
A korai többszólamúság forrásai 
 
 
A kottás és elméleti források áttekintése (Apel: Notation of polyphonic music, 201–203. 
oldal): 
 
 

 
 
 
ritmuslejegyzés nincs; 
a szólamok szinkronja 
esetleges. 
 
 
 
 
(Winch. Trop.: a 
hangmagasságok sem 
értelmezhetők egértelműen) 
 

 

 
Modális notáció: 
verslábakban való 
gondolkozás.  
– modusok és ordók 
– a ligatúra-sorozatok 
kódolják a ritmust. A 
hangjegy alakja önmagában 
nem jelent hosszúságot 

 

– longa és brevis 
megkülönböztetése a 
notációban 
– semibrevis megjelenik 
– a ligatúrák önálló ritmikai 
jelentése kialakul 
– különböző értékű 
szünetek 
– brevis, mint „mérőütés” 
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– perfect és imp. L 
– duplex L 
– alteráció a B és S-nél 
– a végleges ligatúra-
ritmusok kialakulása. 
+ Petrus de Cruce újítása: 
Punctus divisionis 
 
 
„ARS NOVA”: 
menzurális notáció. 
– új hangjegy: maxima 
– modus, tempus, prolatio 

– divisiones: a B felosztásai: 
 
1. binaria     ——     ternaria 
        2                            3 
2. quatern./senaria —— 
        4            6 
             sen. perf ./novenaria 
                   6               9 
3. octonaria —– duodenaria 
           8                   12 

 

 
– elképesztően bonyolult 
ritmikai struktúrák 
– új, egyedi metrumjelek és 
hangjegyek 
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„Primitív” notációk 
 
Mint folyton hangsúlyozom, a régi zenében a megírt darabok egy improvizatív, orális kultúra 
kis részét alkották. A többszólamúság első emlékei ezért korabeli kísérletek írásos emlékei; 
nem azt rögzítik, amit egy korabeli hangfelvételen (ha lenne ilyen) hallanánk. Az első 
orgánumok (azaz „megszervezett” darabok) „kottái” talán csak a főhangokat rögzítik, 
melyeket az előadásban improvizált díszítések oldottak élő zenévé. Ritmust nem jelölnek, a 
hangok szinkronja esetleges. És formai tekintetben sem lezárt darabokat tartalmaznak, hanem 
utasításokat és példákat, hogy hogyan rögtönözzünk. 
 
Néhány traktátus  leírja, hogyan kell alsó szólamot rögtönözni egy dallamhoz. Pl. a Guido-
féle „Micrologus” (~ 1026) jó hangköznek tartja a nagyszekundot, nagytercet, kvartot; a 
kísérő szólam („vox organalis”) gyakran kvartpárhuzamban mozog a dallammal („vox 
principalis”), néha egy mélyebb hangon marad, s felső szólam egész uniszónóig csukódik 
hozzá, majd újra eltávolodik; a kát szólam összezárul az utolsó hangnál. 
 Szinte ugyanezt láthatjuk ábrázolva több, mint egy évszázaddal korábban, az első 
fennmaradt többszólamú példa esetében, egy 9. századi anonym traktátus („De organo”, 
Párizs, Bn Lat. 7202, fol. 56r)  végén leírt darabban. Ugyan több példa együttesének tűnik, de 
valójában egyetlen darab: 
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E rövid traktátus a „Musica enchiriadis” (= „zenei kézikönyv” ~900) és a „Scholia 
enchiriadis” (= „kommentár a kézikönyvhöz”, ~900) hang-jelzéseit, az ún. „dasia”-jeleket 
használja, melyek kvartonként azonos szimbólumokból állnak, csak minden egyes kvartban 
másképp vannak elforgatva. A két enchiriadis-kötetben vannak példák paralel-orgánumokra, 
de néhány rövid részlet valódi ellenpontot ír le, mely stílusában az imént ismertetettekhez 
igen hasonló: 
 

 
 
 
 
A 11. század néhány forrása betűkkel jelöli a hangokat. Az „Ad organum faciendum” a 
később általános középkori skála szerint (A-G, a-g) nevezi meg a hangokat,  egy másik 
forrásban (Oxford, Bodleian, Ms 572) pedig a mai szokásoktól eltérő betűhasználattal 
találkozunk: az „Ut tuo propitiatus” kétszólamú feldolgozása például a-tól p-ig használja az 
abc betűit (Boethius igen elterjedt könyve egy ábrájának megfeleően). Ezekben a darabokban 
a hangköz-használat jóval szabadabb, mint a fentebb tárgyalt kódexekben: 
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A „Winchesteri troparium” (~1050, Cambridge, Corpus Ch. Coll 473 és Oxford, Bodleian 
Bodley 775C) neumákkal írja le mind a vox principalist, mind a vox organalist. Néhány betű 
utal az érkező és induló hangokra, gyorsításra, lassításra. A zene stílusa úgy tűnik, hogy a 
Guido által leírt világba tartozik, de a neumák olvasása annyira bizonytalan, hogy a leírt 
anyag nem rekonstruálható: 
 

 
 
Két 12. századi kódex már kifejlett, többrétű polifon repertoárról ad hírt: a vox principalis 
tartott hangjaifolotti florid organumok és szimultán mozgó, szillabikus vagy kisebb 
melizmákból épülő tételek egyaránt megtalálhatók bennük. A lejegyzés vonalrendszerre írott 
neumákból áll, a partitúraszerűen egymás alá írt két szólam előadása rengeteg szabadságot 
feltételez: a ritmust nem jelöli semmi, sokszor még az is az előadó fülére van bízva, hogy 
melyik hang melyikkel szól együtt (esetleg lehettek korabeli, leíratlan elvek ennek 
szabályzására). Az egyik fő forrás a Santiago de Compostelából származó  „Codex 
Calixtinus” (~1155): 
 

 



 6 

 
 A másik a limoges-i eredetű „St. Martial” kódex (Párizs, Bn lat. 3549): 
 
 

 


