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2. rész

Istvánffy és Werner kapcsolatára már az 1980- as évek közepén felfigyelt a zenetu-

domány. Elôször is Istvánffy feltûnôen sokat másolt le Gregor Joseph Werner

Esterházy- Kapellmeisternek, Haydn hivatali elôdjének mûveibôl. A gyôri kottatár

összesen 146 darabja viseli magán Istvánffy keze vonását, egyes kottákat részben

vagy egészében ô másolt le, másokat címlappal látott el. E forráscsoportban meg-

lepôen tekintélyes a Werner- kompozíciók száma: összesen harmincöt darab

(1. táblázat). Ekképp Werner a gyûjtemény legerôsebben reprezentált komponistá-

ja abban a kottaanyagban, amellyel Istvánffy gazdagította a kottatárat. Istvánffy

Werner himnuszainak két gyôri szólamkönyvébe jegyezte be két saját himnuszát

(olyan ünnepekre, amelyekhez Werner sorozatai nem tartalmaznak darabokat),1

és megkomponálta a hiányzó Gloria tételt az idôsebb mester Missa in contrapunctó-

jához.2 Az említett Werner- mûvek gyôri forrásainak eme hagyományozódása és

továbbélésének módja arra utal, hogy Istvánffy a saját mûveit (vagy legalábbis

azok egy részét) szinte csupán kiegészítésként fûzte hozzá a repertoár gerincét

képezô Werner- oeuvre- höz (1. táblázat).

Werner fennmaradt miséi közül hat tartozik a stile antico alfajába, amelyet a ko-

rabeli terminológia „alla capella”, „in contrapuncto” vagy „contrapunctata” névvel

illet. Osztrák- magyar viszonylatban ôt tekinthetjük e – nagyböjt és advent idején

használt – misetípus legfontosabb képviselôjének. A stile antico misék elônyös ol-

daláról világítják meg Werner zeneszerzôi portréját. Imitációláncainak témáit

többnyire valóban a klasszikus vokális polifónia stíluseszménye hatja át, és feltû-

nô, hogy kontrapunktikus íráskészsége sokkal természetesebb, mint számos kor-
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* A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Zenetudományi Tanszéke által szervezett „Kedd délutáni ze-

netudomány” sorozat keretében tartott 2010. december 14- i elôadás szerkesztett, kibôvített szövegé-

nek 2. része. A tanulmány 1. részét ld. Magyar Zene, XLIX/4. (2011. november) 396–406.

1 Lásd a Szent József ünnepére (Te Joseph celebrent) és a Péter- Pál napra (Decora lux) szóló himnuszokat;

vö. Vavrinecz Veronika tematikus jegyzékének 746–747. és 1515–1516. számával, in: Bárdos: Gyôr ze-

néje…, 419. és 540–542.

2 A gyôri forrásban Werner: Coena Domini. Messa in contrapunti a 4 voci obligati. Lásd Vavrinecz 1512/a és

b, uott., 539.
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1. táblázat. G. J. Werner mûvei a gyôri székesegyház kottatárában Istvánffy másolatában



társáé.3 Kedvelt eszköze például ugyanazon témának hangsúlyos és hangsúlytalan

ütemhelyen való (Marpurg terminológiája szerint per arsin et thesin) beléptetése,4

ami jótékonyan ellensúlyozza a metrikus lüktetés egyhangúságát (1a kotta a 38.

oldalon).

Ez az eszköz olyan textúrát teremt, amely ritmikailag összetettebb bármely

más Werner- kortárs stile antico mûveinek textúrájánál. A Missa in contrapuncto né-

mileg talán kevésbé sikerült alkotás, holott nagyon hasonló, szekvenciázó témára

épül (1b kotta a 39. oldalon).

Istvánffy stile antico tétele a Wernertôl tanult, kvartlépéssel induló tématípust

mutatja be, majd az „in gloria” szövegrészhez társított motívum ellenpontként lép

fel e témával szemben (2a kotta a 39. oldalon).

A Werner- miséhez készült Gloria tétel talán az egyetlen eset, amelyben Ist-

vánffy, a tanítvány mûve nem éri el a mintául választott kompozíció színvonalát,

ugyanakkor e tétel megkomponálása jó iskolává vált számára. Mindez egyértel-

mûen kiviláglik, ha az alla capella tételt összehasonlítjuk Istvánffy másik két misé-

jének Gloriájával. A Messa dedicata al Patriarcha Santo Benedetto Gloriájának „Cum

sancto Spiritu” szakasza tulajdonképpen nem más, mint a stile antico tétel éret-

tebb (s a concertáló stílus kereteibe illesztett) változata. A Szent Benedek- misében

ugyanez a kvartlépéses, szekvenciázó téma jelenik meg, de már a kezdettôl – ugyan-

csak Wernertôl tanult módon – torlasztással, azaz szinkópás eltolással, a per arsin et

thesin lehetôségében rejlô metrikus játékot kiaknázva. Az „in gloriá”- val asszociált

2. téma vagy kontraszubjektum is szoros rokonságban áll a stile antico mû megfele-

lô témájával (2b kotta a 40–41. oldalon).

Ha Istvánffy 1774- es Dorothea- miséjét is bevonjuk vizsgálódásaink körébe, a

„Cum Sancto Spiritu” fúga szekvenciázó témájában szintén nem nehéz felfedezni

a werneri elôképet (2c kotta a 42–43. oldalon). Istvánffy itt – az idôsebb mester pél-

dáját követve, sôt túlszárnyalva – már magába a témafejbe beépíti a szinkópás el-

csúsztatás ritmikai izgalmát, amelynek végsô konzekvenciáit is levonja a téma per

arsin et thesin egymásra rétegzôdésének pillanatában. A hely az ütemsúllyal való já-

ték magasrendû példája, amely túlmutat Werner kompozícióin, alapötlete mégis a

kismartoni mestertôl eredeztethetô. Kijelenthetjük tehát, hogy Istvánffy az idô-

sebb mester stile antico miséiben alkalmazott eszközöket továbbfejlesztette, és

concertáló kontextusban is sikerrel használta.

Számtalan hasonló zenei párhuzam mutatja világosan Werner zenéjének István-

ffyra gyakorolt hatását. Werner két 1759- ben komponált miséjét, a g- moll Missa

Sancti Floriani Martyrist és a d- moll Missa Solitariát szoros stiláris rokonság köti ösz-
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3 David Wyn Jones – jóformán az egyetlen modern muzikológus, aki az utóbbi 20 évben részletes figyel-

met szentelt egy Werner- misének – az 1756- os keltezésû Missa contrapunctatát sokkal leleményesebb,

változatosabb kompozíciónak tartja, mint ifj. Georg Reutter 1744- es Messa â 4 da capelláját. Vö. David

Wyn Jones: „Haydn’s Missa sunt bona mixta malis and the a cappella tradition”. In: uô (ed.): Music in

the eighteenth- century Austria. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 98–99.

4 Marpurg traktátusa, az Abhandlung von der Fuge (1753–54), amely Werner kontrapunktikus miséivel

egy idôben keletkezett, szintén így definiálja a Fuga per arsin et thesin fogalmát.



sze egymással. Legmeghatározóbb stíluselemük a fugatotechnika.5 (Mindkét mû

megtalálható a gyôri székesegyház kottatárában, a Missa Solitaria Istvánffy másola-

tában.) E misék számos fugato szakaszának témái az instrumentális jellegû fúga-

téma- típusba tartoznak, melyeket egyfelôl a pathotyp dallamosság,6 másfelôl a

lendületesebb mozgásforma7 világosan megkülönböztet a stile antico fúgák voká-

lis stílusától.

A Szent Flórián- mise Gloriájának „Amen” fugatója szoros párhuzamba állítható

a Solitaria- mise „Cum Sancto Spiritu” szakaszával (3. és 4. kotta a 44. oldalon).

Mindkettôben a hangsor 6. és felemelt 4. foka között feszülô szûkített terc felelôs

a zene pátoszáért. A Solitaria- mise „Cum Sancto Spiritu” fugatójában a pathotyp

téma kiszélesített ritmusa még meggyôzôbb hatást kelt, a tétel feszültségét az át-

menô hangokon gyakran elôforduló kisszekund- disszonanciák is fokozzák.

Ugyanennek a tematikának, pátosznak és szerkesztésnek klasszikus példája az

Urbs Ierusalem himnusz, ahol a téma nem torlasztásban jelenik meg (5. kotta a 45.

oldalon).

Ha a három Werner- fugatóval összehasonlítjuk Istvánffy Rorate coeli introitu-

sát, világosan látható, hogy a gyôri zeneszerzô minden valószínûség szerint wer-

neri mintákat követett a pathotyp tématoposz alkalmazásában (6. kotta a 46. olda-

lon). Jól érzékelhetô, mennyivel gazdagabb Istvánffy zenéjének harmóniai nyelve,

s mennyivel érzékenyebb a kontrapunktikus szólamok vezetése, a szólamoké, me-

lyek a szekundsúrlódások által „fogaskerék módjára egymásba marnak”, s a kont-

rapunktika valóban növeli a „tonális események” számát, ekként gazdagítván a ze-

nei folyamatot.8

A két 1759- es Werner- mise fontos ihletôje lehetett Istvánffy invenciójának, hi-

szen a tematikus hasonlóságok száma tovább bôvíthetô. Az elemzô, aki szólamok-

ból partitúrába írja Werner e két – instrumentális fugatóktól áthatott – miséjét,

szinte úgy érzi, az Istvánffy- stílus forrásvidékén jár. A Missa Solitaria Sanctusának

akklamációs témaindítása Istvánffy Te Joseph celebrent himnuszában bukkan fel újra

(7. és 8. kotta a 47. és 48. oldalon).

Ezúttal sem tudom véka alá rejteni az értékítéletemet. Werner fúgája (mely-

nek témája a 6. fok és az emelt 7. fok, a vezetôhang közötti szûkített szeptimmel

némileg közhelyesebb, darabosabb, direktebb, mint Istvánffy megoldása), már az

elsô imitációlánc során kiüresedik: a 4. szólam belépésekor már csak kétszólamú
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5 A szintén 1759- re datált Missa Quasi vero (A-Wgm A 428) tételeinek ugyancsak a fugatotechnika a

meghatározó eleme, de pathotyp dallamosság nélkül.

6 A „pathotyp” fúgatéma Warren Kirkendale terminusa. Olyan moll fúgatémákat jelöl vele, amelyeknek

mély fájdalom az affektusa, dallami építôeleme a moll skála elsô és ötödik foka közötti kvint, valamint

az alsó vezetôhang és a skála hatodik foka közötti szûkített szeptimakkord. Részletesebben ld.: Kir-

kendale: Fugue and Fugato in Rococo and Classical Chamber Music (Revised and expanded second edition).

Durham, N. C.: Duke University Press, 1979, 114–117.

7 A negyedértékû alaplüktetés, az aprózóbb értékekre épülô – a félértékû hangtól tizenhatodig terjedô –

ritmusskála, a pontozott ritmus gyakori használata stb.

8 A fogaskerék- hasonlat Dobszay László: A zeneszerzôi nagyság címû írásából származik. Ld. e tanulmány

1. részének 2. jegyzetét, 397.



a textúra. S csak egy újabb, immár torlasztásos imitációlánc új lendülete tudja to-

vábbgördíteni a folyamatot. Istvánffynál a felugró kis szext, amely az acclamatio re-

torikus figurájával azonosítható, a szent (József) nevének említéséhez társulva

nyer többletértelmet. Istvánffy ismét csak a szólamvezetés érzékenységével múlja

magasan felül modelljét. Dobszay fentebb említett esszéjének szavaival élve: „job-

ban megszenvedteti az egyik szólammal a másikat. Az imitáció során együttállás-

ba kerülô hangok rögösebb útra viszik ugyan a tonalitás megragadását, de többet

is tárnak fel e tonalitás belsô világából.”

Werner Solitaria- miséjében az „Et vitam venturi” fugato oktávugrással induló té-

mája mintha csak Istvánffy egyik offertoriumának kórusfúgáját elôlegezné (Offerto-

rium de Sancta Cruce – Choro: „Per signum crucis”, 9. és 10. kotta a 49. és 50. oldalon).

Ezúttal nem az Istvánffy- tétel magasabbrendûségét hangsúlyozom (annál ke-

vésbé, mert meggyôzôdésem szerint ez a kórusfúga a szerzô eléggé éretlen, talán

korai próbálkozása). Mindenesetre feltûnô ugyanannak a fúgatémának az alkalma-

zása. Istvánffynál az oktávugrásos téma a leszállított 6. és az emelt negyedik fok-

kal, ismét egy szûk terccel kiélezett „fa”- „ri” lépéssel a hangsor 5. foka felé gravi-

tál. Nota bene, a „signum Crucis” szavakra e zenei „crux” motívum alkalmazása

nagyon is helyénvaló. Említést érdemel még, hogy a rauschende Violinen (rohanó he-

gedûk) figuratív kísérôszólamai, valamint a független 5. szólam szintjére emelke-

dô basszus teszi a tételt modernebbé Werner archaikus írásmódjánál.

Szent Benedek- miséjében Istvánffy a Sanctus kezdetét egyfajta „kis harmóniai la-

birintus”- ként fogalmazta meg (13. kotta az 52. oldalon). Kiderül, hogy ezt az ötletét

is Wernertôl származtathatjuk. A Missa Sancti Floriani Sanctusának kezdete a

Werner- mise legérzékenyebben harmonizált része. Ugyanez elmondható az István-

ffy kézírásában fennmaradt Missa Panem deposcimus omnes Sanctusának bevezetô

ütemeirôl is (11–12. kotta az 51. oldalon). A harmóniai kétértelmûség fenntartása,

a tonális megállapodottság elodázása, a pillanat varázsának megszentelése s a

rendkívüli, a semmihez sem fogható csoda szférája mint a Szentség kifejezôje a há-

rom részlet közül ezúttal is Istvánffynál jelentkezik a legkifinomultabb módon.

Werner Offertorium de Venerabili Sacramento címû mûvének áriájában közvetlen

elôképét ismerhetjük fel Istvánffy Ave, o, crux kezdetû áriájának, amely a Szent Ke-

reszt megtalálásának vagy felmagasztalásának ünnepére írt offertórium nyitótéte-

le. A kismartoni plébániatemplom kottatárában fennmaradt Istvánffy- mû Werner

hatását tükrözô vonásaira már máshol is rámutattam.9 A Werner- offertórium Sic

sacrificium áriája és az Istvánffy- tétel között azonban az eddig említetteknél szoro-

sabb kapcsolat figyelhetô meg, s e párhuzam oly erôteljes mértékû, hogy kijelent-

hetjük: Istvánffy ezt a Werner- áriát tekintette modelljének saját mûve megkompo-

nálásakor.

Werner és Istvánffy egyaránt tenor szólistára bízza az offertórium vokális „fô-

szerepét”. Mindkét ária a moll alaphangnem által sugallt drámai affektussal kez-
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9 Farkas Zoltán: „Istvánffy Benedek kismartoni offertóriumai és Szent Benedek miséje”. In: Musicalia

Danubiana 19. Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 2002, XXIII., XXV., illetve XXVII.



dôdik. Werner esetében a témafej triolás figurája és a felfelé haladó gyors harminc-

ketted- futam teremt markáns gesztust, míg Istvánffy a forte akkordok és a piano

felfelé haladó hármashangzat- felbontás kontrasztjával alapozza meg a tétel drá-

mai hangütését. (A dallamvonal vezetésében is feltûnô a két ritornellkezdet közöt-

ti rokonság.) (14a–b kotta az 52. oldalon).

Erôteljes hasonlóságot mutat a harmóniai menet is: mindkét szerzô a kromati-

kusan ereszkedô basszussal ellensúlyozza a felfelé törô dallammozgást. Még árul-

kodóbb a ritornellek folytatásában egy kromatikával átszínezett fordulat (15a–b–c

kotta az 53. oldalon). Érdemes megjegyeznünk, hogy míg Wernernél ez a kromati-

kus motívum a ritornell egyetlen mozzanata marad (10–12. ü.), addig Istvánffy

megismétli a fordulatot (8–10., 10–12. ü.), s ezáltal mintegy nagyobb léptékbe he-

lyezi. A két ária hasonló passzusainak összevetésekor általában azt tapasztaljuk,

hogy Istvánffy – ismétlések által vagy más módon – nagyobb léptékben, szimmet-

rikus építkezésre törekedve használja fel a Wernertôl tanult elemeket. Ez a kü-

lönbség egyaránt utalhat arra, hogy Istvánffy – egy új generáció képviselôjeként –

korszerûbb zenei nyelvet beszél, amely már a korai klasszika eszményét követi, de

arra is, hogy a fiatalabb komponista fejlettebb formaérzékû, s e téren tehetsége-

sebb volt mesterénél. A Werner- ária kromatikus szakaszának folytatása, mely a ri-

tornell zárlatához vezet (13–15. ü.), egy másik Istvánffy- mûben is visszacseng: a

Szent Benedek- mise Gloriájának „Qui tollis” szakaszában a ritornell ugyanezzel a

„kromatikával fûszerezett” dallamfordulattal él (15c kotta). Istvánffy itt is a motí-

vum megismétlése által szélesíti ki a zenei folyamatot.

Ugyancsak a két tétel konkrét kapcsolatát bizonyítja a vokális szóló egyik jel-

legzetes dallami képlete (16a–b kotta az 53. oldalon). Werner az ária tenorszólójá-

nak mindjárt az elején felléptet egy bôvített szekundot (C–Disz: „Sacri”- ficium) és

egy oktávugrást. Ugyanez a dallam zárja az Istvánffy- ária vokális szólójának elsô

szakaszát (Esz–Fisz: passionis tempore), melyben a bôvített szekundlépés és az

oktávugrás egyaránt feltûnik.10

Werner és Istvánffy egyaránt rendkívül virtuóz feladatot bíz a tenoristára.

A hosszú koloratúráknak nemcsak az áriákban betöltött formai helyei azonosak,

de még szekvenciális szerkezetük is (17a–b kotta az 54. oldalon). Mindkét ária egy

fermatával jelölt kadenciát is magába foglal, amikor az elôadó nyilvánvalóan rög-

tönzéssel koronázta meg az igényes tétel elôadását. Az énekhang kezelésének ha-

sonlóságai felvetik a kérdést, hogy Werner és Istvánffy vajon nem ugyanannak a

biztos technikájú énekesnek a számára komponálták- e virtuóz áriáikat. (Az Ave, o

crux egyébiránt Istvánffy egyik legvirtuózabb vokális tétele – miséinek „Quoniam”

tételeit leszámítva soha nem írt ennyire igényes énekszólamot. Míg a – feltételez-

hetôen korábbi – Szent Benedek- mise tenoráriát léptet fel ezen a helyen, a bizonyo-

san Gyôrben komponált, 1774- es Szent Dorottya- mise „Quoniam”- ja altszólista szá-
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10 A bôvített szekund (vagy szûkített terc) nem funkcionális, színezô jellegû használata szinte stílusje-

gyévé vált Wernernek, aki a modorosságig fokozta e dallamfordulat használatát. Vö. Farkas: i. m.

XXV., 95. lábjegyzet.



mára íródott.) Ha Werner és Istvánffy valóban ugyanazon tenorista képességeinek

ismeretében komponálta a szóban forgó áriákat, akkor ez talán az idôsebb Joseph

Dietzl lehetett, aki 1753 novembere és 1762 közt mûködött az Esterházy- együttes

tenoristájaként.11 (Ha feltételezésünk beigazolódik, ez újabb bizonyítékot szolgál-

tat arra, hogy Istvánffyt személyes kapcsolatok fûzték az Esterházy- udvar zené-

szeihez.)

Oly sok zenei példa után tegyük fel a kérdést, megéri- e az idôt és a fáradságot két

kismester zenéjének ilyen tüzetes összevetése? Nem tûnhet- e reménytelenül régi-

módi, pozitivista megközelítésnek tematikus és motivikus párhuzamok felfedezé-

se „modell” és „követôje” között? Való igaz, efféle témával nemigen lehet zajos fel-

tûnést kelteni rangos zenetudományi konferenciákon. Mint Thomas Hochradner

is megjegyzi, a legnagyobb mesterekre irányuló kutatások árnyékában mindazok,

akik a másod- vagy harmadvonallal foglalkoznak, maguk is a másodrangú, kisebb

képességû kutató gyanújába keverednek, s a zenetudomány szorgos hangyái vagy

dolgozó méhei közt tartatnak számon.

Számomra mégis vonzó lehetôség, kihívás egy korábban ismeretlen zenei re-

pertoárban egyéni zeneszerzôportrékat megrajzolni. S ha a toposzok keresgélésén

és azonosításán túl folyvást szem elôtt tartjuk a kvalitás kérdését is, feltámad az

igény, hogy a „kismester” kategóriát differenciáljuk.12 Figyelmünkre érdekes ma-

ga a folyamat is, ahogyan egy kismester idôsebb kollégáinak mintái nyomán kiala-

kítja saját idiómáját, s a tanult elemeket egy fokozatosan változó, korszerûbb ze-

nei kontextushoz alakítja. S e vizsgálódás során – erényeik és fogyatékosságaik fel-

tárulásával – e zeneszerzôk személyes ismerôseinkké válnak, s ez több mint

elégséges jutalom a nehezen megfogható anyagba invesztált fáradozásért.

(A tanulmányhoz tartozó kottákat lásd a 38–54. oldalon).
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11 Ulrich Tank: Studien zur Esterházyschen Hofmusik von etwa 1621 bis 1790. Regensburg: Gustav Bosse

Verlag, 1981, 343.

12 Visszatérve javasolt kismester- kategóriáinkhoz: „útkészítô”- nek nevezhetnénk azt a komponistát, aki

a mintaként használt toposzból magasabb minôséget hoz létre. Az „élôsködô” pedig nem más, mint

aki a mintaként használt toposzból nem hoz létre magasabb minôséget, sôt inkább „kiüresíti” azt.
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IX. tudományos konferenciája

2012. október 11–13. (csütörtök- péntek- szombat)

MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók Terme

Budapest I., Táncsics M. u. 7.

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság

a 2011- ben elhunyt Dobszay László emlékére konferenciát hirdet,

amelyen a nagy hatású zenetörténész kutatásaihoz kapcsolódó,

azokra reflektáló, azokat folytató elôadások hangoznak majd el.

Jelentkezéseket várunk a teljes magyar zenetörténet,

a gregorián- és népzenekutatás, a Bartók- analitika, a bécsi klasszika

és a kortárs zene, valamint Dobszay László életmûvének

értékelése- értelmezése témakörében. A magyar nyelvû konferenciához

félnapos angol nyelvû ülésszak társul, amelyen a nemzetközi

zenetudományi élet néhány kiemelkedô külföldi képviselôje

tart Dobszay László emléke elôtt tisztelgô elôadást.

A konferencián húsz perces elôadások fognak elhangozni.

A jelentkezéseket  – amelyeknek egy csatolt fájlban tartalmazniuk kell

az elôadás címét, egy maximum 250 szóból álló elôzetes

tartalmi kivonatot – 2012. június 20- ig kérjük elküldeni

a konferencia szervezôihez. A jelentkezéseket a konferencia

programbizottsága július 10- ig elbírálja.

A konferencia szervezôi:

Dalos Anna (dalos.anna@btk.mta.hu)

és Vikárius László (vikarius.laszlo@btk.mta.hu)

A programbizottság tagjai:

Farkas Zoltán, Kiss Gábor, Komlós Katalin, Papp Márta, Richter Pál,

Somfai László, Szendrei Janka, valamint a konferencia szervezôi



L. évfolyam, 1. szám, 2012. február M a g y a r  Z e n e38

1a kotta. Werner: Missa contrapunctata – Kyrie
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1b kotta. Werner: Missa in contrapuncto – Kyrie

2a kotta. Istvánffy; Gloria Werner Missa in contrapuncto- jához (H- Gk: W. 1512/b) – Gloria, „Cum Sancto Spiritu”
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2b kotta. Istvánffy: Messa dedicata al Patriarcha Santo Benedetto – Gloria, „Cum Sancto Spiritu”
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2c kotta. Istvánffy: Sanctificabis Annum Quinquagesimum, vel Sanctae Dorotheae – Gloria,

„Cum Sancto Spiritu”
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5. kotta. Werner: Urbs Ierusalem – himnusz
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8. kotta. Istvánffy: Te Joseph celebrent – himnusz
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13. kotta. Istvánffy: Messa dedicata al Partiarcha Santo Benedetto – Sanctus

14a–b kotta. Werner: Sic sacrificium és Istvánffy: Ave, o, crux összehasonlítása – tételkezdetek



15a–b–c kotta. Werner: Sic sacrificium, Istvánffy: Ave, o, crux, valamint Istvánffy: Szent Dorottya mise –

„Qui tollis” összehasonlítása – kromatikus motívum

16a–b kotta. Werner: Sic sacrificium és Istvánffy: Ave, o, crux összehasonlítása –

jellegzetes dallamfordulat bôvített szekunddal és oktávugrással
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17a–b kotta. Werner: Sic sacrificium és Istvánffy: Ave, o, crux összehasonlítása – koloratúrák


