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Tempó és metrum, notáció a 17. században 

 
A 17. század kottaírása 
 
 A 17. század volt az a korszak, amikor a modern, hangsúly-hierarchiára épülő, ütem-központú metrikus 
gondolkozás fokozatosan felváltotta a menzurális kottaírást. A korszak átmeneti jellege miatt szinte minden 
hely, évtized, sőt szerző kissé eltérő módon használta a tempóra utaló jelöléseket. Nem lehet olyan egyszerű, 
egységes módon tárgyalni a korszak notációját mint a nagybarokkét, vagy a fehér menzurális kottaírást (viszont 
ha érzékeny füllel, jó zenészként közelítünk a darabokhoz, nagyot ritkán tévedünk, ösztöneink többnyire helyes 
útra vezetnek).  
 A 17. századból fennmaradt zenei anyag legnagyobb része, az Attaignant által feltalált módszerrel nyom-
tatott kotta: apró, a notációs egységeket az öt vonal egy darabkájával együtt tartalamazó, betűként szedhető 
egységekből áll.  
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Castello: Sonata prima (1629/44, részlet) 
 

A tactus 

 A menzurális zenében a tactus egy lefelé és egy felfelé irányuló kézmozdulat együttese; legtöbbször egy 
semibrevis időegység alatt. Ha a semibrevis imperfekt (=két minima), akkor a két mozdulat egyforma hosszú; 
ha perfekt (=három minima), akkor a lefelé tartó kétszer annyi ideig tart, mint a felemelés. Ha a menzúrajel át 
van húzva, az azt jelenti, hogy a tactus értéke a semibrevis helyett a brevis („alla breve”) 
A hangjegyírás — valószínűleg a hangszeres virtuozitás kifejlődése miatt — egyre inkább a kis értékek felé 
tolódott el; ezek csoportosítását már nem szabályozta a menzúrajelek rendszere (közöttük minden szinten 
imperfekt osztások voltak). Megjelentek az ütemvonalak, melyeket a tactusok határán helyeztek el; de nem 
minden lehetséges ütemvonalat rajzoltak be, gyakran több tactus „egybe-íródott”, sőt, a szólamkönyves lejegy-
zésben sokszor az egyik szólamban nincs ütemvonal ott, ahol a másikban van. 
Evvel együtt a tactus lelassult, majd felaprózódott („tactus minor”), elvesztve régi értelmét. A különböző met-
rumú szakaszok között egyre finomabb és ugyakkor szabadabb tempó-differenciálásra volt szükség, gyakran 
azonos metrumú szakaszok különböző tempójú előadást kívántak; ezért a hagyományos proporciós jelek a régi, 
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matematikai aránytól eltérő jelentést kaptak, illetve tempó-módosítást jelző szavak bukkantak fel (17. sz. köze-
pe) egyre növekvő számban: allegro, adagio, celeriter, tardior; majd presto, grave, largo; a század vége felé 
più allegro, più lento, stb. Megjelentek a karaktert meghatározó kifejezések is, kialakultak az alapvető lassú és 
gyors tételtípusok. 
 A leggyakoribb páros metrumjelek a a C, 
Ç, O, Ò, C2, 2, stb. A Ç inkább egyházi zenéhez, 
a C világihoz volt használatos. Az áthúzás (a 
szigorú menzurális elmélet szerint dupla tempó; 
ezt csak szimultán használatakor tartották be) 
valamivel gyorsította a tempót (ami hatásában azt 
jelenti, hogy a C-ben írt darabok gyorsabbak, 
mint az alla brevések, hiszen az ottani tactus a 
semibrevis!) A 2 (= 2/1)mint proporciós jel gyor-
sabb tempót adott meg, mint a Ç (jóllehet elméle-
tileg ugyanazt kellett volna). A proprciós jelek 
annál gyorsabb tactus jelöltek, minél nagyobb 
volt a nevezőjük (vagyis a kisebb kottaértékek-
ben írt szakaszok gyorsabbak voltak.  
 A leggyakoribb páratlan (inequalis) 
tactusok: O3/1, C 3/1, Ò3/2, Ç3/2, stb.: maior 

(proportio tripla: 3 semibrevis = 1 tactus); C3/2, 
O3/1, Ô, Õ3 stb.: minor (proportio sesquialtera: 3 
minima = 1 tactus). Ezeken felül a század köze-
pén még kisebb taktusokat is bevezettek: C3/4 (3 semiminima), C3/8 (3 croma), C6/4 (6 semiminima), C12/8 
(12 croma), stb. Hogy melyik major és minor, az szerzőtől is függ (l.pl. a Castello-szonátát) 
 Az olasz muzsikusok kezdték elhagyni a menzúrajelet a proporciós jel elől (ez a szokás ugyan lassan el-
terjedt, de még a 18. század elején sem általános): így lett pl. a 3/1 (tripola maggiore), 3/2 (tr. minore), 3/4 (tr. 
piccola), 6/4 (sestupla maggiore), 6/8 (s. minore), stb. 
 
Függelék: emlékeztető a menzurális kottaírásról 

 

 
tactus maior, minor, proportionatus 


