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A qui vens tu tes coquilles — rondeau (a3) 
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Je ne puis vivre ainsy — bergerette (a3) 
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Ja que li ne s’i attende — bergerette (a3) 
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Gavodi Zoltán, Patay Péter, Gyulai Csaba, Mizsei Zoltán,  
Kalmanovits Zoltán, Kard Ádám, Benkő Pál, Koncz András;  
közreműködik Koltai Katalin — gitár, Varga Ferenc — brácsa;  
vezényel Bali János 
 
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. támogatásával 
 
Antoine de Busnes, azaz Busnes-ből való, más-
képp Busnoys, talán a Franciaország legészakibb 
részén található Pas-de-Calais megye arisztokrata 
családjából származik, mely nevét az ott található 
Busnes falucskáról kapta. 1450 körül már a francia 
királyi udvarnál említik, 1461-ben a tours-i katedrá-
lis egyik káplánja. Abban az évben egy verekedési 
ügybe került, melyben többen véresre verték egy 
paptársukat. Az ügy miatt Busnoys-t papságának 
gyakorlásától eltiltották, sőt kiközösítették; ám II. 
Pius pápa hamarosan megbocsátott neki. Ezután a 
Szent Márton templomba került, — oda, ahol 
Ockeghem kincstárnoki rangban volt. Újra megin-
dult az egyházi ranglétrán, 1465-ben már 
szubdiakonusként szerepelt, és még abban az év-
ben Poitiers-be került, az énekesfiúk vezetője lett. 
Énekesi, komponistai és zenetudósi hírneve nőttön 
nőtt, dalai a kor legnépszerűbb művei lettek. 1467-
től a burgundi udvarnál Merész Károly alkalmazásá-
ba került. Hadjárataiba is elkísérte a herceget, 
akárcsak kollégája, Hayne van Ghizeghem. Túlélte 
a herceg vesztét okozó nancy-i csatát (1477), s 
1482-ig az udvarnál maradt. Utolsó évtizedéről 
semmit sem tudunk, csak azt, hogy halálakor 
(1492. november 6.) a brugges-i St. Saveur temp-
lom alkalmazásában állt. 
 Műveiből két mise, egy tucatnyi motetta és több, 
mint hatvan chanson maradt fenn; s különféle meg-
fontolások alapján további kilenc mise szerzőjének 
is őt sejtjük. 

 A „L’homme armé”-dallam minden bizonnyal 
egy késő középkori francia népdal:  
 

 
(A fegyveres ember! Félni kell tőle! Mindenfele kiki-
álttatták, hogy mindenki fegyvert ragadjon, páncél-
inget húzzon! A fegyveres ember! Félni kell tőle!)  
 
 Három tucat reneszánsz mise cantus firmusául 
szolgál (1460-1480 között Basiron, Busnoys, Caron, 
Du Fay, Fauges, Ockeghem, Regis (2), Tinctoris és 
egy hat miséből álló anoim ciklus, valószínűleg 
Busnoys művei; 1480-1520: Anchieta, Brumel, 
Compère, Josquin (2), La Rue (2), Mouton, 
Obrecht, de Orto, Pipelare, Vaqueras; 1520-1600: 



Carver, Silva, Morales, Palestrina (2), Peñalosa, 
Senfl), még a barokk korban is felbukkan 
(Carissimi), és 20. századi szerzők is bekapcsolód-
tak e tradícióba.  
 Bár sok hipotézis van rá, de egyik sem tisztázza 
megnyugtatóan, miért lett e dal oly sok misekom-
pozíció alapdallama.  Korábban elsősorban valami-
lyen harcias angyal vagy szent (Szent Mihály, Szent 
György) kultusza merült fel létrehívóként. Mivel a 
polifon misék a főúri udvaroknál születtek, és az 
uralkodó nagyságát, gazdagságát is reprezentálták, 
ezért harcban kiváló uralkodókhoz vagy az Arany-
gyapjas Rendhez is megkísérelték kötni e darabo-
kat. A késő középkorban egyes alkalmakkor — ami-
kor a hit védelmezése állt valamiképp kapcsolatban 
a miseszándékkal — szokás volt fegyverekkel díszí-
tett oltárnál misézni. A pápák pedig gyakran a hit 
védelmében kitűnt uralkodóknak küldtek megszen-
telt kardokat. A legvalószínűbb magyarázat szerint 
több L’homme armé-mise, közte Busnoys darabja is 
efféle pápai kardokkal mondott misékhez keletkez-
hetett: Jó Fülöp is birtokolt ilyet, és fia, Merész 
Károly is kapott egyet. A hit védelmezése annak 
idején elsősorban a török elleni harcot jelentette. 
Hogy a L'homme armé-hagyománynak ehhez lehet 
köze, azt az is mutatja, hogy még a 19. században 
létezett Franciaországban „L'homme armé” néven 
egy „Adj király katonát”-szerű játék, melyben egy 
töröknek beöltözött figura volt az egyik szereplő. 
 Busnoys hatalmas, pythagoreus épületet emelt a 
népdal köré. Ha az első Kyrie időtartamát 1-nek 
vesszük, akkor az alábbi rendszert látjuk a miseté-
telek részeinek időtartamában: 
 

Kyrie   1 –  8/9 – 1 
Gloria  3 –  4/3 – 1 
Credo  3 –  5/3 – 1 
Sanctus  2 –  3/2 – 1 – 4/3 – 1 
Agnus  2 –  3/2 – 1 
 

A tenor szólam végigénekli a L’homme armé-
dallamot, mindegyik tételben egyszer, azonos tem-
póban, különböző hosszúságú szünetek közbeikta-
tásával. A Credóban kvarttal lejjebb transzponálva, 
az Agnusban pedig tükörfordításban. A két epikus 
tételben (G, C) pedig a zárószakasz megismétli 
még egyszer a dallamot, felgyorsítva.  
 
Valószínűleg kiközösítésekor, védőszentjéhez való 
könyörgésként írhatta Busnoys az Anthoni usque 
limina kezdetű motettát. A szöveg nagy része 
Szent Antal offíciumából idéz, de Plútó említése már 
egyértelműen jelzi a humanista hatást. A szöveg 
elején és végén, intarzia tartalmazza a szerző ne-
vét: „ANTHONI USqe limina ... in omniBUS NOYS”; 
az utolsó négy betűt szellemes módon görög nyelvű 
szóval (νουσ, „értelem”) oldja meg.  
 A motetta egyetlen forrása a burgundi udvari 
kápolna kóruskönyve, melybe valószínűleg maga 
Busnoys másolta be darabját. A tenor szólamot 
talán harangozni kell; a pontos teendőket a rajzon 
látható, alábbi rejtélyes mondatból kell kihámozni: 
„Monostempus silens / Sit tot anthipsilens / Modi 
sine me non / Nethesinemenon” 
 

 
 
 A következő generáció komponistáira Busnoys 
miséivel gyakorolt nagy hatást, ám páratlan nép-
szerűségét elsősorban chansonjainak köszönhette. 
A 20. századi tulajdonosa után „Mellon”-
chansonniernek nevezett gyűjtemény e dalok egyik 
nagy forrása, tizenöt dalt, a fennmaradt corpus 
majd negyedét tartalmazza. S e kis kódexnek ma-
gyar vonatkozása is lehet: minden bizonnyal 
Johannes Tinctoris, a kor legnagyobb zenetudósá-
nak felügyelete alatt állították össze a nápolyi ud-
varnál, 1475-76-ban, Beatrix és Mátyás esküvőjére, 
nászajándékul a királyné számára. 
 A kor dalai kötött versformákban („formes fi-
xes”) íródtak. Ezek közül a rondeau és mellette a 
bergerette (a virelay egyversszakos formája) volt a 
legnépszerűbb.  Többségük három szólamú. Műso-
runk egyetlen négyszólamú dalának (Quant ce 
viendra) negyedik, kiegészítő szólamát talán 
Ockeghem komponálta.  
 Busnoys több művében  is felbukkan Jacqueline 
d’Hacqueville neve. E művek közül kettő ma este is 
hallható: a Je ne puis vivre ainsy sorainak kezdőbe-
tűi akrosztichonként kiadják a teljes nevet, a Ja que 
li ne si attende pedig intarziaként tartalmazza a 
keresztnevet. Ez teljesen szokatlan, hiszen a hölgy 
megnevezése áttöri a hagyományos udvari líra sza-
bályait. Ki lehetett az illető és hogy kerül neve a 
dalokba? Két ilyen nevű nőről is tudunk: egyikük 
egy párizsi kereskedőcsalád család leánya, Jean 
Bochart párizsi parlamenti tanácsos felesége, 
másikuk pedig udvarhölgy Stuart Margit, majd  An-
jou Mária szolgálatában. A hagyományos értelme-
zést, mi szerint Jacqueline a komponista kedvese 
lett volna, ki lehet zárni: elég valószínűtlen — külö-
nösen egy kiközösítési ügy után — hogy Busnoys 
titkos szerelmének bizonyítékait közreadta volna. 
Valószínűleg inkább felkérték a versek megzenésí-
tésére, és esetleg szövegük megköltésére. Mivel két 
Jacqueline-dal (köztük a ma esti programban a Ja 
que li ne si attende hallható) szövege női beszélőt 
jelenít meg, így a legkézenfekvőbb feltételezés, 
hogy egy, a korabeli udvaroknál szokásos, udva-
roncok és udvarhölgyek közti „költői levelezés” da-
rabjaival állunk szemben. 
 A koncertünkön megszólaló Busnoys chansonok 
közül — más forrásaik datálása szerint — legkoráb-
bi, 1460 körüli az Est-il merchy, a Quant ce 
viendra, a Ja que li ne si attende, és vele együtt 
valószínűleg a másik Jacqueline-darab; legkésőbbi 
a Pour entretenir mes amours. 
 



 
Anthoni usque limina 
 
 Antal, kit a világ határáig, a Föld s a tenger szé-
léig, és azon is túl isteni gondviselőként szólítanak, 
mert démonok seregével bántál el férfiasan: halld 
meg a gyülekezet téged dicsőítő édes énekét! 
S midőn halálunk után a tüzes Plútó éget, szaba-
dítsd meg e kórust az alvilág sarából: a kegyelem 
vize hűsítse tagjainkat, s az Ige misztériuma legyen 
mindenek értelme! 
 
 
Chansonok 
 

1. Bel Acueil — rondeau 
 

Bel Acueil*, Ámor szolgája, 
ki jóra tudja fordítani dolgait, 
már többször hívott engem, 
hogy látogassam meg egyik udvarát. 
 

S azzal fenyeget, hogy mindörökre 
a mulasztás vétkében maradok, ha nem megyek  
— Bel Acueil, Ámor szolgája, 
ki jóra tudja fordítani dolgait — 
 

s ha nem sietek oda 
titkos és válogatott tanácsai szerint, 
személyesen űz el, 
s többé nem segít nekem. 
 

Bel Acueil, Ámor szolgája, 
ki jóra tudja fordítani dolgait, 
már többször hívott engem, 
hogy látogassam meg egyik udvarát. 
 
*”Szép Fogadtatás”, allegorikus figura a Guillaume de Lorris által 
írt Roman de la Rose-ból (13. század) 
 
 
 
2. A qui vens tu tes coquilles* — rondeau  
 

Kinek árulod kagylóid, 
vörös szemű vénember? 
kapd össze cókmókod, 
és hordd el magad: 
 

a szép nem öröméhez 
keményebb legény kelletik! 
Kinek árulod kagylóid, 
vörös szemű vénember? 
 

Tudod, hogy összeharácsolt pénzedért 
körülrajongtak bár a lányok, 
de elmentedben utánad kiáltoztak: 
„pá, Karcsi!” vagy: „pá, Jenő!” 
 

Kinek árulod kagylóid, 
vörös szemű vénember? 
kapd össze cókmókod, 
és hordd el magad! 
 
*Charles d’Orléans költeményének alapján (1394-1465, francia 
királyi herceg, a kor egyik legnevesebb költője)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Est-il merchy — rondeau 
 

Van-e irgalom, mely elhozza a Véget? 
Van-e kegyelem, mely meglenne Önben? 
Van-e, szerelmem, bármi, ami kielégíti? 
Van-e dolog, erős vagy hatalmas, 
mi által kegyét visszanyerhetem? 
 

Amiért ki tudok tartani: csak a szenvedés,  
hogy könnyekbe öntsek mindent. 
Van-e bármi, mi boldoggá teszi? 
Van-e irgalom, mely elhozza a Véget? 
Van-e kegyelem, mely meglenne Önben? 
Van-e, szerelmem, bármi, ami kielégíti? 
 

Miféle gyógyírt lelhetek bajomra, 
mikor tisztán látom, hogy amennyire Önt szeretem, 
abból csak a biztos halál következhet? 
De bármíly fájdalmat szenvedjek is el, 
nem bírnám magamat ettől eltéríteni. 
 

Van-e irgalom, mely elhozza a Véget? 
Van-e kegyelem, mely meglenne Önben? 
Van-e, szerelmem, bármi, ami kielégíti? 
Van-e dolog, erős vagy hatalmas, 
mi által kegyét visszanyerhetem? 
 
4. En soustenant vostre querelle — rondeau  
 

Kibírva támadását, 
fenntartom, hogy Ön az egyetlen, 
mindenütt, hol csak járok, 
s hogy nincs sehol, sem fölül, sem alul, 
hölgy, ki Önnél szebb lenne. 
 

A világon nincs még íly kisasszony, 
és mert Ön az, kiért 
naponta harcba szállok,  
kibírva támadását, 
fenntartom, hogy Ön az egyetlen, 
mindenütt, hol csak járok. 
 

Szépségét nem rejtem véka alá, 
ellenkezőleg, hogy híre legyen, 
nyílt buzgalommal szeretem Önt. 
Ezer harcot felveszek, 
hogy kegyetlen halállal haljak. 
 

Kibírva támadását, 
fenntartom, hogy Ön az egyetlen, 
mindenütt, hol csak járok, 
s hogy nincs sehol, sem fölül, sem alul 
hölgy, ki Önnél szebb lenne. 



5. Je ne puis vivre ainsy — bergerette 
 

Nem élhetek így örökké, 
hacsak nem lelek fájdalmamban 
valami enyhet 
Egy órácskát, vagy kevesebbet, vagy többet! 
S minden nap 
hűségesen szolgálom Ámort 
halálomig. 
 

 Nevében s címerébenben is nemes hölgy, 
Önnek írtam e költeményt 
 Szemeimből forró könnyeket sírva, 
hogy könyörüljön meg rajtam. 
 

Magam rohamosan pusztulok, 
virrasztva éjjel, százszor is megfordulok 
és kiáltok 
„bosszút!”, istenemhez, bár balgaság, 
sírásba fulladok, 
míg segítségre lenne szükségem — 
de a Könyörület alszik. 
 

Nem élhetek így örökké, 
hacsak nem lelek fájdalmamban 
valami enyhet 
Egy órácskát, vagy kevesebbet, vagy többet! 
S minden nap 
hűségesen szolgálom Ámort 
halálomig. 
 
6. Quant ce viendra — rondeau 
 

Mikor válik valódi gyötrelemmé? 
Hogyan kényszerítsem szemem, 
s reszkető szívem 
fájdalmas elválásunkra, 
legédesebb eszményem, 
kihez senki más fel nem érhet? 
 

könny és sírás, nyögés és panaszolkodás 
sápasztják s gyöngítik  
tekintetemet — s ebben nincs színlelés — 
s elfordítanak minden szórakozástól. 
Mikor válik valódi gyötrelemmé? 
Hogyan kényszerítsem szemem, 
s reszkető szívem 
fájdalmas elválásunkra, 
 

Sóhajok — mik aggódva visszatartják  
örömömet s kioltják, 
fonnyasztják gyönyörömet — 
fakadnak bennem oly hatalmasan, 
mert nem tudok semmi módon 
kegyelmet vagy irgalmat nyerni. 
 

Mikor válik valódi gyötrelemmé? 
Hogyan kényszerítsem szemem, 
s reszkető szívem 
fájdalmas elválásunkra, 
legédesebb eszményem, 
kihez senki más fel nem érhet? 
 
7. Pour entretenir mes amours — rondeau 
 

Hogy fenntartsam szerelmemet, 
naponta száz trükköt kéne találnom, 
főként, adni a gavallért; 
de végül, sovány pénztárcám miatt 
minden nap otthon maradok. 

A tökkelütöttek hercege vagyok, 
hogy szenvedésben és fájdalomban 
kell vonszolnom életem, s 
hogy fenntartsam szerelmemet, 
naponta száz trükköt kéne találnom, 
főként, adni a gavallért. 
 

Ám ha legalább valami segítség érkezne  
attól, ki rám hozta a fájdalmat, 
az éjjel-nappali szenvedést, 
Eltelnék, bizton örömmel,  
s mosolyognék sírás helyett. 
 

Hogy fenntartsam szerelmemet, 
naponta száz trükköt kéne találnom, 
főként, adni a gavallért; 
de végül, sovány pénztárcám miatt 
minden nap otthon maradok. 
 
8. Ja que li ne s’i attende — bergerette 
 

Bár lovagom már nem reméli, 
— hisz mindenki más összetört — 
de szeretem őt, módfelett, 
s akarom, hogy ezt mindenki hallja! 
 

 Ezért övé a megtiszteltetés, 
hogy kézelőjén viselheti 
 nevem két betűjét: 
egy kéket s egy fehéret. 
 

Mindörökre az ő társaságába   
tartozom, oly közel, 
hogy világosan lássék, 
hőstetteit mindig szeretni fogom.  
 

Bár lovagom már nem reméli, 
— hisz mindenki más összetört — 
de szeretem őt, módfelett, 
s akarom, hogy ezt mindenki hallja! 
 
9. Joye me fuit — rondeau 
 

Menekül tőlem az öröm, s fájdalom szorítja szívem, 
harag követ, s nincs, mi megnyugtatna. 
Megöl, ó jaj, az emlékezés. 
Nem hagyhatom el, távol reményemtől 
egyetlen vágyamat, s bizony, rövidesen meghalok. 
 

Mikor alszom, lelkem munkálkodik; 
s mikor felébredek, Isten a tanúm, mint zokog! 
Rég rossz sorom könnyüléséért eseng. 
Menekül tőlem az öröm, s fájdalom szorítja szívem, 
harag követ, s nincs, mi megnyugtatna. 
Ami megöl, ó jaj! Az emlékezés. 
 

Nem tudok jobbat, mint elátkozni az órát, 
mikor megláttam azt, ki miatt e rosszat viselem; 
de talán nem is tud bánatomról 
és kedvtelenségemről. 
Miért kell hát így léteznem?  
 

Menekül tőlem az öröm, s fájdalom szorítja szívem, 
harag követ, s nincs, mi megnyugtatna. 
Ami megöl, ó jaj! Az emlékezés. 
Nem hagyhatom el, távol reményemtől 
egyetlen vágyamat, s bizony, rövidesen meghalok. 
 
 

Bali János nyersfordításai 


