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Stílus és szimbolika Guillaume Du Fay két „koronázási” motettájában*
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Guillaume Du Fay (vlsz. 1397–1474)1 izoritmikus motettái, a kor kitüntetett rep-

rezentációs mûfajának e mestermûvei a kor más kompozícióihoz hasonlóan nagy

zenei kéziratokban elszórva, datálatlanul maradtak fenn. Maguknak a kéziratok-

nak, illetve a bennük található egyes mûvek bejegyzésének sokszor valóságos de-

tektívmunkát igénylô datálása a legjobb esetben is csupán arról tudósít, mely idô-

pontban létezett már biztosan (s volt még följegyzésre, megôrzésre méltónak

ítélt) egy kompozíció (terminus ante quem) anélkül, hogy tényleges keletkezése ezál-

tal közelebbrôl meghatározhatóvá válna. A korabeli motetta, a kor mûfaji hierar-

chiájában a chanson és a mise között álló cantus mediocris2 sajátosságai közé tarto-

zik azonban, hogy a kompozíciók meghatározott alkalomra íródtak, s a feltételez-

hetô elhangzás eseményére rendszerint magukban a kompozíciókban találunk

utalást. A 13. században megszületett mûfaj e késôbbi reprezentációs típusa tehát

immár nem egy rendszeresen visszatérô, elvont liturgikus alkalomhoz, hanem ki-

emelkedô, és ha nem is egyszeri, de nem rendszeresen visszatérô, egyedi társadalmi

eseményhez kapcsolódott. Guillaume de Machaut (1300–1377) legkorábbinak tar-

tott motettája, a Bone pastor Guillerme/Bone pastor, qui pastores/Bone pastor Guillaume

de Trie reimsi hercegérsek tiszteletére – nagy valószínûséggel beiktatására – íród-

hatott. Mind az alapul választott „Bone pastor” (Jó pásztor) (egyelôre azonosítat-

* A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság „Mûelemzés – ma” címmel rendezett VIII. tudo-

mányos konferenciáján, az MTA Zenetudományi Intézet Bartók- termében 2011. október 7- én elhang-

zott elôadás tanulmánnyá átdolgozott változata.

1 Du Fay nevének írásmódja és három szótagú kiejtése (dü fá- i) ma elfogadottnak tekinthetô. A kom-

ponista halálának idôpontja jól ismert. A hagyományosan elfogadott születési évszám (1400) helyett

a pályafutás korai állomásai alapján újabban az 1397- es évet tekintik valószínû születési dátumnak.

Lásd Alejandro Enrique Planchart: „Du Fay, Guillaume”. In: The New Grove Dictionary of Music and

Musicians. London: Macmillan, 2001, Vol. 7., 647.; vö. Laurenz Lütteken: „Dufay”. In: Die Musik in Ge-

schichte und Gegenwart (a továbbiakban MGG), hrsg. Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 5.: Kassel: Bä-

renreiter, 22001, 1510. hasáb, bár a német enciklopédia megôrizte a név hagyományos írásmódját.

2 „Motetum est cantus mediocris cui verba cujusvis materiae, sed frequentius divinae supponuntur.”

(A motetta közepes énekmû, melynek szövege bármilyen tematikájú lehet, de leggyakrabban vallá-

sos.) Lásd Johannes Tinctoris: Diffinitorium musicae, s.v. „Motetum”:

http://www.chmtl.indiana.edu/tml/15th/TINDIF_TEXT.html (2012. március 26- i letöltés).



lan) tenor révén, mind a két ehhez komponált magasabb szólamban, az ugyancsak

„Bone pastor” szavakkal kezdôdô triplum és motetus is megszólítja a francia

koronázóváros újonnan megválasztott egyházi vezetôjét.3 Az itáliai Venetóban

mûködött Johannes Ciconia (cca. 1375–1412) Padovához kapcsolódó motettái kö-

zül több is püspökök tiszteletére, feltehetôen ott is egyenesen beiktatásukra ké-

szült. Így például az 1406. március 8- án beiktatott Albane Michelének szól az Al-

bane misse celitus, míg a Petrum Marcello Venetum Pietro Marcellónak íródott, kinek

beiktatására három évvel késôbb, 1409. november 16- án került sor.4 Mind a két

motetta szövege megnevezi mind a püspököt, mind pedig a komponistát.5 Ciconia

számos kompozíciójával együtt e két motetta is – pontos szerzômegjelöléssel – a

Bolognai kódexben6 (BL) maradt fenn, abban a terjedelmes kéziratban, amelybe a

fiatal Guillaume Du Fay korai izoritmikus motettáit, e hagyomány közvetlen foly-

tatóit is bejegyezték.

Du Fay ismert és hitelesnek tekintett 14 izoritmikus motettájából ötnek az

esetében egyértelmûnek tûnik, milyen konkrét eseményre íródott.7 Ugyanakkor

lényegében valamennyi darabról megállapítható – vagy legalább valószínûsíthetô –,

hogy kinek a számára készülhetett, még ha a mûvek többségénél nem is egyértel-

mû, milyen konkrét esemény adhatta a kompozíció megrendelésének, komponálá-

sának és elôadásának alkalmát. Míg a motetták általában Du Fay mindenkori mun-

kaadói, megbízói számára készültek, olykor éppen a motettákból következtetünk

a komponista és a megbízó szükségszerû kapcsolatára. A Robert Auclou nevét ak-

rosztichonban tartalmazó Rite maiorem motetta maga a legfontosabb bizonyíték

(és tanú) a komponista és a versben megörökített Auclou, Louis Aleman bolognai

pápai legátus titkára közötti kapcsolatra.8 A három legkorábbi számon tartott mo-

tetta – Vasilissa ergo gaude, O gemma lux és Apostolo glorioso – a Riminiben és Pesaró-
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3 A motettához lásd Anne Walters Robertson: Guillaume de Machaut and Reims: Context and Meaning in his

Musical Works. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 53–68.

4 Lásd a közreadói bevezetôt a PMFC Ciconia- kötetéhez: The Works of Johannes Ciconia, ed. Margaret

Bent and Anne Hallmark, Monaco: Éd. de l’Oiseau- Lyre, 1985 /Polyphonic Music of the Fifteenth

Century, XXIV/, XII.; Ciconia életrajzi adataihoz lásd még Giuliano di Bacco–John Nadas–Margaret

Bent: „Ciconia”. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol. 5., 836–842.

5 Az elôbbi 1. szólama „Albane, misse celitus…”, a 2. szólam „Albane, doctor maxime” megszólítással

indul. Az utóbbi 1. szólama a püspök velencei származására utal:„Petrum Marcellum Venetum…”,

2. szólama „O Petre, antistes inclite…” szöveggel indul. A motetták vége pedig „…cum tuo Ciconia”

(„a te Ciconiáddal”), illetve „…qui melon istud edidit, / adesto tuo Ciconia” („…ki e dalt komponál-

ta, / gyámolítsd Ciconiádat”) szöveggel utal a komponistára.

6 A Bolognai kódexet legújabban ugyancsak Margaret Bent vizsgálta. Ld. „Bologna, Q15”, MGG, Sach-

teil, 2. köt., 21995, 52–56. hasáb. A legfontosabb polifon kéziratok jegyzékét lásd a Brockhaus–Riemann

Zenei Lexikon (szerk. Carl Dahlhaus–Hans Heinrich Eggebrecht; magyar kiad. szerk. Boronkay Antal,

I. köt., Budapest: Editio Musica, 1983) „Források” szócikkében.

7 Du Fay izoritmikus motettáinak a mûvekre vonatkozó legfontosabb adatokkal ellátott jegyzékét lásd e

tanulmány függelékében.

8 Du Fay életének fontos szereplôit tömör függelékben mutatja be mind David Fallows (Dufay. London:

J. M. Dent & Sons Ltd., 1982, 243–258., ide: 244.), mind Peter Gülke (Guillaume Du Fay. Stuttgart–

Kassel: Metzler–Bärenreiter, 2003, 492–504. ide: 492.).



ban uralkodó Malatesta családhoz köthetô. Az ifjú Du Fay feltételezett jelenléte a

konstanzi zsinaton (1414–1418), megismerkedése Carlo Malatesta da Riminivel

és ezt követô szolgálata a Malatesta- udvarban, melynek zenei életérôl, pesarói kó-

rusáról mindössze egyetlen beadvány tájékoztat,9 elsôsorban éppen e mûvek alap-

ján valószínûsíthetô. Az elsô ismert motetta, a Vasilissa ergo gaude kétségkívül

Pandolfo Malatesta da Pesaro leányának, Cleofe Malatestának íródott II. Mánuel

bizánci császár egyik fiával, II. Theodorosz (Tódor) Palaiologosszal kötendô házas-

sága alkalmából. Míg ezúttal nyilvánvaló a kompozíció megrendelésének oka, s

legföljebb az a kérdés, hogy az eljegyzés, az eltérô vallású jegyesek házasságát le-

hetôvé tévô ezüstbulla kihirdetése vagy maga az esküvô lehetett- e a mû konkrét

elhangzásának alkalma, addig a görögországi pátrai (Patras) Szt. András- templom-

ba szánt Apostolo gloriosóra vonatkozóan, a családi kapcsolat ismeretétôl eltekint-

ve, már keresni kell a zenemû megrendelésének és elhangzásának lehetséges alkal-

mát. Esetleg Pandolfo Malatesta, Cleofe bátyja érseki kinevezésére (1424) kell

gondolnunk, vagy pedig a templom újra- szentelésére (1426)? Még bizonytala-

nabb az O gemma lux elhelyezése, bármily meggyôzôen segít is a mû elemzése an-

nak kimutatásában, hogy a motetta nyilvánvalóan a bari Szt. Miklós- templomhoz

köthetô.

Du Fay valamennyi motettája között a legismertebb, s egyúttal legegyértel-

mûbb datálással rendelkezô mû a Nuper rosarum flores / Terribilis est locus iste négy-

szólamú motetta, mely a firenzei Santa Maria del Fiore, vagyis a dóm Filippo

Brunelleschi tervezte kupolájának elkészültét követô fölszentelésen, 1436. már-

cius 25- én hangzott el a pápa celebrálta szertartás keretében.10 Du Faynak a pápai

kórusban való részvétele (megszakításokkal 1428 és 1437 között) már egyértel-

mûen dokumentált. A komponista neve, aki 1435/36- ban magister capellaeként is

szerepel, folyamatosan jelen van a pápai kórusra vonatkozó iratokban. V. Márton

(Oddone Colonna, 1417–1431), majd pedig IV. Jenô (Gabriele Condulmer, 1431–

1447) alatt szolgált. Az utóbbi, a firenzei dóm felszentelését is celebráló IV. Jenô

személyéhez köthetô a legtöbb ugyancsak meglehetôs bizonyossággal beazonosít-

ható eseménnyel összefüggô további motetta, mindenekelôtt az a kettô, melyet

„koronázási motettáknak” nevezhetünk, az Ecclesie militantis és a Supremum est mor-

talibus.

Ha „koronázási” motettáknak nevezzük e két mûvet, a valószínûnek tûnô, ha-

sonló rituális- ceremoniális alkalomra hivatkozva az összehasonlítás lehetôségét

vetjük fel. A nagyjelentôségû pápakoronázáshoz hasonlóképpen kiemelkedô rep-
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9 Vö. Laurenz Lütteken: Guillaume Dufay und die isorhythmische Motette. Gattungstraditionen und Werkcha-

rakter an der Schwelle der Neuzeit. Hamburg: K. D. Wagner, 1993, 217–222.

10 A Nuper rosarom flores a már említett monográfiákon túl is különösen gazdag saját irodalommal ren-

delkezik. Itt csupán néhány meghatározó, illetve újabb tanulmányt említek. Charles W. Warren:

„Brunelleschi’s Dome and Dufay’s Motet”. The Musical Quarterly 59. (1973), 92–105.; Craig Wright:

„Dufay’s Nuper rosarum flores, King Solomon’s Temple, and the Veneration of the Virgin”. Journal of the

American Musicological Society, vol. XLVII/3. (Fall 1994), 395–441.; Marvin Trachtenberg: „Architec-

ture and Music Reunited: A New Reading of Dufay’s ’Nuper Rosarum Flores’ and the Cathedral of

Florence”. Renaissance Quarterly, 54/3. (Autumn, 2001), 740–775.



rezentációs aktusnak kellett lennie a luxemburgi Zsigmond (római, de egyúttal

magyar király) német- római császárrá koronázása. A császárrá koronázás elvégzé-

se az Ottó- kor óta pápai kiváltság. Hogy a császárkoronázás eseményét nagyszabá-

sú ünnepélyes elôkészületek elôzték meg, többek között Vasaritól is tudjuk, aki

Donatello ez idôre esô római útja kapcsán említi, miként kapott a szobrász ez al-

kalomból megbízásokat.11

Bár a két motetta, ha feltehetô funkciójukat elfogadjuk, nem szükségszerûen

tartozik össze, mégis érdemes összevetnünk ôket a viszonylagos idôbeli közelség,

az azonos környezetbôl, a pápától, illetve az ô udvarából származó megbízás és fô-

ként a két koronázási rituálé közötti hasonlóságok miatt.12 Éppen az összehason-

lítás révén válik feltûnôvé, milyen rendkívül sokrétûen különböznek egymástól.

Feltûnô mindenekelôtt már a két motetta elterjedtségében tapasztalható eltérés

is. Míg az Ecclesie militantis unikális darab, mely tehát csak egyetlen forrásban, az

egyik „Trienti” kódexben maradt fönn,13 addig a Supremum est Du Faynak a legtöbb

forrásban, összesen hat kéziratban megôrzôdött motettája.14

Ha ezekután elôször e két motetta szövegét tesszük vizsgálat tárgyává, azt lát-

juk, hogy nemcsak a feltételezhetô hasonló ünnepi aktus kapcsolja össze a két mû-

vet, hanem éppen ellentétességük. Mintha egyenesen a „háború és béke” egymást

feltételezô kontrasztja határozná meg költôi tartalmukat. Hogy az 1433- ban kelet-

kezett (késôbbi) Supremum est mortalibus bonum pax („Legfôbb jó a halandók számá-

ra a béke”) szövegkezdetû motetta kulcsszava a béke, aligha szorul részletes bizo-

nyításra. Elegendô egy pillantást vetnünk szövegére, melynek 20 tízszótagos vers-

sorában a pax szó nominativusi alakja vagy ablativusa, a pace („béke idején”) ösz-

szesen nyolcszor fordul elô.15
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11 Giorgio Vasari: A legkiválóbb festôk, szobrászok és építészek élete. Válogatta Vayer Lajos, ford. Zsámboki

Zoltán, Budapest: Helikon, 1978, 252.

12 Mindkét koronázási szertartást eredeti ordók alapján részletesen vizsgálja disszertációjában Lütteken:

Guillaume Dufay und die isorhythmische Motette, 320–328.

13 Az ún. „Trienti” vagy „Tridenti” 87- es kódex (Trento, Castello del Buonconsiglio, Monumenti e

Collezioni Provinciali, Ms. 87), ff. 85v–86r és 95v–96r.

14 A Bolognai „BL” kódexben (Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, Ms. Q 15), ff. 190v–

191r; a Bolognai „BU” kódexben (Bologna, Biblioteca Universitaria, Ms. 2216), pp. 56–57.; egy

modenai kéziratban („ModB”, Modena, Bibl. Estense, Ms. a. X. 1, 11), ff. 66v–67r; a „Tr” 92- es

kéziratban (Trento, Castello del Buonconsiglio, Monumenti e Collezioni Provinciali, Ms. 92), ff.

32v–34r; egy müncheni kéziratban (München, Bayerische Staatsbibliothek, mus. Ms. 3232a), ff.

107v–109r; és egy koppenhágai töredéken (Koppenhága, Der Kongelige Bibliotek, Ms. 17, olim Mu-

sikhistorisk Museum 598). Vö. Lütteken táblázatát: Guillaume Dufay und die isorhythmische Motette,

496–497. A két bolognai forráshoz lásd még RISM BIV5, Manuscrits de Musique polyphonique, XVe et

XVIe siècles: Italie. Catalogue par Nanie Bridgeman, München: G. Henle Verlag, 1991, 15–33. („BL”)

és 89–94. („BU”).

15 A tanulmányban közölt versfordítások saját kísérleteim. Valamennyi motettaszöveggel részletesen

foglalkozik, nyelvi és verstani elemzést adva Leofranc Holford- Strevens: „Du Fay the Poet? Problems

in the Texts of His Motets”. Early Music History, 16. Cambridge: Cambridge University Press, 1997,

97–163. A Supremum est szövegét hasonló módon közli Julie E. Cumming is, bár ô még a változó

menzúrajelek helyét és a tenor talea- és color- szakaszait is feltünteti a szöveg mellett, lásd The Motet in

the Age of Du Fay. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 158.



A páros rímelésû költemény négysoros versszakokba rendezhetô. Az utolsó

elôtti versszak allegóriaként megszemélyesítve – legfôbb instanciaként, illetve je-

len lévô szereplôként – még meg is szólítja a „szent Béké”- t, miközben a két tény-

legesen jelen lévô notabilitás, maga a koronázó pápa és a császárrá koronázásra

érkezô Zsigmond király megszólítása – mintegy csattanóként – a vers zárósorára

marad.

Ha a Supremum est a békéhez szóló himnusz, az Ecclesie militantis („A harcos

egyház”) kezdetû, feltételezhetôen két évvel korábban, 1431- ben, Jenô pápává

koronázására komponált motetta mindjárt a legmagasabb – „triplum” – szóla-

mának kezdôszavaival az egyház „harcos” szerepét állítja elôtérbe. De nemcsak

e kezdôsor miatt kell a háborúra gondolnunk. A két tenor cantus firmusra épülô,

különösen komplex mûbe a szerzô még egy harmadik cantus firmus jellegû, s eb-

ben az esetben szöveggel ellátott komponált énekszólamot iktatott. Ez teszi a

mûvet valamennyi motetta között talán a legkülönlegesebbé, illetôleg a legösz-

szetettebb szövetûvé. A jellegzetes középkori latin verselésû két fölsô szólamhoz

egy antikizáló disztichonpár járul a mû egyetlen forrásában „contratenor”- nak je-

lölt szólamban:
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Supremum est mortalibus bonum

Pax, optimum summi Dei donum.

Pace vere legum praestantia

Viget atque recti constantia.

Pace dies solutus et laetus,

Nocte somnus trahitur quietus.

Pax docuit virginem ornare

Auro comam crinesque nodare.

Pace rivi psallentes et aves

Patent laeti, collesque suaves.

Pace dives pervadit viator

Tutus arva incolit arator.

O sancta pax, diu expectata,

Mortalibus tam dulcis, tam grata,

Sis eterna, firma, sine fraude!

Fidem tecum semper esse gaude!

Et qui nobis, o pax, te dedere

Possideant regnum sine fine:

Sit noster hic pontifex aeternus

EUGENIUS ET REX SIGISMUNDUS.

Amen.

A legeslegfôbb jó halandók számára

A béke az isten legszebb ajándéka.

Békében él ám a törvények ereje,

S az igazságosság is rendíthetetlen.

Békében a nappal szabad és vidám,

Éjszaka nyugodt álom száll miránk.

Béke tanítja a szüzet is arra

Hogy haját ékítse, arannyal befonja,

Békében dalolnak források, madarak

Lágyak a völgyek, derût árasztanak.

Békében célhoz ér a gazdag utazó,

Bizton mûvelheti földjét a dolgozó.

Ó szent Béke, oly régóta várt, ah!,

Halandóknak oly édes, oly drága,

Légy örök, szilárd, csalástól mentes!

Örvendjél, hogy bizodalmunk benned!

És, ó Béke, kitôl kaptunk téged,

A hatalom legyen mindig csak véle:

Éljen hát a pápa, és vigyázzon miránk

JENÔ ÉS [ÔVÉLE JÓ] ZSIGMOND KIRÁLY!

Amen.



Bella canunt gentes querimur pater optime tempus

expediet multos si cupis una dies

numus et hora fluunt magnumque iter orbis agendum

nec suus in toto noscitur orbe deus.

Háborúról szól a nép, s panaszoljuk, atyánk, a korunkat.

Egy nap megszabadít, kívánd csak, sokakat.

Pénz s az idô elvész, meg az út is hosszú elôttünk,

És a világon már nincs Isten se nekik.

A nyugati egyházszakadást követô konciliarizmus zsinat és pápa közötti fe-

szültségeinek idôszakában (1418–1447) nem nehéz történelmi hátteret keresni

a vershez, bár a legvalószínûbb mégis, hogy benne az 1453- ban végül Konstanti-

nápoly elestéhez vezetô török fenyegetésre történô utalást kell látnunk.16 Ha

részleteiben homályos is az epigramma pontos értelme, félreérthetetlen a békét-

lenségre való utalás a hangsúlyosan „háborúkat” (Bella) megidézô kezdôszóval.

A szólam, ámbár középszólamról van szó, mérsékelt tempója, zárt melodikus

formája következtében a szokásos cantus firmusokkal ellentétben a kompozíció

szövetében mindvégig jól hallható.17 Ezáltal a mûben, különösen annak „akusz-

tikus” formájában igen fontos tagoló funkciót kap, három jól elkülöníthetô sza-

kaszra osztva a kompozíció fôrészének folyamatát. Háromszori elhangzása két

különbözô menzúrajel alatt történik. Míg a két szélsô szakasz a korszak jellegze-

tes, igen gyakori áthúzott menzúrajeleinek egyikét, az áthúzott kört, vagyis a

tempus perfectum diminutumot használja, a középrész úgynevezett modus cum tem-

pore jel, C3, mely a hangértéket nem felére, hanem harmadára csökkenti.18 A mû

mélyebb rétegét ugyanakkor a két „tenor”- ban megjelenô hagyományos liturgi-

kus idézetként elhangzó cantus firmus határozza meg összesen hat izoritmikus

szakaszban. A tenorok valamennyi izoritmikus szakaszban más menzúrajel alatt

olvasandók (1. fakszimile).19 Az epigramma elhangzására mindig két izoritmikus

tenor- szakasz jut.

Mint a fakszimile tenor szólamainak elején látható szünetek is jelzik, a mû

izoritmika által meghatározott fôrésze elôtt a két fölsô szólam duettjébôl alakuló

hosszabb bevezetô áll. A motetták jellegzetes duettszakaszai be is épülhetnek az

izoritmia által meghatározott mûstruktúrába, mint például a Nuper rosarum ese-

tén, de gyakran elkülönülnek, mint itt is.20 Ugyancsak jól leolvasható a tenor szó-
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16 Így értelmezi Gülke: Guillaume Du Fay, 157–158.

17 Gülke is kiemeli a szólam különlegességét, jól követhetô melodikus jellegét és a contratenor megne-

vezés problémáját: uott 154–157.

18 A diminúciós menzúrajelekhez lásd Anna Maria Busse Berger: Mensuration and Proportion Signs.

Origins and Evolution. Oxford: Clarendon Press, 1993, 120–163.

19 A három alapjel (tempus imperfectum cum prolatione maiori, tempus imperfectum cum prolatione minori és

tempus perfectum cum prolatione minori) mindegyikét azonos jel követi áthúzva, vagyis diminúciós jel-

ként, tehát a leírt értékek fele olyan hosszú ideig tartanak.

20 Vö. Lütteken: Guillaume Dufay und die isorhythmische Motette, 420., ahol az egyes motettákat a szerzô

épp ez alapján csoportosítja.



lamok eredeti lejegyzésérôl, hogy a mû, ismét kilépve a zárt struktúrából, rövid –

az átírás szerint mindössze kétütemnyi – zárószakasszal fejezôdik be. Kisebb átfe-

désektôl eltekintve a két fölsô szólam is követi az alapszerkezet diktálta tagolást,

s nagyjából minden új tenor szakasznál új versszak indul. A kompozíció felépíté-

sét így szemléltethetjük:

A szerkezetbe be nem ágyazott külön bevezetés és záróütemek, vagyis a kere-

tes szerkezet jellemzi a Supremum est motettát is, bármennyire különbözzék is

egyébként az Ecclesie militantistól. Alapszerkezetét amellett ugyancsak hat izoritmi-

kus tenor szakasz határozza meg, bár itt a tenor maga szabadon komponált szó-

lam, s a kétszer elhangzó color mindegyikére három taleaszakasz esik. Ugyancsak

jellemzô különbség, hogy itt a menzúra csupán a darab középsô szakaszára válto-

zik meg átmenetileg (e3) az „O sancta pax” szövegsornál, hogy azután (a „Sit

noster hic pontifex” szövegrésznél) ismét visszatérjem a tempus perfectum diminu-

tum ( ). A Supremum est teljes formaszerkezete így ábrázolható:
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1. fakszimile. Részlet az Ecclesie militantis kéziratából: a két tenor cantus firmus21

21 Vö. Guillaume Dufay: „O gemma, lux”. Motets isorythmiques, Huelgas- Ensemble, Paul Van Nevel CD- ki-

advány (Harmonia Mundi, HMC 901700, 2000) kísérôfüzetét.

1. ábra. Az Ecclesie militantis formavázlata (a kezdôszavak utalnak az egyes szövegszakaszokra)



A pápamotettát indítása mindjárt korábbi kompozíciókkal, mindenekelôtt az

elsô ismert izoritmikus motettával kapcsolja össze. A Vasilissa ergo gaude kezdete

olyan közel áll az Ecclesie militantishoz, mintha az utóbbi szándékkal idézné az elôb-

bit (1. kotta). Nemcsak a már említett, több motettával is közös duettindítás, mely

mindkét motettánál egyformán imitációs szerkesztést mutat, adja a hasonlóságot.

Szinte teljesen azonos az a hangról oktávot ereszkedô szólókezdés és az arra felelô

prímimitáció – még ha a menzúra nem is azonos, amit a két darab átírásának 6/8,

illetve 3/4 ütemfajtája jelez. Mintha ennek az ereszkedô (meghajlást utánzó?) in-

dító gesztusnak meghatározott jelentése, retorikai értéke volna.

A korábbi motetta megszólító, sôt fölszólító indítása, „Császárné tehát ör-

vendj” meghatározni látszik a gesztus jelentését. Az ezen a ponton is már kétszö-

vegû pápamotetta fölsô szólamának kezdete, ha kevésbé közvetlenül is, de ugyan-

csak megszólítást és fölszólítást tartalmaz:
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2. ábra. A Supremum est formavázlata22

22 A formavázlaton Fauxb. és Fb egyaránt a Fauxbourdon helyett áll. Az izoritmikus tenor szakaszainak je-

lölésénél azt igyekeztem világossá tenni, hogy a color (a tenordallam) kétszer fut le, míg a talea (a rit-

mussor) minden dallamszakasz alatt háromszor, vagyis összesen hatszor. Besseler jelzésmódja, bár

utal a hatszoros ritmuskurzusra, nem jelzi a két dallami lefutást: I,1; II,1; III,1; IV,1; V,1; VI,1, de Van

régebbi kiadása pedig nem teszi világossá, hogy hatszor változatlanul halljuk a ritmussort, bár ugyan-

akkor jelzi a color két kurzusát: I,1; II,1; III,1; I,2; II,2; III,2.

1. kotta. Az Ecclesie militantis kezdete és a Vasilissa ergo gaude kezdete



Az egyezô hangfekvés, ambitus és hangkészlet ellenére a két motettakezdet

között némi különbséget teremt a tonalitás. Heinrich Besseler kiadásában a Vasi-

lissa az 1–2. tónusba, vagyis a D alaphangú dór modusba illeszkedik, míg az

Ecclesie militantis kezdetén a közreadó logikus javaslata alapján az elsô szövegsor

végén A- fríg zárlat alakul ki, vagyis 3–4. tónus kvinttel lejjebb, a- ra transzponált

változata b- molle, illetôleg a „moll” hexachord használatával. Miután azonban az

egyetlen kéziratban nincs egyértelmû iránymutatás a zárlat tonális hovatartozásá-

ra, elképzelhetô a b- rotundum nélkül, a fölsô szólamban véve alsó vezetôhangot

a musica ficta elvei alapján, s így nem fríg jellegû a zárlatot hozva létre (2. kotta).23

Ez utóbbi hangzásvilágában közelebb áll a Vasilissa egyértelmûen d alaphangú

kezdetéhez.

A Supremum est indítása a maga sajátos fauxbourdon szerkesztésével, melynél a

lejegyzett s alapvetôen párhuzamosan vezetett szólampárt belsô szólam teszi dús

hangzásúvá, élesen elüt a két korábbi motetta egymáshoz olyan közelálló indításá-

tól. Érdemes ezt a részletet is mindjárt két eltérô, de egyaránt lehetséges tonális

értelmezésben magunk elôtt látnunk (3. kotta a 14. oldalon).24
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Ecclesiae militantis,

Roma, sedes triumphantis

Patri sursum sidera

Tamen cleri resonantis

Laudem pontifici dantis

Promat voce libera.

A harcos egyháznak,

Róma, széke a diadalmasnak,

Az atyához csillagokkal,

Végre az éneklô klérusnak

Dicséretét a fôpapnak

Hirdesse teli torokkal.

23 Az utóbbit választotta a Paul Van Nevel vezette Huelgas- Ensemble.

24 Paul Van Nevel együttesével ismét a „világosabb”, „derûsebb” hangzású második változatot énekelteti.

2. kotta. Az Ecclesie militantis kezdete kétféle tonális értelmezéssel



A „béke”- motetta az indító dallami gesztust nyilvánvalóan tudatosan idézi föl

a kompozíció további két fontos pontján: az „O sancta pax” szakasz kezdetén, va-

lamint a zárómelizmánál, akár valóban „Amen”- rôl van szó (ahogy Besseler kiegé-

szítette közreadását), akár csak az utolsó szótag ékesítésérôl.

A tenor szólamok – a cantus firmus – belépésének pillanata újabb szoros kap-

csolatot teremt a korai Malatesta- motetta és a pápamotetta között. Ez az a pilla-

nat, amikor a jelen lévô megszólított személy tényleges megnevezésére sor kerül:

már a „Vasilissa” („császárné”) kezdô szó a jelenlévô menyasszonyhoz szól ugyan,

de nevének elhangzása mégis a tenor (és a contratenor) belépésének pillanatára

marad:
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3. kotta. A Supremum est kezdete kétféle tonális értelmezéssel

4. kotta. A Supremum est kezdete, az „O sancta pax” szövegrész és a záró „Amen” eleje



Eddig az elsô versszak. Az elsô sorpár esik a bevezetôre, s az izoritmikus fô-

rész kezdetén áll a Cleophe név. A nevet még jobban kiemeli, hogy kivételesen kö-

zös a szövege a két azonos fekvésû felsô szólamnak, melyek éppen azonos ambitu-

suk folytán az itáliai motettahagyomány két cantusának mondhatók, s nem a ki-

csit mélyebb, illetve kicsit magasabb fekvésû francia motetus, illetve triplum

szólamnak. A Cleophe név elhangzását a belépô tenor liturgikus idézete „Concu-

pivit rex decorem tuum” („Szépségedet a király kívánja”), a szüzek miséje (Missa

de virgine tantum) Gradualéjának verzusából az („esküvôi”) 45. zsoltár részlete kí-

séri.25 (5a- b kotta a 16. oldalon)

Egészen hasonló szerkesztési elvet követ, csak éppen egy kivételesen komp-

lex, ötszólamú és – elméletileg legalábbis – ötszövegû motettaszerkezetben az

Ecclesie militantis. Az ugyancsak hatsoros (s ugyancsak 8, 8, 8, 7, 8, 7 szótagszá-

mú), de a Vasilissától eltérô rímszerkezetû versszakokra épülô költemény teljes

elsô strófája elhangzik a bevezetôben.26 A név itt a második versszak kezdôszava

lesz. A szövegszerkezet a contratenor nélkül:

A „jó családból” való származás (bonum genus) szellemesen emlékeztet az

Eugenius név görög jelentésére. Hogy a névadás és a rituális átnevezés milyen fon-

tos aktus, nem kell hangsúlyoznom. Nyilvánvaló mindenesetre, hogy a kétféle „ke-

reszt”- név dicsérete a teljes második versszak tulajdonképpeni mondanivalója. E

versszak indítása tehát – a Vasilissa „Cleophe”- szakaszához hasonlóan – az izorit-
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25 A Károli- féle bibliafordításban található zsoltárfelirat szerint: „Dicsérô ének az Isten Felkentjére és

annak menyasszonyára”.

26 A Vasilissa rímszerkezete aabbcc, míg az Ecclesie militantisé aabaab.

[Cantus I, II]                                                                          Tenor

Bevezetô

Cantus

firmus

Vasilissa, ergo gaude

Quia es digna omni laude,

Cleophe, clara gestis

A tuis de Malatestis,

In Italia principibus

magnis et nobilibus

Császárné, hát csak örvendjél,

Méltó vagy, hogy dicsértessél,

Ó Cleophe, nemes tetteik

A Malatestákat kitüntetik,

Itália hercegei ôk,

Nagyok is és elôkelôk.

Concupivit 

rex decorem

tuum



mikus szerkezet indítása is. Ezúttal azonban nem egy, hanem két tenorral van dol-

gunk, s mindkettô rövid – kivételesen rövid, jelzésszerû – liturgikus dallamidézet.

Mindkettô azonos mûfajból, egy- egy Magnificat- antifóna kezdetérôl idéz. A mé-

lyebb tenor szólam az Ecce nomen domini szöveget az egyházi év kezdetén álló elsô

adventi vasárnap vesperásából idézi, s ezáltal alighanem a kezdetet, az új pápa

uralmának kezdetét hangsúlyozza.27 A második – magasabb – tenor viszont egy
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5a kotta. Concupivit rex, Graduale (vö. Liber Usualis, 1230.)

5b kotta. Vasilissa ergo gaude, részlet, a cantus firmus belépése

27 Lütteken bizonyára joggal tulajdonít jelentôséget annak is, hogy az új pápa koronázásán mint új kor-

szak kezdetén éppen adventi tétel az egyik cantus firmus forrása. Vö. Lütteken: Guillaume Dufay und die

isorhythmische Motette, 377.



fontos Mária- ünnep, gyümölcsoltó Boldogasszony március 25- i ünnepe második

vesperásából éppen csak az antifóna kezdôszavát idézi: „Gabriel”. Összeolvasva te-

hát: „Íme az Úr neve: Gábriel”.

A velencei származású Gabriele Condulmer (1383–1447), akinek megválasz-

tására 1431. március 3- án, megkoronázására pedig alig egy héttel késôbb, március
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6a kotta. Ecce nomen és Gabriel, két antifonakezdet (vö. Liber Usualis, 317. és 1417.)

6b kotta. Ecclesie, „Gabrielem/Ecce nomen”



11- én került sor,28 nemcsak a nyugati szkizmát követô, továbbra is zavaros idô-

szak pápája volt, hanem az ô uralma alatt bontakozott ki erôteljesen a konciliariz-

mus, a zsinati mozgalom.29 Még magában Rómában is akadtak hatalmas ellensé-

gei: közvetlen hivatali elôdjének, V. Márton pápának a családja, a Colonnák, kik-

nek kiváltságai és az elôzô pápa alatt szerzett birtokai ellen uralma kezdetén

föllépett. Ennek volt köszönhetô, hogy 1434- ben menekülni volt kénytelen, s a kö-

vetkezô években Firenzében tudott csak berendezkedni. Eközben a hosszan ülése-

zô s mind nagyobb jelentôségre szert tevô bázeli zsinattal (1431–1438/1443),

mely a pápa tekintélye fölé kívánta helyezni a fôpapi gyûlést, folyamatos volt konf-

liktusa. Éppen ezért vált különösen fontossá a zsinatokon nagy befolyással rendel-

kezô Zsigmond szövetsége, kinek császárrá koronázására 1433. május 31- én, pün-

kösdvasárnap került sor a római Szent Péter- székesegyházban.30

A Zsigmond koronázására írott darab olyannyira különbözik a pápakoronázásra

írottól, hogy érdemes számba vennünk a fôbb különbségeket. Az Ecclesie militantis,

mint már hangsúlyoztam, ötszólamú, öt szöveggel, bár természetesen a két liturgi-

kus tenor hangszernek szánt szólam (egyes mai elôadásokon vokalizáló énekhang

szólaltatja meg), s így mondhatni, csak a három fölsô szólam – köztük a már vizsgált

szokatlan contratenor – van megszövegezve, de mindháromban különbözô vers sze-

repel. Az ötszólamúságot, mint láttuk, kétszólamú (duett) szakasz vezeti be. Ezzel

szemben a Supremum est szinte mindvégig háromszólamú, hisz kétszólamú szaka-

szai is háromszólamúak a fauxbourdon elôírás következtében. E zenei gyorsírás elô-

ször az 1420- as évek végétôl dokumentálható forrásokban, legkorábban éppen Du

Fay Missa Sancti Iacobijában. Ugyan a teljes motetta ugyancsak hat izoritmikus sza-

kaszból áll, de tenor szólama nem liturgikus eredetû, hanem – a Ciconia- féle motet-

ta hagyományához illeszkedve – szerkesztett, komponált tenor. A color – eltérôen

az Ecclesie militantis rövid cantus firmusaitól – három teljes talea- kurzusra terjed ki,

s így a tenor dallama a hat ritmusszakasz alatt csak egyszer ismétlôdik meg.
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28 Feltûnô, hogy a darab komponálására, melynek szövege – a nagyszámú szövegproblémától függetle-

nül – olyan következetesen a IV. Jenôként trónra lépô Gabriele Condulmer nevére és személyére író-

dott, alig egy hete lehetett Du Faynak, amennyiben a mû valóban maga a koronázás alkalmával hang-

zott el. Vö. Lütteken: Guillaume Dufay und die isorhythmische Motette, 286.

29 Vö. Gergely Jenô: A pápaság története. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1982, 172–176.

30 Korábban egy, a pápa és Zsigmond között 1433 áprilisában létrejött kisebb jelentôségû megállapodás

aláírása („Viterbói béke”) számított a motetta elôadása legvalószínûbb alkalmának. Akkor azonban

nem került sor Zsigmond és a pápa találkozására. Lásd Fallows: Dufay, 34., aki Zsigmond – Filarete

által is megörökített – Rómába történt bevonulását (1433. május 21.) gondolta a motetta elhangzá-

sának alkalmaként beazonosíthatónak. Lütteken azonban meggyôzôen érvelt a császárrá koronázás

mellett. A koronázás részletes ordójának ismeretében tudjuk, hogy magán a koronázáson sem volt

szabad a „császár” megjelölést alkalmazni a tényleges koronázás megtörténtéig. Így a „király” meg-

szólítás, melyet korábbi kutatók összeegyeztethetetlennek tartottak az 1433. május 31- i ceremóniá-

val, számított egyedül helyesnek Zsigmond ünnepélyes fogadtatásakor a Szent Péter lépcsôjén, ami-

kor az újabb feltételezések szerint a motetta elhangzására sor kerülhetett. Lásd Lütteken: Guillaume

Dufay und die isorhythmische Motette, 291–292. és 320–324. A koronázás korabeli leírása olvasható az

Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról címû munkában, ford., sajtó alá rendezte stb.

Skorka Renáta, Budapest: História, MTA Történettudományi Intézete, 2008, 258–259. Filarete

bronzkapuján a császárkoronázást is megörökítette.



Mindehhez járul a Supremum est fölsô szólamainak közös szövege. Az egyszöve-

gûség–sokszövegûség kontrasztja nemcsak különösen feltûnô különbség a két

kompozíció között, de talán szimbolikus vagy tartalmi vonatkozása is lehet. Az egy-

szövegûséget már egy korábbi elemzô is a Supremum est motetta központi gondola-

tával, a „béke” óhajtásával hozta összefüggésbe.31 Sôt még az akkoriban újdonság-

nak számító fauxbourdon szerkesztést is a béke „harmóniája” kifejezôjeként vélte ér-

telmezhetônek, antik és korai humanista hagyományra hivatkozva.32 A stilisztikai

sokféleség, vagy a többféle mûfaji típusból történô szabad merítés a kompozíció

egyik különlegessége. Maga a fauxbourdon is más mûfajokkal, így a himnusszal és a

sequentiával kapcsolhatja össze.33 A Supremum est sajátosan egyszerû, az Ecclesie mi-

litantishoz képest szabadabb szerkezetén múlhat ugyanakkor, hogy benne feltû-

nôen sok nehezen tagadható szövegkifejezô, szövegfestô mozzanatot hallhatunk,

melynek nyomát sem találjuk az Ecclesie militantis sûrû szövésû kompozíciójában.

Így ékesíti haját a pasztorális jellegû szöveg idilli képsorában feltûnô leány:

A források, madarak, völgyek pedig lágyan le- fölhullámzó fauxbourdonban

szólalnak meg:
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31 Willem Elders: „Humanism and Music in Early Renaissance”. In: Kongressbericht IMS Berkeley 1977,

Kassel: Bärenreiter, 1981, 871–893.

32 Lütteken is a pápa és császár nehezen létrejött kiegyezésével hozza összefüggésbe a „súrlódásmentes

harmóniá”- t, lásd Guillaume Dufay und die isorhythmische Motette, 412.

33 A Supremum est igen részletes és szellemes elemzése kiemelt helyet foglal el Julie E. Cumming mun-

kájában, mely a korabeli motetta típusait és a típusok egymásra hatását vizsgálja. Lásd The Motet in

the Age of Du Fay, 158–161.

7. kotta. Supremum est, „Pax docuit…”, két, részben eltérô megoldással a szöveg- aláhelyezésre

8. kotta. Supremum est, „Pace rivi…”



A Supremum est motettaszövege, ahogy láttuk, megszólítja a Béke allegorikus

alakját. A motetta szerkesztésében azonban a tényleges megszólítás a két jelen lé-

vô fôrangú személy nevének szövegbefoglalása. Ez, mint ismeretes, egy kiemelt, a

motetta izoritmia által meghatározott formaszerkezetébôl is kiemelkedô, elkülö-

nülô akkordikus szakaszban történik. A nevek hieratikus kiemelése jóval nyíltabb,

mint Gabriele Condulmer (vagy korábban és egyszerûbben Cleofe Malatesta)

megszólítása volt, mely sok szálon rejtve jelent meg a motetta szövetében. Vajon

összefügghet- e ez azzal, hogy nem csupán a megbízó személy, család (mint a

Malatesták esetében), intézmény (a kúria) zárt körének, hanem egy kívülrôl

érkezô személynek (Zsigmond) is szól, s ezért bennfentes beavatottság nélkül,

azonnal appercipiálható módon kell megtörténnie? Itt mindenesetre ünnepi fény-

be állítva szólal meg a pápa és – a még királyként megszólított – Zsigmond

(„Eugenius et rex Sigismundus”) neve. A megnevezés mellett a rámutatás mozza-

nata ugyanakkor itt is rejtetten szövôdik a kompozícióba. Közvetlenül az elemzôk

által gyakran noémaként34 („gondolat”- ként, retorikailag kiemelt, kihangsúlyozott

gondolatként) emlegetett homofon, akkordikus szakasz elôtt a mindaddig szer-

kesztett tenor szólamra épülô motettában váratlanul (s már itt elhagyva az izorit-

mikus szerkezetet) egy liturgikus dallamidézet szólal meg.35 Szövege a mû hat for-

rása közül egyben, a „BU” Bolognai kódexben a tenor szólam alá be is van írva:

Isti sunt due olive („Ez a két olajfa”; 2. fakszimile, 9. kotta).

A mindössze egyszer elhangzó tenoridézetet követô akkordsor koronás lon-

gákból áll. E sajátos lejegyzésmód, melyet olykor a Johannes de Grocheo által leírt

cantus coronatus fogalmával hoznak összefüggésbe,36 a 14. század óta ismert, s elô-

adásmódja tisztázatlan. A hosszan tartott hangok mellett az improvizált díszítés le-

hetôsége is fölmerül. Du Fay mindenesetre több miséjében alkalmazza egyes sza-

vak, illetve nevek kiemelése céljából.

Maga a harmóniamenet cseppet sem véletlenszerû. Jól követhetô, hogy a mû

annyi helyére jellemzô fauxbourdon helyett Du Fay a szextpárhuzamban vezetett

szélsô szólamokhoz a középszólamban nem a fölsô szólam kvartpárhuzamát ren-

deli. Ez az ugyancsak improvizálásra – super librum éneklésre – való technika a

Guilelmus Monachus által leírt „ikerének”, a gymel stíluskörébe tartozik. Legtisz-
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34 A noémához lásd a Brockhaus–Riemann lexikon szócikkét. Legfontosabb korai példái Machaut Misé-

jében találhatók, a Gloria két „Jesu Christe” és a Credo „ex Maria virgine” szakaszában. Du Fay is

több miséjében alkalmazta, így például a korábban Missa sine nomineként számon tartott, ma – Da-

vid Fallows elemzése nyomán – Resvelliés vous címmel beazonosított mise Gloria tételének ismét

„Iesu Christe” szakaszában, mely az azonos címû, e korai „paródia”- mise alapjául szolgáló ballade

„Charles gentil” megszólítást tartalmazó részletébôl vezethetô le. A feltehetôleg 1423- ban keletke-

zett ballade- ban ünnepelt Charles nem más, mint Carlo Malatesta. Lásd Fallows: Dufay, 165–168.

35 Ahogy Lütteken szellemesen utal rá, a cantus firmus nélküli (vagy nem- liturgikus) izoritmikus tenort

fölváltja a nem izoritmikus, liturgikus cantus firmus, lásd Guillaume Dufay und die isorhythmische Motette,

407.

36 Grocheo sajátos módon nem a cantus coronatus leírásánál, hanem a rondeau (nála rotunda vagy

rotundella) kapcsán említi, hogy „[e]zt is hosszan elnyújtva éneklik, mint a cantus coronatust”. Lásd Jo-

hannes de Grocheo: „A zenérôl”. Ford. Fajcsek Magda, in: Az égi és földi széprôl. Források a késôantik és

a középkori esztétika történetéhez, közr. Redl Károly. Budapest: Gondolat, 1988, 447.



tább formában a „Sigismundus” megkomponálásánál látható, ahol a szextpárhu-

zamban haladó cantus- tenor szólampárhoz a contratenor a tenorhoz képest alsó

tercet (a cantus alsó oktávja) és kvintet (a cantus alsó decimája) váltogat.37
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37 „In Gymel autem potest fieri contratenor, quia si Gymel accipiat consonantias sextas et octavas ad

modum de Faulxbordon, tunc contratenor de Gymel potest ire sicut contratenor de Faulxbordon per

tertias et quintas, vel potest assumere suam penultimam quintam bassam et suam antepenultimam

tertiam bassam, sicut dictum est in praecedenti regula.” (Az ikerénekben alkothatsz contratenort,

mivel ha az ikerének szext és oktáv konszonanciát ad faulxbordon módjára, akkor az ikerének a

faulxbordon contratenorjához hasonlóan tercekben és kvintekben mehet, záróhangja pedig lehet alsó

kvint, a contratenor utolsó elôtti hangja pedig alsó terc, mint ahogy az elôzô szabályban mondtuk.)

Lásd kiadását, Guilielmi Monachi De preceptis artis musicae. Ed. Albert Seay, Corpus scriptorum de musi-

ca, vol. 11. [Roma]: American Institute of Musicology, 1965, 40.

(http://www.chmtl.indiana.edu/tml/15th/MONPREC_TEXT.html, 2012. április 1.)

2. fakszimile. Részlet a Supremum est tenor szólamából (részlet a „BU” Bolognai kódexbôl)

9. kotta. Supremum est, a cantus firmus szakasz és az azt követô noéma



A fermatás hangok pontos megszólaltatása, esetleges díszítése mellett azonban itt

megint fölmerül, hogy a harmóniamenet tonálisan többféleképpen is értelmez-

hetô:38

Habár a motetta legkiemeltebb pontja a két név ünnepélyes elhangzása, az

ezt elôkészítô rövid cantus firmus szakasz, az egyszerre állami- politikai és szakrá-

lis eseményhez kapcsolódó polifon kompozíció egyetlen liturgikus utalását tartal-

mazó részlet dallamidézete a Szent János és Pál vértanú június 26- i ünnepének

második vesperásából való. Az 1. tónusú Magnificat- antifóna elejét idézi a motet-

ta alaphangnemébe, vagyis g- re, az úgynevezett confinalisra transzponálva. A szö-

veg a Jelenések könyvébôl merít (az összehasonlító táblázatot és a 3. fakszimilét lásd a

szemközti oldalon).

Az Úr trónusánál álló két olajfa természetesen a két koronás fôre utal. Habár a

liturgikus utalás a SS Giovanni e Paolo templomba,39 illetve a vértanúk június 26- i

ünnepére nyilván közvetlenebbül illene, valószínûleg pünkösd ünnepétôl sem ide-

gen.40 Ugyancsak a „BU” kódexben, melyben Du Fay kompozíciói kiemelt szerepet
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38 Az elôbbi a Pro Cantione Antiqua Bruno Turner vezetésével készült, Du Fay és Dunstable válogatott

motettáit tartalmazó régi lemezfelvételén, míg az utóbbi a Guillaume Dufay. Voyage en Italie, La Rever-

die (Arcana A317) CD- n hallható. A Paul Nevel dirigálta Huelgas- Ensemble felvételen sem fölsô

(esz), sem alsó (cisz, illetve fisz) vezetôhangot nem használnak.

39 A római vértanúknak két híres templomuk ismert, egyik Rómában áll, a másik éppen Gabriele

Condulmer városában, Velencében, s az utóbbi újjáépítése 1430- ban, nem sokkal a pápakoronázás

elôtt fejezôdött be.

40 Lütteken az olajág és a galamb összetartozó békeszimbóluma miatt tekinti pünkösdhöz illônek.

10. kotta. Supremum est, a „noéma” két lehetséges tonális értelmezéssel



kapnak,41 a darab feliratot is visel: „Pro pace, pro duobus magnis luminaribus mun-

di” („A békéért, a világ két nagy csillagáért”), mely nemcsak a béke központi gon-

dolatát emeli ki, hanem a két uralkodó szövetségét is (3. fakszimile). A gregorián
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41 A mûfaji csoportokba rendezett kompozíciók között az egyes csoportokat rendszerint Du Fay- mûvek

indítják, ld. Janet Palumbo- Lavery: „Bologna, Codex Bu”. In: MGG, Sachteil, Bd. 2., 21995, 51. hasáb.

3. fakszimile. Részlet a Supremum est egyik forrásából, a triplum szólam kezdete a címmel és szerzônévvel (részlet

a „BU” Bolognai kódexbôl)



idézet tehát éppúgy rájuk mutat, s éppúgy nevük elhangzását készíti elô, mint az

Ecclesie militantis tenorpárján megszólaló „Ecce nomen domini: Gabriel” szöveg-

kompiláció. A gondolat tehát azonos, a zenei megvalósítás azonban figyelemre

méltó módon eltérô.

Hogy a Supremum est mottettának ezen a pontján az egyszeri liturgikus dallam-

idézet kiemelkedô jelentôségû, nem kétséges. Több- e a szerepe, mint rámutatás

és hasonlat: olyan a két koronás fô, mint két virágzó (békehozó) olajfa – amikor is

az olajfa, mint a felkenés olajának forrása, különösen ideillônek tûnhet? Utal- e az

idézet révén a teljes antifónára, s azon túl a két vértanú szent alakjára is, kik a le-

genda szerint Nagy Konstantin leányának szolgálatában álltak, s Julianus apostata

alatt szenvedtek mártíriumot?42 Vagy inkább utal a liturgikus szöveg forrására, a

Jelenések könyvében szereplô két tanúságtevô prófétára?

Akárhogyan is, a két „koronázási” motetta szövegének és kompozíciójának

alkalomhoz rendeltsége igen átgondolt tervet követ. Az elemzô hajlamos a kép-

zômûvészeti alkotások elemzésénél vizsgált „ikonográfiai program” jelenlétét ér-

zékelni. A quattrocento – Du Fay korának – mûvészettörténete festôk, szobrászok

és építészek sokszor alkalmi megbízásának köszönhetôen különbözô dokumen-

tumokra, levelekre, megrendelésekre támaszkodhat, amikor egyes mûalkotások

tervezésének és kivitelezésének folyamatát igyekszik megismerni.43 A kóruséne-

kes, esetleg karvezetô komponista társadalmi helyzete, intézményi státusza és

életvitele, a fôúri vagy fôpapi udvartartás familiarisaként eltért a mûvészétôl. Így

alkalmi külsô megrendelések ellenére sem támaszkodhat a kutató ebbôl az idô-

szakból egyes mûvekre vonatkozó írott szerzôdésekre, melyek elárulnák, milyen

elôírások alapján fogott egyáltalán a zeneszerzô egy kompozíció elkészítéséhez.44

Általában még azt sem tudjuk, az új kompozíció szövege mikor származott magá-

tól a zeneszerzôtôl, s mikor a kórus, illetve az udvar más, literátus klerikusától.

Esetenként van valószínûsége annak, hogy egyes komponisták, mint egy évszá-

zaddal korábban a költô és zeneszerzô Machaut,45 maguk írták a megzenésítendô

szöveget – avagy maguk zenésítették meg az általuk költött verset. Erre vallhat

különleges esetekben a szerzô önmegnevezése egyes mûvekben, mint amilyenek
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42 Szent János és Pál vértanú történetét lásd a Legenda aureából készült válogatott magyar kiadásban:

Jacobus de Voragine: Legenda aurea. Válogatta, az elôszót etc. készítette Madas Edit, Budapest: Heli-

kon Kiadó, 1990, 127–129.

43 Lásd ehhez a témához Michael Baxandal: Reneszánsz szemlélet – reneszánsz festészet. Ford. Falvay Mi-

hály, Budapest: Corvina, 1986, 11–22.

44 A mûpártolás korabeli rendszerét részletesebben kategorizálja Peter Burke: Az olasz reneszánsz. Ford.

Bérczes Tibor, Budapest: Osiris, 1994, 100–101. Az általa említett öt kategória (házi rendszer, meg-

rendelés, eladás, akadémia, szubvenció) közül a kórusénekes alapvetô társadalmi helyzetét a házi

rendszer határozta meg. A mûvészet és a zene közötti lényegi intézményi különbséggel – többek kö-

zött Burke említett kategóriáiból kiindulva – Lütteken is foglalkozik: Guillaume Dufay und die isorhyth-

mische Motette, 199–213.

45 Elisabeth Eva Leach új monográfiájának már címében és bevezetôjében is külön hangsúlyt helyez

Machaut társadalmi szerepére, lásd Guillaume de Machaut: Secretary, Poet, Musician. Ithaca and London:

Cornell University Press, 2011, 1–2.



Ciconia említett motettái illetve Du Fay Salve flos Tusce gentis/Vos nunc Etrusce/ Viri

mendaces motettája,46 vagy híres késôi négyszólamú Ave regina antifonájának tro-

pus- betoldásai. Bizonyos esetekben a szerzôk akár maguk választhatták ki a

szimbolikus jelentôségû liturgikus dallami hivatkozásokat az idézett és zeneszer-

zôi mesterfogások alkalmazásával feldolgozott cantus firmusok révén, habár több-

nyire valószínûleg ebben is meghatározó szerep juthatott a megbízónak, illetve a

megrendelôk tanácsadójának. Esetenként persze továbbra is az alkalom, minde-

nekelôtt a liturgikus vonatkozású alkalom (mint például egy templomszentelés)

maga „diktálhatta” a kiválasztandó tenort.47 Valószínû tehát, hogy amint a táb-

laképek, bronzkapuk és más képzômûvészeti alkotások eltervezése és mûvészi

„kivitelezése” nem egyetlen személy munkája, a zeneszerzés terén is – s nem

csupán elôadásánál – többszereplôs társadalmi gyakorlattal kell számolnunk.

A komplex programot tartalmazó szöveges zenei kompozíciók ugyanis feltétele-

zik nemcsak a polifónia megszólaltatásához elengedhetetlen elôadók együttesé-

nek (a kórusnak) meglétét, hanem az irodalmi formákban, a latin (francia) nyelv-

ben és verselésben, a liturgiában és a bibliában elmélyült jártassággal rendelkezô

alkotó értelmiségi csoport (klerikusok) tagjainak együttmûködését, és minde-

nekelôtt a választékos mûpártolói igény jelenlétét. A mûvekben megjelenô s a ké-

sei elemzô számára megfejtendô szimbolika tehát sokszor aligha az általunk szá-

mon tartott zeneszerzô választása, bármilyen szívesen tekintjük is a „mûvet” egé-

szében és oszthatatlanul az ô kizárólagos szellemi teljesítményének. Du Fay

egyetlen ismert levele, melyet Piero és Giovanni de’ Medicinek Firenzébe írt az

1450- es évek közepén, világossá teszi, mennyi külsô tényezôtôl és igénytôl füg-

gött egy- egy mû létrejötte.48

Bármi volt is a levéllel a szándéka, annyi nyilvánvaló, hogy a Mediciektôl ka-

pott támogatásért hálából s talán további támogatás reményében küldött nekik

Du Fay a kompozícióiból néhányat, s ígérte meg, hogy továbbiakat is küld, illet-

ve újabb mûveirôl („dolgairól”) is tájékoztatja majd ôket. A levélben – mint is-

meretes – négy konkrét mûvet is megemlít, a Konstantinápoly eleste után írott

négy „Lamentáció”- ját, melyek állítása szerint „elég jók”. Közülük csupán egyet-

lenegy maradt fönn, a ténylegesen a nagyheti lamentáció dallamára írott O très

piteulx de tout espoir fontaine/Omnes amici eius szövegkezdetû négyszólamú gyász-
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46 A disztichonban írott verset megzenésítô Salve flos tusce motetusának zárósora: „Guillermus cecini

natus et ipse Fay” (Guillaume énekelé, ki született Du Fay).

47 Lütteken a tenor szólam és szimbolika kapcsán vizsgálja valamennyi izoritmikus motetta cantus fir-

mus- hivatkozását, a zeneszerzô esetleges szerepét a dallamok kiválasztásában, lásd Guillaume Dufay

und die isorhythmische Motette, 369–379.

48 Az újabban általában 1456- ra datált levelet Hans Kühner adta közre, „Ein unbekannter Brief von

Guillaume Dufay”. Acta Musicologica, 11/3. (Jul.–Sep. 1939), 114–115. Angol fordítása megjelent Frank

A. D’Accone tanulmányában: „The Singers of San Giovanni in Florence during the 15th Century”.

Journal of the American Musicological Society, XIV/3. (Fall 1961), 307–358. (ide: 318–319.). A levél fak-

szimiléje hozzáférhetô Fallows könyvében: Dufay, 18. kép. A levelet új átírásban és új angol fordítás-

ban közölte Holford- Strevens, De Fay the Poet?, 163–165. Én itt Kühner átírásából idézek. A teljes le-

vél magyar fordítását a 2. függelékben közlöm.



kompozíció.49 A levél ugyanakkor a kompozíciók keletkezésével kapcsolatban

több fontos körülményt is sejtet, vagy egyenesen megad. Megtudjuk ugyanis,

hogy az éppen megküldött „dalok” a szerzônek urával (munkaadójával) a szavó-

jai herceggel a francia királyi udvarnál tett látogatása alkalmával, udvari embe-

rek kérésére (esetleg megrendelésére?) készültek: „[…] je me suis enhardy de

vous envoyer aulcunes chansons les quelles ay faictes nagaires moy estant en

France avoec monsieur de Savoye, a la requeste de aulcuns seigneurs de l’ostel

du Roy.” („[…] vettem magamnak a bátorságot, hogy elküldjek néhány dalt, me-

lyeket a királyi házhoz tartozó néhány úr kérésére készítettem újabban, amikor

Szavója urával Franciaországban voltam.”). S azt is megtudjuk, hogy a Lamentá-

ciók szövegeit nem a zeneszerzô írta, hanem Nápolyból50 kapta ôket: „Item j’ay

fait cest an passé IIII lamentacions de Constantinoble, qui sont assés bonnes,

dont les III sont a IIII voix, et me fures envoyés les parolles de Napples.” (Továb-

bá az elmúlt évben írtam négy Siralmat Konstantinápolyért, melyek elég jók: há-

rom közülük négyszólamú, és szövegüket Nápolyból kaptam.) Lehetett- e ez

másképp a nagy ceremoniális alkalmakra készülô izoritmikus motetták esetén?

Nem valószínû.51 Hogy ezekután vajon a stílus megválasztása, illetve olyan mar-

kánsan különbözô stíluseszközök alkalmazása, mint ami az itt szembeállított

két motettában megfigyelhetô, mekkora részben volt a zeneszerzô választása,

ugyancsak kérdéses lehet. Így a szerencsés esetben ismert és megnyugtató mó-

don beazonosított komponistához elsôsorban a szerkesztést és a kompozíció ze-

nei kidolgozását és mûvészi megformálását kapcsolhatjuk. Ez azonban éppen

azt húzza alá, mennyire a maga komplexitásában, a kor sokrétû szellemi igénye-

inek és összefonódó szellemi teljesítményének eredményeként vizsgálandó a

„mû”. A szöveges zenemû éppúgy, mint egy képzômûvészeti alkotás.

L. évfolyam, 1. szám, 2012. február M a g y a r  Z e n e26

49 Egyik forrásában található címfölirata szerint Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopolitanae. E

vegyes, francia és latin nyelvû motetta- chansont korábban szívesen hozták kapcsolatba a Jó Fülöp ál-

tal a burgundi udvarban rendezett Fácánbankettel, mely egy keresztes hadjárat kezdeményezését cé-

lozta volna Konstantinápoly fölszabadítására. Lásd ehhez Szabolcsi Bence: Régi muzsika kertje. Buda-

pest: Zenemûkiadó, 1957, 39., valamint Johan Huizinga: A középkor alkonya. Ford. Szerb Antal, Buda-

pest: Helikon, 1976, 71–72., 195–196.

50 Nápoly említése nem lehet véletlen, hiszen, mint Kühner megjegyzi, oda érkeztek az elsô konstanti-

nápolyi menekültek, köztük bizánci költôk és tudósok, lásd Kühner: Ein unbekannter Brief von

Guillaume Dufay, 115.

51 A levélre Holford- Strevens is annak bizonyítására hivatkozik, hogy Du Fay ebben az esetben legalább-

is egyértelmûen kapott szöveget zenésített meg, lásd De Fay the Poet?, 98. Azzal a kérdéssel azonban,

hogy a kompozíció meghatározó elemei, például a tenor megválasztása, kitôl származhatnak, nem

foglalkozik. Vö. Lütteken: Guillaume Dufay und die isorhythmische Motette, 339–340.
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FÜGGELÉK

1. Du Fay izoritmikus motettái feltételezhetô kronologikus sorrendben



Nagyméltóságú és nemes uraim, elôször is a legalázatosabban ajánlom magamat. Mivel

jól tudom, hogy az éneklés (chanterie) mindig gyönyörködtette Önöket, és mivel ezenfe-

lül azt hiszem, igényeik nem változtak, vettem magamnak a bátorságot, hogy elküldjek

néhány dalt (chansons), melyeket a királyi házhoz tartozó néhány úr kérésére készítettem

(ay faictes) újabban, amikor Szavója urával Franciaországban voltam. Van néhány további

is, melyeket egy késôbbi alkalommal küldök el. Továbbá az elmúlt évben írtam négy Si-

ralmat (lamentacions) Konstantinápolyért, melyek elég jók: három közülük négyszólamú,

és szövegüket (les parolles) Nápolyból kaptam. Nem tudom, megvannak- e ott ezek, ha

nincsenek, kérem, tudassák, s én elküldöm Önöknek. Ezenkívül nagyon hálás vagyok

Francesco Sachettinek (Franchois Sachet), itteni képviselôjüknek, ugyanis az elmúlt év fo-

lyamán szûkösködtem a római udvarban, és ô a lehetô legnagyvonalúbban volt segítsé-

gemre, s a legnagyobb jóindulattal járt el, amiért nem szûnô hálámat szeretném, ameny-

nyire csak tudom, Önöknek kifejezni. Úgy értesültem, hogy most van néhány jó embe-

rük a San Giovanni- beli kápolnájukban, és ezért, ha tetszik, szívesen értesíteném

Önöket szerény dolgaimról (de mes petites choses) gyakrabban, mint ahogy korábban tet-

tem. Ezt Antonio (Anthoine) [Squarcialupi], közös barátunk iránti tiszteletbôl is teszem,

kinek, ha tetszik, kérem, szívbôl ajánljanak engem. Nagyméltóságú és nemes uraim, ha

volna bármi is, amit Önökért tehetek itt, kérem, tudassák és én jó szívvel teljesítem.

A mi Urunk segítsen meg, Önöknek pedig adjon jó és hosszú életet, s a végén a paradi-

csomot. Íródott Genfben, február 22- én.

Alázatos káplánjuk és szerény szolgájuk

Guillaume Du Fay, cambrai- i kanonok
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2. Du Fay valószínûleg 1456- ban írt levele Piero és Giovanni de’ Medicinek

a Guglielmi Dufay [Guillaume Dufay]: Opera omnia. Ed. Guillaume de Van, Corpus Mensurabilis Musicae, 1, Tom. 2,

Motetti

b Guillelmi Dufay [Guillaume Dufay]: Opera omnia. Ed. Heinrich Besseler, Corpus Mensurabilis Musicae, 1, Tom. I,

Motetti

c Laurenz Lütteken: „Dufay”. In: Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, Bd. 5., Kassel: Bärenreiter, 22001,

1510–1550. hasáb (ide: 1523. hasáb); vö. uô: Guillaume Dufay und die isorhythmische Motette. Hamburg–Eisenach: Ver-

lag der Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner, 1993, valamint Peter Gülke: Guillame Du Fay. Musik des 15. Jahrhun-

derts. Stuttgart–Kassel: Metzler–Bärenreiter, 2003

d Alejandro Enrique Planchart: „Du Fay”. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Ed. Stanley Sadie,

London: Macmillan, 22001, 7., 647–664. (ide: 657–658.) Vö. Grove Music Online:

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article_works/grove/music/08268#S08268.14



A B S T R A C T

LÁSZLÓ VIKÁRIUS

ECCE NOMEN DOMINI AND ISTI SUNT DUO OLIVE:

Questions of Style and Symbolism in Du Fay’s Two “Coronation” Motets

The article is an attempt at a comparative analysis of two significant isorhythmic

motets by Guillaume Du Fay, Ecclesie militantis/Sanctorum arbitrio/Bella canunt/Ecce

nomen/Gabriel (1431) and Supremum est/Isti sunt (1433). (The respective structures

of the pieces are shown in Figures 1 and 2.) Ecclesie militantis, composed for Pope

Eugene IV, probably for his coronation, is perhaps the most complex among the

surviving fourteen motets of Du Fay (all listed in Appendix 1). Supremum est,

based on a freely composed tenor with occasional fauxbourdon sections, was most

probably composed for the coronation of Sigismund as Holy Roman Emperor in

1433. The two compositions seem to represent stylistic contrasts that might have

something to do with their contrasting basic poetic themes, “war” in Ecclesie and

“peace” in Supremum est. At the same time, however, both motets use liturgical quo-

tations to bow before the addressee(s), Pope Eugene (born Gabriele Condulmer)

in Ecclesie by a combination of the beginning of two antiphons that read “Ecce

nomen Domini: Gabriel” and Pope Eugene together with the King Sigismund in

Supremum est by referring to them through the antiphon “Isti sunt due olive.”.

Ecclesie is also compared to Du Fay’s earliest known motet, Vasilissa ergo gaude/

Concupivit rex decorem. (Music examples 2, 3 and 10 show different possible tonal

interpretations of the same passages.) In support of the idea that the composer

was probably provided with the text and that perhaps even the liturgical and

theological references could have been prescribed or suggested to him Du Fay’s

only known letter to Piero and Giovanni de’ Medici in Florence, is quoted, and

also given here in Appendix 2 in the author’s Hungarian translation.
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