A modális notáció
A „Notre Dame-iskola” darabjait régebben Leoninusnak és Perotinusnak tulajdonították. Az
újabb kutatások alapján úgy tudjuk, hogy ez a stíluskör egy évszázadokon át virágzott
improvizációs hagyomány, melynek egyes darabjait a hagyomány eltűnésekor jegyezték le.
Fennmaradt forrásai (a „Magnus liber organi” négy, kissé eltérő példánya: Wolfenbüttel 677;
Firenze, B. Laur pluteus 29 cod 1; Madrid, Bn Hh 167; Wolfenbüttel 1206) kiartott hangok
feletti florid organumokat és homofon conductusokat tartalmaz. A darabok építőelemei jórészt
megegyeznek a „Vatikáni orgánumtraktátus”-ban leírtakkal („Ars organi”, modern átírását
lásd http://www.chmtl.indiana.edu/tml/12th/ARSORG_TEXT.html).
E repertoár notációja kvadrát notáció, ami a kottafejek négyzet-alakjáról kapta nevét.
Sajnos nincs közvetlenül e forrásokhoz köthető zeneelméleti munka, így későbbi leírásokból
kell következtetni notációs gyakorlatukra. A Notre Dame-repertoár egy része valószínűleg
modális notációval íródott, más részénél valószínűleg még annyira sem kifinomult a ritmuslejegyzés.
A modális notáció alapja a ritmikai móduszokban, azaz verslábakban való gondolkozás. Hat
móduszt használtak (B: brevis = rövid; L: longa = hosszú). A daktilus és anapesztus rövid
hangjai is a hármas lüktetésbe illeszkedtek, többnyire jambikus módon (azaz a második volt
hosszabb):
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A móduszokból különféle hosszúságú sorozatok, ordók álltak össze, melyeket szünetek
szeparáltak:

Hogy egy adott helyzetben melyik módusszal állunk szemben, arról a ligatúrák (azaz
összekötött hangcsoportok) szerkezete informál:

A ligaturák utolsó hangjegyéhez csatlakozó kis szár a plica, azaz utóka jelölésére szolgál. A
kisebb, rombusz alakú hangjegyek a conjuncturák, melyek csoportjai többnyire futamokat
(currentes) jelölnek.
Az egyes ordókon belül is megváltozhat a modus (fractio modi), kibővülhet (extensio
modi) és rövidülhet (divisio modi); mindezt a ligatúrákba foglalt hangok száma jelzi (a pontos
szabályok tekintetében lásd Apel: Notation of polyphonic music).
A szüneteket függőleges vonalak jelzik, pontos értékük nem meghatározott.
Hasonlóan meghatározatlan a tenor hangjainak hossza; ezért a darabokat partitúrában írták le.
Íme egy kétszólamú és egy háromszólamú organum egy-egy részlete, valamint ízelítő egy
conductusból:
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A motet-repertoár notációja
Az orgánumok táncos jellegű zárószakaszai (clausulái) igen népszerűek lettek; ezek
beszövegezésével jöttek létre az első motetták (nevük is a beszövegezésre utal: a „mot” szó
franciául „szót” jelent). A motet azután hamarosan önálló műfajjá vált. Notációja már a 13.
század elején újdonságokat hozott: a hosszú és rövid hangérték (longa és brevis) grafikus
megkülönböztetése, a különböző értékű szünetek megjelenése, a ligatúrákhoz állandó
ritmusképletek társítása lehetővé tette a partitúráról a szólamok szerinti lejegyzésre való
áttérést. A tipikus motet-notációban alul, a teljes tükör-szélességet kitöltve kap helyet a tenor,
felette egy-egy hasábban a két felső szólam (lásd a képen a Bambergi Kódex egy részletét).
Ezeken kívül megjelenik egy rövidebb érték, a semibrevis, s a brevis „mérőütésként” kezd
szolgálni.
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Később megjelenik a perfect és imperfect (azaz 3 illetve 2 brevis értékű) longa, a duplex
longa (azaz egy, a longánál kétszer vagy háromszor hosszabb érték). Megjelenik az alteráció
jelensége, amikor longák közötti brevis-párok illetve brevisek közötti semibrevis-párok
jambikus lüktetés szerint olvasandók, azaz, a második hang megnyúlik. Kialakulnak a későbbi
menzurális notációból ismert (lásd ott) végleges ligatúra-ritmusok.
Petrus de Cruce újítása a punctus divisionis, vagyis osztópont, mely egyenlő időközű
szakaszokat jelöl (lényegében úgy, mint az ütemvonal). Ezáltal a szólamok ritmikai
szabadsága megnő:
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Motet-notációval íródott a „Nyárkánon” is:
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