ze ne aka dé mia Dok to ri Is ko lá já nak zon-
go ra sza kos DLA- és ze ne tu do má nyi PhD-kép zésé re. DLA-fo ko za tát 2012-ben nyer te 
el. Ala pí tó tag ja a THReNSeMBle kor társ ze nei kamaraegyüttesnek és a Trio Duecento 
Corde zon go rás trió nak, utób bi tag ja ként több nem zet kö zi ka ma ra ze nei ver se nyen nyert 
dí jat. Rend sze re sen kon cer te zik ének mű vé szek part ne re ként is, a 2012/2013-as tan év 
má so dik fé lé vé ben kor re pe ti tor a Ze ne a ka dé mi án, Mar ton Éva osz tá lyá ban. Euró pa 
több or szá gá ban, vala mint Kí ná ban lé pett pó dium ra zon go ris ta ként. 2011 el ső fe lé ben 
a Liszt Fe renc Em lék mú ze um és Ku ta tó köz pont tu do má nyos mun ka tár sa. Ugyan ez 
év szep tem be ré től fia tal ku ta tó az MTA BTK Ze ne tu do má nyi In té ze té nek Ma gyar ze-
ne tör té ne ti osz tá lyán. Az MTA Len dü let prog ram ja ke re té ben 2012 jú li u sá ban meg-
ala kult 20–21. szá za di ma gyar ze nei ar chí vum és ku ta tó cso port tag ja, ku ta tó té má ja a 
ma gyar hang le mez tör té net és a ma gyar ope ra ját szás tör té ne te, a ma gyar elő adó mű vé-
szet-történet.

VÁRKONYINÉ TERRAY Bog lár ka (1977) a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem 
ad junk tu sa, dip lo má ját 2001-ben sze rez te az egye tem ének-ze ne ta nár, kar ve ze tő sza-
kán. Et től az év től ta nít ugyan itt szol fézst, ze ne el mé le tet, par ti tú ra ol va sást. DLA-foko-
za tát 2006-ban sze rez te. 2012-ben az ő for dí tá sá ban je lent meg Hubert Nordhoff és 

Gárdonyi Zsolt Harmonik cí mű kö te té nek ma gyar ki adá sa, Össz hang és to na li tás cím-
mel. Emel lett rend sze re sen ké rik fel ze nei szak köny vek lek to rá lá sá ra. El mé le ti mun kás-
sá ga mel lett ak tí van ze nél, a több nem zet kö zi ver se nyen (2010-ben Bécs ben, 2012-ben 
Riminiben) is dí ja zott Capella Silentium ének együt tes ala pító tagja.
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