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A reneszánsz és barokk 1530 és 1730 közötti idôszaka a zenei csatajelenetek,
battagliák virágkora volt. A mûfaj tulajdonképpeni prototípusa Clément Janequin
(1485–1558) 1528- ban megjelent négyszólamú chansonja, a La guerre.1 A mû má-
sodik része – az önálló tétel súlyával fellépô „Secunda pars” – a korábbi harci ze-
nék tradíciójából merítve, rendkívül pregnánsan kristályosította ki a zenei eszkö-
zöknek azon élesen körülhatárolt arzenálját, amely minden késôbbi battagliának
meghatározója és jellemzôje maradt.

Az élénk mozgású hangrepetíciókból, hangzattörésekbôl, szûk ambitusú menetekbôl
és azok kombinációiból álló, kánonszerû torlasztást is használó képletek a csatazaj,
trombita- szignálok és dobolás hangfestô – „onomatopoetikus” – utánzásával a
harci tumultus és hevület metaforikus- allegorikus ábrázolását szolgálták. Az effaj-
ta, az azonos hangmagasságon maradó, vagy kvartot, kvintet, hármashangzatot le-
író, illetve önmaguk körül forgó figurák leginkább egy álló (vagy két fok között in-
gázó és így végeredményben ugyancsak stagnáló) hangzattérbe voltak ágyazhatók,
egy jelenség, amely alapvetô funkciójával – legalábbis részben – éppoly jellegzetes
battaglia- attribútum volt, mint a figurák maguk. Kottapéldánk a Janequin- chan-
son „Secunda pars”- ának legjellegzetesebb mozgásformáit (motívum- figurák + ál-
ló hangzattér) mutatja. (Janequin a hangok alá nagyrészt hangfestô szótagokat he-
lyezett, mint: „fre- re- le- le- lan- fan, pa- ti- pa- toc- von, ta- ri- ra- ri, pon- pon- pon, pa- ti-
pa- tac, zin- zin- zin”.)

Lásd az 1a- f kottát a 122. oldalon.

* A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság „Népzene és Zenetörténet” címmel rendezett VII.
tudományos konferenciáján, az MTA Zenetudományi Intézet Bartók- termében 2009. október 9- én el-
hangzott elôadás kibôvített, átdolgozott változata.

1 A chanson az 1515- ben, Marignano (Milano és Piacenza között, ma: Melegnano) közelében vívott je-
lentôs csatát eleveníti fel, amelyben a francia király, I. Ferenc legyôzte Massimiliano Sforza milánói
herceg csapatait.



1a- f kotta



Az „A”- ként megjelölt motívumot, mint a következô 150 év legjellegzetesebb,
emblematikussá vált battaglia- figuráját az alábbiakban „A”- emblémaként fogom
említeni.2 Legfontosabb variánsai (a Janequin- féle alapformával együtt):

A Janequin- chanson stílusa és szerkesztésmódja nem forradalmian újszerû,
hanem régi technikák egyéni ötvözete. Bizonyos elemei, köztük a franko- flamand
polifóniára jellemzô hangsúly- eltolódásos imitációk („variatio per arsin et the-
sin”), és fôleg a bipódikus- tripódikus – mintegy polimetrikus – egymásra rétege-
zôdések csak részben tudták túlélni a 16. századot.

A battaglia- mûfaj lényegesen több volt, mint egy, csupán a zene határát súroló
„onomatopoetikus” képzôdmény. A látszólag csak a csatazajok hangfelületét meg-
testesítô álló hangzattér valójában egy archaikus zenei rend reprezentánsa volt,
amelyben az „idôbeli” és „térbeli” dimenziók többé- kevésbé éles elválasztódása
uralkodott. A battagliák „idôbeli” ritmus- paraméterének kinetikája poláris ellentétben
állt a „térbeli” összhangzás- paraméter statikájával. A horizontális aktivitás és a verti-
kális passzivitás feszültségét a dallami paraméter közvetítette, a battagliák melodi-
kájának erôsen behatárolt hangköz- profilját eredményezve. Az álló hangzattér – a
többszólamú szerkesztés fejlôdésében bizonyos határesetek technikai tartozéka –
a zenetörténet folyamán különbözô megjelenési formákat öltött magára.3

123ROVÁTKAY LAJOS: Battaglia és népdal

2. kotta

2 Woitas e motívumot a tradicionális párbaj- ceremóniák egyik jellegzetes szignáljaként közli. (Lásd Mo-
nica Woitas: „Schwerttanz”. MGG 2, Sachteil 8)

3 Ez már a négyszólamúság legkorábbi, grandiózus „kipróbálásában”, Perotinus két „Organum quadrup-
lum”- ában (1210 körül) megmutatkozik. A két orgánum egyes szakaszai a legmélyebb szólam cantus
firmusának orgonapontszerûen megnyújtott hangjaira épülnek. Az így létesülô álló hangzatterekbe
ágyazódik a felsô szólamok élénk ritmusú motivikus játéka. – A franko- flamand polifónia hírhedt tour
de force- ai közé tartozik A. Brumel 12 szólamú, az „Et ecce terrae motus” antifóna köré komponált mi-
séje (1500 körül). A középszólamba helyezett cantus firmust (vagy cantus firmus- kánont) övezô rövid
motívumok polifon hálózata álló, lassan mozgó, vagy ingamozgású hangzattérben jön létre. Még lapi-
dárisabb N. Gombert ugyancsak 12 szólamú, második „Agnus Dei”- je a Missa Paschalisból (1525/30),
amely középtengelyeként ugyanazt a cantus firmust használja, de még hosszabbra nyújtott hangokkal.
Az efféle – a „hallhatóság” értelmében is utópisztikus- transzcendentális – határesetek körébe tartoz-
nak a kor mutatványos kánon- monstrumai is: a talán Ockeghemtôl származó, 36- szólamú „Deo gra-
tias” és fôleg Josquin 24- szólamú „Qui habitat in adiutorio”- ja, amely négy különbözô hatszólamú ká-
nont tornyosít egymás fölé. – A „szabad tonalitás” és a dodekafónia 20. századi kríziseire reagál Lige-
ti György álló, „mikropolifóniás” nagyzenekari cluster- stílusa (1960 után). E teljesítmény tudatosan a
fenti tradíciókhoz kapcsolódott, de a Rajna kincse elôjáték álló hangzatterû „hangszínmelodikájának”,
az afrikai ütôs folklór belsôleg differenciált monotóniájának, valamint az elektronikus eljárásoknak és
a „minimal art” mozdulatlan fluktuációjának élményeitôl is inspiráltan. – Az artisztikus differencált-
ságnak és a radikális rudimentalizmusnak e dualizmusa a többszólamúság merész akrobatikájú határ-
esete. (A differenciáltság eliminálása a zenei szövetet alighanem az álló – és mindennek ellenálló –
kvint- oktáv alapvázig csupaszítaná le. Az pedig a duda- folklór rudimentális többszólamúsága és a mû-
zenei battaglia hangzattere.)



A battaglia heves ritmikai mobilitása és a hangfelület stabilitása egy dialekti-
kus dualizmus energia- potenciáljával hatott az 1530 után következô két évszázad
zenei termésére. A battaglia hosszú és jelentôségteljes históriáját – a battaglia-
hangvétel különbözô történeti és mûfaji megnyilatkozásaival – a Janequin- chan-
son közvetlen, majd fokozatosan elhalványuló közvetett hatása alakította.4 – A
„Secunda pars” már 1550- nel kezdôdôen a hangszeres battagliák szinte áttekinthe-
tetlen tömegének létrejöttét inspirálta. A történelmi csatához kapcsolódó elôkép
hangszeres utódai – legelôször a 16. századi lant- battagliák – az imaginált csataké-
pet mindinkább csak ürügyül használva, virtuóz „karakterdarabokká” absztrahá-
lódtak. A 17. századi, vonósokra írt battaglia- repertoár már a briliáns vonóshang-
zás magasiskolája volt, és a csembaló- battagliákkal együtt egy szilaj mozgalmasságú
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4 Legelôször a La Guerre chanson különbözô koncepciójú vokális parafrázisai jelentkeztek. Közülük a leg-
igényesebbek a „paródia- misék” nevezetes kategóriájába tartoznak. Janequin saját idevágó mûve (Mis-
sa la bataille, 1532) és a spanyol Fr. Guerrero Missa dalla batallája (1582) csupán a chanson „Prima
pars”- ának – nem hangfestô – soggettóit dolgozta fel. Meglepô, hogy éppen L. da Victoria, a késôrene-
szánsz legnagyobb spanyol mestere, a szigorú Palestrina- ellenpont legnemesebb expresszivitású ôrzô-
je volt az, aki kilencszólamú, kétkórusos Missa pro Victoriájában (1600) a „Secunda pars” hangfestô
battaglia- figuráit is alkalmazta. – A hangszeres Janequin- parafrázisok tetemes sora a bicíniumoktól az
ünnepi nyolcszólamúságot mozgató feldolgozásokig terjednek, utóbbiak a velencei A. Padovano és
A. Gabrieli tollából. Ezek a „Secunda Pars” motívumainak megsokszorozásával, de a minta körvona-
lait megtartva, Giovanni Gabrieli markáns dikcióját elôlegezték.

A késôi Monteverdi (1567-1643) „genere concitato”- ja a Janequin utáni battaglia- történet sajátos
fejezete. Az idôs mester a düh, harag és felháborodás affektusának kifejezése céljából bevetett – akko-
riban már jó száz éve használatos – battaglia- mozgásformákat saját találmányaként hirdette meg (elô-
szó a 8. madrigálkötethez, 1638). Nem kétséges azonban, hogy e figurák következetes használata az
„izgatott”, „felháborodott” affektus megjelenítésére elsôsorban Monteverdi történeti érdeme.

Terjedelmes enklávét alkot a 17. századi spanyol orgona- battagliák (batallas) tömege, kétségtelenül
az ibériai orgonák gazdag trombita- regisztereitôl inspirálva. A harci szignálok másfajta, kevéssé nor-
matív jellege talán egy Janequin elôtti tradícióból ered – esetleg transzcendentális vonatkozásokkal –
de nyilván a trombita- regiszter megszólalásmódjától is befolyásoltan. Hogy Janequin hatása mégsem
hiányzik, azt a La Guerre F- dúr moduszának („ionicus mollis”) alaphangnemként való gyakori elôfor-
dulása és a „Prima pars” nyitó soggettóinak felbukkanása mutatja.

A 17-18. századi opera harci közjátékai, csatajelenetei, düh- és bosszúáriái Janequin battaglia- figu-
ráinak többnyire affektus- indikálta (Monteverdi- féle) használatát mutatják. A Lully nyelvezetében és
a velencei operastílusban végbement színpadi domesztikálódásuk A. Steffanira és A. Scarlattira, majd
rajtuk keresztül Händelre hatott.

A battaglia- hangvétel legmonumentálisabb kerete a 110. – „Dixit Dominus” – zsoltár, a vesperások
elmaradhatatlan bevezetô éneke. Az „Ecclesia militans” (és „triumphans”) grandiózus zenei megtes-
tesítôi a battaglia- stílusnak a korabarokktól a késôbarokkig húzódó teljes panorámáját tárják elénk.
Az isteni haragnak, a sátáni ellenség megsemmisítésének realisztikus képeiben az ismert, hangszeres-
sé vált battaglia- mozgásformák részben visszavándoroltak a vokális médiumba, ahol ábrázolóerejük
minden eddigit felülmúló madrigalisztikus fokozást nyert. A 110. zsoltár megzenésítésének határese-
tei a „római kolosszál- barokk” teljesítményei közül valók, négy és hat kórusra, 16 illetve 24 szólam-
mal, O. Benevolitól (1640 körül) és a bámulatos kontrapunktikus technikával felvértezett O. Pitonitól
(1700 elôtt és után).

A battaglia történeti és esztétikai összefüggéseinek végét és betetôzését J. S. Bach mûvészete jelen-
ti. A „hatalom”, „erô”, „védelem” és „harc” fogalmainak asszociációs és fogalomcserés áttételei alap-
ján motivált battaglia- hangvétel markáns szerepet játszik Bach vokális mûveinek hangszeres rétegén
belül, megszámlálhatatlan sokféleségû alakban és szerkezeti funkcióval. Bach battaglia- hangvételeinek
vizsgálata a bachi teológiai gondolkodásmód, szöveg- exegézis és invenció legmélyebb régióiba vezet.



hangszeres idióma kibontakozásának ösztönzôje lett. A battaglia ambivalenciájá-
ban rejlô dialektikus potenciálnak történeti dimenziója van: az eredetileg „prog-
ramzenei” battaglia- toposzok, a hangszeres jellegû motivikus szerkesztés stimulá-
lásával egy autonóm igényû „abszolút” zenei nyelv fejlôdésének építôköveivé vál-
tak. A battaglia- formulákkal való komponálás töretlenül vezetett tovább a „motivi-
kus munka” különbözô eljárásaihoz.

A fentiekben vázoltakkal függ össze, hogy a battaglia- motivika – a „motí-
vum”/„movere” etimológiájának mindig és minden értelemben megfelelôen – ab
ovo expanzív törekvésû volt. E tendencia legkézzelfoghatóbb megnyilatkozásaként
a battaglia- mozgásformák már 1550- tôl kezdôdôen áttörték a mûfaj határát és be-
hatoltak a 16. és 17. század vokális és instrumentális mûfajaiba – különbözô mó-
don és szinten (battaglia- szakasz, battaglia- jellegû tematikus anyag stb.). A bat-
taglia- infiltrációt mutató kompozíciókat – mennyiségük hamarosan a tulajdonkép-
peni battagliákéval vetekedett – a következôkben „battagliás darabok”- nak nevezem.

A battaglia- hangvétel expanziójának mintegy az ellenhatásaként képzôdô szí-
vóerô csak rövid ideig váratott magára. A battaglia- eszközök exportjához hamaro-
san egy azokkal polárisan ellentétes, idegen anyag importja társult. Konkrétan:
már a 16. század második felében elkezdôdött bizonyos népszerû dallamoknak a
hangszeres battagliákba való behatolása, egyre gyorsabban eszkalálódva. 1620
után már alig íródott dallam- adaptáció nélküli instrumentális battaglia, vagy bat-
tagliás darab. – A battaglia és a népszerû dal kapcsolatáról nem ismerek egyetlen
korabeli feljegyzést sem. A battagliákat illetô újabb irodalom ugyancsak hallgat ró-
la, vagy csak futólag említi.5 Kézenfekvô, hogy a daléneklés a katonák harcba vo-
nulásának tartozéka lehetett (lásd az 5. lábjegyzetet), talán a harci elszántságot
stimuláló csatakiáltásokkal rokon módon. Alig lehet kétséges azonban, hogy az ef-
fajta asszociációk esetleges tradíciója már túlságosan elhalványult ahhoz, hogy a
17. századbeli hangszeres battagliák dalt adaptáló szenvedélyének tulajdonképpe-
ni motiválója lehessen.

A hangszeres battagliákban megjelenô, a kor legismertebb dalai közé tartozó
dallamok köre szûk volt – sajátos korrespondenciában a battaglia- figurák szûkre-
szabott arzenáljával. A leggyakoribb közülük a „Girometta” és a „La bella Frances-
china”6 (3. kotta a 126. oldalon).

Úgy gondolom, hogy a battagliák dallam- adaptációjának valódi oka zenei- eszté-
tikai természetû, és a mûfaj komplex energetikájából következett. Ezt vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy a dallam- adaptációk minden fajtája végsô soron a battaglia-
hangvétel sajátos profiljának megerôsödéséhez vezetett.
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5 Gläsel, Herczog nem említik, Braun, Griffioen és Kirkendale csak érintik. Lásd Rudolf Gläsel: Zur Ge-
schichte der Battaglia. Diss. Univ. Leipzig, 1931; Johann Herczog: Die Entstehung der Battaglia. Diss. Univ.
München, 1983; uô: Marte armonioso – Trionfo della Battaglia musicale nel Rinascimento. Galatina: Conge-
do Editore, 2005; Werner Braun: „Battaglia”. MGG 2, Sachteil 1; Ruth van Baak Griffioen: Jacob van
Eyck´s Der Fluyten Lust- hof. Utrecht: Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1991; Warren
Kirkendale: „Franceschina, Girometta and their Companions…”. Acta Musicologica 44 (1972).

6 A két dallamról és összefüggéseikrôl – kimerítôen – lásd Kirkendale i. m. Elôfordulásaik gondos jegy-
zéke a battagliákra vonatkozóan azonban igen hiányos.



A dallam- adaptáció két alapvetô eljárása közül a leggyakoribbat „melodikus
kompenzáció”- nak nevezem. Ez az eljárás a népszerû dallamok, mint melodikus
színfoltok beiktatásával – feltehetôen elsôdlegesen – a ritmus- túltengésû, „dallam-
talan” battaglia- hangvétel ellensúlyozását célozta. Szembeszökô, hogy az e célból
bevetésre kerülô technikai eszközök a dallam szerkezeti elkülönítésére és ezt tá-
mogatóan, többnyire a dallamidézés speciális nyomatékosítására törekedtek. A dal-
lam elkülönítése a battaglia- figuráknak a dallam- idézés idejére történô szünetelte-
tésével valamint a dallam cezúrákkal való körülhatárolásával, az idézés nyomaté-
kosítása pedig fôleg a tercpárhuzamos, illetve oktávunisonós dallam- aláhúzás eszközei
révén történt. Az elkülönítés még erôsebb volt, ha a dallam megjelenésével az álló
hangzattér átadta a helyét egy dallamot harmonizáló mozgó basszusnak. Az „el-
mozduló basszus” így egyben a dallam- idézés nyomatékosítását is szolgálta. –
A „melodikus kompenzáció” eljárása, a dallam- idézések demonstratív, mintegy
szigetszerû elkülönítésével és nyomatékosításával végeredményben a battaglia-
mozgásformák sajátos karakterére vetett fényt. Az idegen anyaggal való kiélezett
konfrontációban a battaglia- profil még élesebben domborodott ki.

A másik eljárás, a battaglia- jelleget közvetlenül megerôsítô, „szekezetileg in-
tegráló” dallam- adaptáció 1640 körül lépett elôtérbe, a mindenekfelett népszerû
„La bella Franceschina” dallam kapcsán. Az inkább ritmikus, mint melodikus pro-
filú „Franceschina” elsô sorának második felében található háromszoros anapeszti-
kus nekilendülés az „auftaktos” battaglia- figurák karakterét hordozza, és ezzel a dal-
lamnak a battaglia- szerkezetbe való integrációját szuggerálhatta. Az e cél szolgála-
tába állított „motivikus fejlesztés” különbözô – nemcsak a maguk korában ravasz
– fortélyai, jellemzô módon, a battaglia- habitus vehemenciájának fokozóiként is
szolgáltak. Ezt példázza az anapesztikus nekilendülések számának szinte tetszés
szerinti növelése, a dallam messzemenô – és egyébként is szinte gátlástalan – eltor-
zításának árán is. Szignifikáns, hogy a tercpárhuzamos dallam- aláhúzás itt sem
hiányzik, noha funkciója valamelyest megváltozott: most a motívumfejlesztés ered-
ményeként „összeépült”, de még így is torz „Franceschina” ismertetôjeleként, és
ezzel a motivikus szerkesztés folyamatának magyarázó kalauzaként lépett fel.
A szerkezetileg integrált „Franceschina”- adaptációk a hangszeres battaglia „abszo-
lút- zenei” beteljesedését jelzik.
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3. kotta



Példák
A fentiekben megkísérelt szisztematikus áttekintés után egyenként megvilágított
példák következnek. A battagliák és battagliás darabok csoportjain belül idôrendi
sorrendet választottam. Bár a helyszûke a kottapéldák számának korlátozását kö-
vetelte, nem akartam elhanyagolni még a jellegzetes határesetek és típuskeveré-
kek közlését sem.

Battagliák
MARC ANTONIO NEGRI (? – 1624) 1611- es, vokális és instrumentális darabokat tar-
talmazó gyûjteményének (Affetti amorosi… Libro secondo) utolsó száma, a kéthege-
dûs- continuós Sonata terza az irodalom legrövidebb battagliája. Az „A”- emblémá-
val záródó, a mûfaj jellegzetes kánonszerkezetû mozgásformáit exponáló miniatûr
helyet talál még a „Girometta” és a „Franceschina” közvetlenül egymás utáni, a
két hegedûszólam között elosztott idézéséhez is. A dallam- beiktatás világos logi-
kájú eljárást mutat: a battaglia- figurák a dallamok ellenpontjaként tovább futnak.
A szerkezeti integrálásnak e kézenfekvô, talán a darab komprimált diszpozíciójá-
ból adódó megoldásával máshol még nem találkoztam, így azzal sem, hogy a dal-
lamidézést jelzô basszus- elmozdulás az ellenpontozás dacára is megtörténik.

A 4. kotta (a 128. oldalon) a teljes darabot közli.

MARCO UCCELLINI (1610–1680) 1649- ben megjelent Op. 5- ös sorozata (Sonate over
Canzoni Da farsi à Violino Solo & Basso Continuo) a zenetörténet elsô olyan kiadvá-
nya, amely kizárólag hegedûszonátákat tartalmaz. A 12 continuós szonáta után
egy óriás- battaglia következik, Trombetta sordina címmel. A 280 ütemet számláló
kompozíció a battaglia- formulák virtuóz fokozású parádéja, nem kevesebb, mint
hat, a mû folyamán egyenként beiktatott népszerû dallal, amelyek közül a harma-
dik a „Girometta”. Az álló D- hangzattal mintegy dacoló dallamokat éles cezúrák
választják el a battaglia- anyagtól, amit az egyes dalokhoz kapcsolódó metrumvál-
tás is alátámaszt. (Feltehetô, hogy a dallamválasztást részben a metrumváltás igé-
nye határozta meg, ezzel is utalva az építkezésnek és anyagválasztásnak a mûfajra
oly jellemzô összefüggésére.) A „melodikus kompenzáció” eljárásával épített mû a
17. század egyik legvirtuózabb hegedûdarabja, és egyben a „minimal art” korsza-
kok felett álló ideájának impozáns megtestesítôje.

Az 5. kottán (a 129. oldalon) a darab kezdete, valamint a „Girometta” fellépé-
se és annak közvetlen környezete látható.

Egy 1640/50 körüli, ANONIM csembalódarabokat tartalmazó RÓMAI KÉZIRAT (I- Rvat
Ms Chigi Q. IV.28) terjedelmes battagliája négy népszerû dalt idéz. A darab közepe
táján megjelenô „Girometta” után késôbb a „Wilhelmus von Nassau”, majd lezá-
rásként az „ungaresca” szólal meg. Az álló hangzattér ebben a mûben sem szünetel,
és az idézeteket szintén éles cezúrák határolják el. A dallamidézés nyomatékosítá-
sát ezúttal a hangzatnak a dalritmussal szinkron, „szillabikus” repetíciója (a „Gi-
romettánál” ezen kívül az oktávunisonós dallam- aláhúzás) szolgáltatja. A „melodi-
kus kompenzáció” eljárásai szerint koncipiált darab a battaglia- figurák csembalisz-
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tikus metamorfózisát mutatja: a billentyûs hangszereken kényelmetlenül fekvô gyors
hangismétlések váltóhangos illetve trillás figurákká változnak. A darab némileg a
Frescobaldi- iskolához tartozó, római Giovanni Battista Ferrinire (?–1674) utal,
akinek csembalómûvei között egy (a „Giromettá”- t és a „Franceschiná”- t idézô)
Trombetta hasonlóan átformált battaglia- figurákat mutat. – Girolamo Frescobaldi
(1583–1643) történeti jelentôsége a battaglia összefüggésében is megmutatkozik.
Ô, aki a legkorábbi csembaló- battaglia szerzôje (Capriccio sopra la Battaglia, az „A”-
emblémával kezdve és „Aria”- ként megjelölt dalbetétekkel), már csembalószerû
battaglia- figurákkal dolgozott és nem utolsósorban ezzel hatott az utána követke-
zô csembaló- battagliák szerzôire. Ezek mind – szûkebb vagy tágabb értelemben –
Frescobaldi iskolájához tartoztak, így a fent említett Ferrinin kívül még Bernardo
Storace (Ballo di Battaglia, 1663, a „Franceschina”- motivika rondószerû integrálásá-

129ROVÁTKAY LAJOS: Battaglia és népdal

5. kotta

„Girometta”



val) és Johann Caspar Kerll (Battaglia, 1660/70, a teljes „Franceschina”- dallam „bel-
sô- bôvítésû”, tercpáhuzamos aláhúzású idézésével).

A 6. kotta az anonim római battagliát befejezô ungarescát mutatja, az azt meg-
elôzô battaglia- figurás rész végével:

GIOVANNI GIAMBERTI (1600–1663) 1657- ben megjelent igényes bicínium- soroza-
tának (Duo Tessuti con diversi Solfeggiamenti…) záródarabja (Trombetta = battaglia) a
„Franceschina”- dallam (vagy inkább: „Franceschina”- nyersanyag) izgalmas szer-
kezeti integrálásának jegyében íródott. Amint a kottapéldán látható, a trombita-
szerû (vagy doboló) kezdômotívum fokozatosan tovább változó variánsokat „ter-
mel”, hogy végül a negyedik variánssal („1d”, 10–11. ütem) a megrövidített „Fran-
ceschina” elsô sorának körvonalait érje el – tercpárhuzamos dallam- aláhúzással is
kiemelve. A dallam motivikus fejlesztésû „felépítése” után annak „leépítése” kö-
vetkezik. Az alkotóelemekre való széthullás a felépítô folyamat mintegy visszafor-
dításával, ám a fejlesztô motívumok újabb variánsaival és töredékeivel történik.
A mû második részét képezô „tripla”- szakasz, mindenekelôtt az egyszerûsödést
célozva, megelégszik fanfár- motívumok és egy táncos lejtésûvé formálódott „Fran-
ceschina”- töredék váltogatásával. De az ellensúlyra való törekvés reflexe mégis-
csak érvényre jut: az utolsó ütemekben a dallam újabb fajta, másképpen torzult
összeépítésére kerül sor. – Giamberti Trombettája a kontrapunktikus bicínium kere-
tei közé tömörített hangszeres- motivikus építkezés maradandó dokumentuma.
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A 7. kottán a darab elsô szakaszának nagy része látható:
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Battagliás darabok
STEFFANO BERNARDI (1577–1637) 1615- ben megjelent hangszeres gyûjteményének
(Concerti academici con varie sorte di sinfonie…) ötödik darabja a Sinfonia concertata
All´Epistola címet viseli. A mû hatszólamúságát a két koncertáló szólóhegedû három-
szor szakítja meg: az elsô két esetben a legalapvetôbb battaglia- figurák fôleg kánon-
csúsztatásos megjelentetésével, álló hangzattérben, harmadszor pedig dal- idézéssel,
amelyet a tercpárhuzamos aláhúzás és az elmozduló basszus emel ki. A két dallam
közül a második a „Franceschina”, teljes, kétsoros formájában. A liturgikus vonatko-
zású „all’epistola” megjelölés a mûvet a templomi „graduál- szonáták” kategóriájába
utalja. A tutti- szóló ellentétnek és a szóló- epizódok battaglia- hangvételének így felte-
hetôen vallási vonatkozása van, alighanem a Sátán harcos furfangja és az az elleni
küzdelem értelmében. Tekintettel arra, hogy ez az egyházi év permanens témája, a da-
rabnak egy bizonyos ünnephez kötött „de tempore”- rendeltetését – úgy gondolom –
szükségtelen feltételezni. A dal- idézésnek a tartalmi összefüggésben játszott esetle-
ges konkrét szerepe alighanem definiálhatatlan. Kérdéses az is, hogy jelentéssel bír- e
a szólóhegedûk „A”- emblémájának a tutti- szakaszokban történô, felnagyított meg-
jelenése. Annál inkább bizonyos, hogy Benardi koncertáló sinfoniája a barokk hang-
szeres koncertálás történetében kiemelt helyet érdemel. A korabarokk gyakran
emocionális- kolorisztikus indítékú tutti- szóló koncertálásával ellentétben itt racio-
nális- programatikus motivációjú szerkezet jön létre, egyben – és látszólagos ellent-
mondásban – a battaglia- hangvétel abszolút- zenei relevanciáját is tanúsítva.

A 8a–c kotta a három koncertáló epizódot (a harmadikból csak a „Franceschina”-
megjelenést) mutatja.

CARLO FARINA (1600–1639), Heinrich Schütz drezdai hegedûse 1626- os, vonósok-
ra írt Capriccio stravagante címû mûvében (Libro delle Pavane, galliarde…) fôleg hang-
szerek és állatok hangját utánozza. A bevezetés és a közjátékok emellett a kor ze-
nei közhelyeit stilizálják, a legjellegzetesebb toposzok rövid, karikaturisztikus
megjelenítésével. Így a battaglia- hangvétel már az ötödik ütemben, a rövid intra-
da- karaktert követôen megjelenik, a biztos felismerhetôség érdekében az „A”- emb-
lémával és annak motivikus továbbfonásával. Ez vezet rögtön az „A”- embléma „la-
pított” formájából alakított „Franceschiná”- hoz, amely a rövidség (és a szatirikus
poén) kedvéért, a dallam elejének és végének „rövidre zárásából” nyert csökevény-
ként, egyben a miniatür battaglia lezárásaként jelenik meg. A szinte váratlanul fel-
lépô, torzított dallam felismerését tercpárhuzamos aláhúzás könnyíti meg. A külö-
nös kompozíció nyilván még egyszer igényelte a battaglia- színeket: a 149. ütem-
ben megjelenô „trombetta”- szakaszban a kezdô fanfározás után megintcsak a
„Franceschina” szólal meg, most azonban (mintegy „jóvátételként”) teljes, kétso-
ros alakban, a clarino- trombitákat utánozva, decimapárhuzamos kiemeléssel. Ezt
követôen – mintha a dallam ritkán elôforduló teljes formájának nem lenne igazi
kohéziója – az elôtag rögtön leszakad. Az ehhez kapcsolódó, a dallamot tovább ap-
rító motivikus játék egyben átvezetés a következô szakaszhoz. – A „Franceschina”
„rövidre zárásának” és „széthullatásának” hihetetlenül ravasz fogásai elsôsorban
az 1650 utáni „Franceschina”- integráció eljárásait elôlegezik. A fiatalon elhunyt
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Farina „extravagáns Capricciója” így nemcsak a hangfestés és a vonósjáték speciá-
lis effektusai miatt elôremutató (glissando, cluster- képzés, col legno játékmód),
hanem a motivikus szerkesztés rafinériái révén is.7

7 Carlo Farina: Capriccio stravagante. Otto Heinrich Noetzel Verlag, 1970. Nicolaus Harnoncourt a Fari-
na- Capriccio közreadásában és hanglemez- kísérôszövegében csak a hangszeres és hangfestô effektu-
sokat említi. Lehet, hogy a darab szubtilisabb, a kor stílus- toposzait szemügyre vevô humora nem ke-
rült a látókörébe. A dallamcitáló poénok észrevétele ezzel szemben – tekintettel e terület felderítetlen-
ségére – nem volt elvárható.

8a–c kotta



A 9a–b kottán a darab kezdete, a rákövetkezô „mini- battaglia”, valamint a ké-
sôbbi „trombetta”- és „clarino”- szakasz látható:

XLVIII. évfolyam, 2. szám, 2010. május M a g y a r  Z e n e134

9a kotta



135ROVÁTKAY LAJOS: Battaglia és népdal

9b kotta



ALESSANDRO POGLIETTI (?–1683) 1660/70 körüli, négyszólamú, vonós–continuós
D- dúr szonátája a motívumfejlesztéses „Franceschina- integráció” további fényes
példája. A nyugodt, „szonátaszerû” bevezetés utáni gyors „canzona”- szakasz valójá-
ban egy battaglia- jellegû, álló hangzattérbe ágyazott, rövid kánonszövedék, amely-
nek szólamaiban a „doboló” figurák energiája négyszeres anapesztus- lökésig foko-
zódik (6–12. ütem). A kánon transzponálva megismételt emfázisa a kánon- anyag
(homofon szövetben felrakott) 1. és 3. ütemének „rövidre zárásához” vezet
(20–21. ütem). Erre reagál a következô ütemek („beethovenes”) „lecsupaszító”
reflexe, az anapesztusok jambikus alapvázának hangoztatásával. Ez váltja ki végül
is a két hegedû tercpárhuzamos koncertálását, amely az anapesztusok megragadá-
sával, – egy közbeesô kerülô után – a 38. ütemmel a „Franceschina”- elôtag torzí-
tott töredékét állítja elô. A felépítés átfogó logikáját mi sem mutatja jobban, mint
az, hogy még a dallam kiemelését célzó tercpárhuzam is elôzetes elôkészítést
nyer: maga az anapesztusz- tercelés már a kánont lezáró 11. ütemben felbukkan:
annak „anapesztus- orgiája” két ellenmozgásos terc- pár összeadásából áll. – Ha a
„Franceschina” elsô sorának jellegzetessé vált torzulásai és torzói valamiféle tradí-
ció jegyében jöttek létre, az a dallamnak mintegy „battaglia- nyersanyaggá” való
átértékelôdésével lehet kapcsolatos. Elképzelhetô, hogy a „Franceschina- torzítás”
a motívumfejlesztô szerkezeti integrálás valamiféle jelképévé vált.

A 10. kotta elôször a 6. ütemmel kezdôdô battaglia- kánont mutatja. A 20. ütem-
mel kezdôdôen a „rövidre zárás” és „lecsupaszítás” jelenségei, a 38. ütemtôl a
koncertáló hegedûk „Franceschina”- torzképe láthatók.

Battagliás dal- potpourrik
„Battagliás dal- potpourri”- nak a battagliás- darabok mintegy fordítottját nevezem.
Míg a battagliás darabban – éppúgy, mint a battagliában – a dal- adaptáció a batta-
glia- jelleg tartozéka, addig a battagliás dal- potpourri elsôdlegesen dal- láncolat,
amelyben a battaglia- karakter csupán a közjátékok egyikeként jelenik meg. Az e tí-
pushoz tartozó darabok nem tévesztendôk össze a 16. és 17. század komédiás egy-
velegeivel („fricassée”- k, „insalada”- k, „quodlibet”- ek) márcsak igényesbb koncep-
ciójuk, világosabb szerkezetük és feltehetôen másfajta szociológiai összefüggésük
miatt sem. A battagliás dal- potpourri repertoár nagyságáról a néhány eddig fellelt
idevágó darab alapján még lehetetlen képet alkotni. Mégsem lehet kétséges, hogy
az alábbi két, egymástól igen különbözô – és különbözô értelmû – példa a mûfaj
kiemelkedô darabjai közül való.

MARCIN MIELCZEWSKI (?–1651), a korai 17. század legjelentôsebb lengyel zeneszer-
zôje talán valamiféle zenei mikrokozmoszra gondolt a kéthegedûs–continuós Can-
zona prima komponálásakor. A terjedelmes mû 11 népszerû, nagyrészt lengyel dal-
lamot konfrontál az olasz korabarokk hangszeres mûzenéjének toposzaival, a két
réteget állandóan váltogatva. Úgy tûnik, hogy a kompozíció tartalmi dimenziója
határozta meg az igényes, többszörösen szimmetrikus, hídformájú építkezést is.
A párosával vagy egyenként fellépô dalok közötti hét mûzenei szakaszból a közép-
sô egy 22- ütemes battaglia, amely egyben a mû középtengelye, és már csak álló
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hangzattere folytán is elüt a darab többi részétôl. A zeneszerzô mind a 11 dalt terc-
párhuzamos aláhúzással emeli ki. (Kottakivonat közlését e sokszakaszos darab ese-
tében nem találtam célszerûnek.)

A bécsi HEINRICH SCHMELZER (1620–1680) két hegedûre és basszusra komponált
triója, a Polnische Sackpfeiffen (1660/70) egy hat dalidézettel tûzdelt rusztikus- hu-
moros zsánerkép, amely a (lengyel) dudások népdaljátékát és a falusi vonósban-
dák meglehetôsen esetlen városias próbálkozásait – és emellett népdal- elôadását
is – utánozza. A második és harmadik dal között megjelenô battaglia- kísérlet való-
színûleg jobban sikerült volna álló hangzattérrel, ha ez nem lett volna már a dudá-
sok utánzására lefoglalva. A dal- idézetek kiemelésére egyrészt az álló hangzatterû
duda- bordun utánzása, másrészt a vonósokat utánzó kétoktávos unisono szolgál.
Sajátos poén az elsô dal- idézet duda- bordunjába csempészett „rusztikál- pleonaz-
mus”, ahol az imaginárius duda orgonapontja egy imaginárius „kontrás” (a vonós-
banda brácsása) kettôsfogásaival kombinálódik. (Nem zárható ki, hogy a negye-
dekként kiírt szextek kettônként átkötött, ellen- hangsúlyozású „düvô”- játékmóddal
számolnak, e praxisnak már korai, elterjedt létezését dokumentálva.) Az utolsó
dal- idézet a Nörmiger- féle, 1598- as „Hajdútánc” második fele. A kétütemes záró-
formula elhagyásával megállásra képtelenné tett dallamrész a különbözô „hang-
szerelésû” ismételgetések perpetuum mobiléjába kényszerül, és ezzel egy egyre
lendületesebb táncjelenet képét asszociálja. (Hogy e vitális táncdal több generá-
ciót túlélôen, még 1670 körül is ismert volt, arról csak Schmelzer darabja révén
kapunk információt!) A sok zabolátlanság után – azok betetôzéseként? – az utolsó
ütemek gregorián zsoltártónust intonálnak, kettôs oktáv- unisonóval.8

A 11. kotta a mû végét mutatja, hajdútánccal és zsoltártónusos zárással:
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A toposzokkal való telítettség tekintetében a battagliával csak a pastorale volt
analóg. A két mûfaj ugyanakkor poláris ellentétben állt egymással, affektus- ellen-
tétük a népi anyaghoz való viszonyuk különbözôségével párosult. Míg a pastorale
a dél- olaszországi parasztsíposok és dudások folklórjának az álló dudabasszusig
terjedô mûzenei felszívódását mutatja, addig a battaglia alapvetô sajátsága volt,
hogy a népszerû dalok nem asszimilálódhattak, még a szerkesztési integrálódás ese-
teiben sem. A battaglia álló hangzattere pedig egyértelmûen mûzenei képzôdmény.

A mûzenének és a népzenének a battagliákban és a battagliás darabokban fel-
lépô, sajátos feszültségû szimbiózisa a barokk zene egyik legkevésbbé ismert, rej-
télyekkel övezett jelensége.

Függelék: ungaresca- exkurzus
Feltûnô, hogy az anonim, római csembaló- battaglia (I- Rvat Ms Chigi Q. IV. 28) be-
fejezéséül megszólaló ungaresca a battaglia- hangvétel szerves részeként, sôt,
egyenesen kulminációjaként hat. A battaglia mozgásformái és a táncdal vehemens
lendületû hangismétlései, valamint álló duda- bordunja morfológiailag messzeme-
nôen fedik egymást. A két rétegnek a mûzenei illetve népzenei eredetbôl követke-
zô különbözôsége nem zárta ki szükségszerûen a történeti- esztétikai érintkezést.
Elképzelhetô, hogy az ungaresca eredendô fegyvertánc- hajdútánc- kapcsolata több
mint három és fél évszázaddal ezelôtt még eléggé virulens volt ahhoz, hogy a bat-
tagliával kölcsönhatásban álljon. A római Battagliának az ungaresca révén megva-
lósult lezáró emfázisa így talán nem jelentett kevesebbet, mint a régi fegyvertánc-
természet apoteózisát. A római Battagliával analóg, más ungaresca- adaptáció még
nem került felszínre, de nehéz elképzelni, hogy a táncdal effajta mûzenei megjele-
nése kivétel lett volna.

Hiányzik az információ eddig arról is, hogy az ungaresca miféle csatornákon ke-
resztül, milyen területen terjedt el. A geográfiai szóródás összefüggésében szignifi-
káns, hogy a Rómában megôrzött kézirat minden jel szerint római eredetû,
és hogy az ungaresca másik adaptációja H. I. F. Biber vonós Battagliájában (CZ- Kr
A 690; 1673) a táncdal morva területi ismertségére utalhat. E mûben az ungaresca
a nyolc népdalt egyidejûleg intonáló, kakofón Quodlibet hetedik szólamaként jele-
nik meg. Biber hozzáfûzött megjegyzése szerint a tétel a (különbözô nemzetiségû,
ittas) katonák népdal-„üvöltését” jeleníti meg.9 Mindenfajta apoteózisok éles ellen-
téteként, az ungaresca itt a kakofón zûrzavarnak jóformán ki sem hallható eleme.

A római és a Biber- féle ungaresca- adaptációkat, valamint egy újabban felbuk-
kant augsburgi tabulatúra (D- As 2° Cod. 469; kb. 1590) ungarescáját az eddigi ku-
tatás nem regisztrálta, illetve nem vizsgálta. Mindhárom elôfordulás és a velük egybe-
vetett gdanski „Ungaro”10 sürgeti az ungaresca- dallam szerkezeti kérdéseinek és
identitásának újbóli felvetését.

XLVIII. évfolyam, 2. szám, 2010. május M a g y a r  Z e n e140

9 „hic dissonant ubique, nam enim sic diversis cantilenis clamore solent”
10 A gdanski tabulatúra „Hayducker Tanz”- át (GH) és „Ungaro”- ját (GU) Magyarországon Domokos

Mária közölte. Lásd Domokos Mária: „A 16.-17. század magyar tánczenéje”. In: Magyarország zenetör-
ténete II, szerk. Bárdos Kornél, Akadémiai Kiadó, 1990, 473- 530.



A 12. kotta (a 142. oldalon) elsônek a fent említett három, eddig még nem vizs-
gált ungaresca- megjelenést mutatja, (A, R, B) kiegészítve a gdanski „Ungaro”-val
(GU).11 Arra három hajdútánc következik: a Nörmiger- féle (N), a gdanski (GH) és
a Schmelzernél elôforduló „Nörmiger- töredék” (S). Az összehasonlító áttekintést
a Mainerio- féle közismert „Ungarescha” zárja.

A három eddig nem regisztrált ungaresca (A, R, B) és a gdanski „Ungaro”
(GU) szerkezeti jellemvonásai messzemenôen azonosak.

1. Forma: Kétütemes dallami egységekbôl álló, kétrészes, aszimmetrikus
építkezés: aa / bbc12

2. Dallamjárás: Alaphang feletti („autentikus”), kvint- teret kitöltô.
3. Dallam- profil: A kvinthangon való indítás

„a”- egység: csak részben megszilárdult, A- ban, R- ben és B- ben különbözô,
A- ban és GU- ban azonos. (Mutat- e ez az azonosság arra, hogy ilyen volt
az ungarescák tulajdonképpeni, „megszilárdult” elsô fele?)

„b”- egység: megszilárdult körvonalú, a terchangot akcentuáló
„c”- egység: variábilis záróformula.

A, R, B és GU nem hordozzák az „Ungaresca”- megjelölést. Ez csak M-ben
(„Ungarescha”) található meg (és természetesen az annak alapján publikáló Phalèse-
nél és Paixnál is). Mivel ennek lényeges vonásai – aszimmetrikus, „aa / bbc” építke-
zés és a jellegzetes második rész körvonalai – A- ban, R- ben, B- ben és GU- ban szin-
tén jelen vannak, úgy nemcsak jogosult, hanem a jelen vizsgálatok értelmében elen-
gedhetetlen azokat is ungarescáknak tekinteni és nevezni. (Itt említendô meg az is,
hogy a kvint- oktáv- dudabasszus M- en kívül csak A- ban fordul elô. Feltehetô azon-
ban, hogy a dudabasszus az ungarescáknak mindig magától értetôdô tartozéka volt.)

Az ungarescák „aa/ bbc”- aszimmetriája a kétütemes dallamegységek második
ütemének hangsúlytalan végzôdéseire vezethetô vissza. A hangsúlytalan végekre „ta-
padó” hangsúlyos kezdések láncolatában hiányzott a megnyugvás képessége. Így a
negyedik – tulajdonképpen utolsó – dallamegység egy további, immáron hangsú-
lyosan végzôdô, kétütemes záróformula rátoldásával tudta csak a dallamot lezár-
ni. E „külsô bôvítés” által létrejött aszimmetria az ungarescákon kívül a hajdú-
táncok egy részére is jellemzô.13 – Az alaphang feletti (autentikus) kvint- teret ki-
töltô dallamjárás, valamint a kvinthangon való indítás tekintetében, teljes egyezés
áll fenn a hajdútáncok és az A, R, B, GU ungarescák között.14

A hajdútáncnak az ungaresca kialakulásában játszott esetleges szerepe nyitott
kérdés marad annak dacára is, hogy az új felfedezések a két táncdal késôi koegzisz-
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11 R és B cím nélküli, A és GU megjelölése „Ungerischer und auch Bauern Danntz”, ill. „Ungaro”.
12 Bence Szabolcsi: Tanzmusik aus Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970.
13 Az aszimmetrikus „aa / bbc” építkezés a 16. és 17. század különbözô nyugat- európai dallamaiban is

megtalálható. Lásd Domokos: i. m.
14 A hajdútáncok népdal- párhuzamait illetve eredetét újabban Paksa Katalin tárta fel: „Egy ’Hajdútánc-

Ungaresca’ dallamtípus kapcsolata a magyar népi tánczenével”. Tanulmány az Almási István népze-
nekutató 75. születésnapjára készülô kötetbe, kézirat, 2009.
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tenciáját dokumentálják – és ezzel azok egykorúságát, illetve egymástól való füg-
getlenségét szuggerálják (lásd fentebb: Schmelzer és Biber). A hajdútánc és az un-
garesca morfológiai összefüggésére talán leginkább a terchangnak a második részen
belüli metrikai minôségváltozása vet fényt. Míg a hajdútáncban a terc (minimális
kivétellel) mindig az ütem hangsúlytalan helyeire esik,15 addig az ungaresca máso-
dik részének egyik fô jellemvonása éppen a terc hangsúlyos exponálása. Amikor N
„tercre rántó” trikordjai GH- ban terc- ingává egyszerûsödnek, az már a GU hangsú-
lyos tercû terc- ingájának tükörképe is. Úgy tûnik, hogy a gdanski tabulatúra haj-
dútánca és ungarescája egymás szomszédságában, mintegy egymásra utalóan mu-
tatják a terc helycseréjét és így a két dallam egymásrautaltságát is. (Szignifikáns,
hogy a terc- hangsúlyosság csíráját néhány hajdútánc – így N is – már a terc- kezdé-
sû záróformulában hordozza.) – Meglehet, hogy a hajdútánc ungarescává válásá-
nak tényét és titkát a terc metrikai helycseréje árulja el.

Minden ungaresca- és hajdútánc- forrást összevetve megállapítható, hogy a
Mainerio- féle „Ungarescha” (12. kotta) alaphang alatt mozgó – „plagális” – elsô része
kivételt képez és egyedülálló a szó minden értelmében. A második fokkal csak vál-
tóhangosan játszó, a terchangot nem érintô, félzárlatra nyitó négyütemes sor
spontán erôvel vonzza magához az ungarescák immáron magas járásúvá vált má-
sodik részét, amelynek hangsúlyos tercei az elhasználatlanság elementáris frisses-
ségével és fényével hatnak. A szeptim- ambitusú teljes dallam az alaphangot, mint
tengelyt két egymással szimmetrikus, alsó és felsô kvarttal övezi. A két dallam-
rész erôteljes összetartozásának lényeges komponense az új dallam- egészt átható
egyenletes lüktetés, amely az új elsô rész kanásztánc- ritmusából nyerte meghatáro-
zó impulzusát.

Honnan ered Mainerio „Ungareschá”- jának zseniális, alaphang alatt függô, ka-
násztánc- ritmusú elsô része, amely az ungarescák második dallamrészével oly
szervesen összekapcsolódott? Lehet, hogy maga Mainerio volt az, aki a szokványos,
autentikus járású elsô részt az új, plagális fekvésûvel kicserélte?16 Vagy elképzel-
hetô, hogy a feltehetôen dunántúli irányból jövô táncdal szlovéniai (vagy karin-
tiai) továbbvándorlása során változtatta meg elsô részét, ezzel az egész dallamra
kiható kanásztánc- jelleget eredményezve? Vagy talán kombinálódott egy ilyenfajta
módosulás Mainerio zeneszerzôi beavatkozásával? Olasz volt e Mainerio valójában?

Az 1535- ben született Giorgio Mainerio, udinei mûködése után 1570- ben az
Adriai- tenger partjához közeli Aquileiába került, ahol 1582- ben bekövetkezett ha-
láláig különbözô zenei tisztségeket töltött be a dómban. Táncgyûjteménye 1578-
ban jelent meg. – Aquileia és környéke (de Udine is) az akkoriban a Habsburg Bi-
rodalomhoz tartozó szlovén nyelvterület határmezsgyéjén feküdt (részben szlo-
vén kisebbséggel), egy régi kereskedelmi út mentén. Hogy Mainerio esetleg nem
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15 A tercek a hajdútáncok népdal- párhuzamaiban is, szinte kivétel nélkül hangsúlytalanok. Lásd Paksa:
i. m., kottapéldák.

16 Mainerio zeneszerzôi mûködését néhány egyházzenei publikációja dokumentálja. Magnificat- soroza-
tában még egy Janequin: La Guerre- parafrázis is található (!). Lásd Giorgio Mainerio: Il primo libro de
balli 1578. (Hrsg. und eingeleitet von Manfred Schuler). Mainz etc.: Schott, 1961.



olasz származású volt, arra nevének fennmaradt más formái (Meyner, Mayner)
mutathatnak;17 ami a Mainerio név olaszosítottnak érezhetô jellegét magyarázná.
Csak végsô hipotézisként toldom ide, hogy a zeneszerzô neve igazában talán Georg
Mainer, vagy esetleg Mainer (Mainér) György volt…

Minden jel arra mutat, hogy Mainerio táncpublikációja – és ezzel „Ungares-
chá”- ja – nem terjedt el széles körben. Így nem jelentett különösebb rizikót az ant-
werpeni P. Phalèse számára, hogy 1583- ban Mainerio majdnem teljes gyûjtemé-
nyét a forrás megnevezése nélkül kinyomtassa. Ezen kívül még a délnémet J. Paix
is publikálta Mainerio néhány táncát, köztük az „Ungareschá”- val, szintén 1583-
ban, ugyancsak Mainerióra való utalás nélkül. – Úgy gondolom, hogy a Mainerio-
féle „Ungarescha” számottevô elterjedtségére e kiadványok alapján sem lehet kö-
vetkeztetni. Azt sem hiszem, hogy a létrejött kanásztánc- jellegnek a populáris „vá-
gáns- dalokkal” való hasonlósága valamit is elárulna a dudabasszusos táncdal
tényleges népszerûségérôl. Tény, hogy az 1590 és 1673 közötti idôszak augsburgi,
gdanski, római és morva- osztrák ungaresca- forrásai (A, GU, R, B) mind a szokvá-
nyos, felsô kvinttel induló (és csak gyengén kanásztánc- ritmusú) formát mutat-
ják. – Egyelôre úgy látszik, hogy Mainerio „Ungareschá”- járól, régi tánczenénk e
gyöngyszemérôl az 1578/83- ra következô generációknak alig lehetett tudomásuk.

XLVIII. évfolyam, 2. szám, 2010. május M a g y a r  Z e n e144

17. Mainerio: i. m.



Kotta- függelék
Az augsburgi tabulatúra (D- As 2° Cod. 469) Magyar tánca (ungarescája) modern
átírásban (az eredeti tabulatúrát lásd a következô oldalpáron). 
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A tabulatúra közlésének alapja: Orgel-Tabulatur Augsburg (um 1590), hrsg. Raimund Schächer,
Stuttgart: Cornetto-Verlag, 1998.
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BATTAGLIA AND FOLKSONG

An Expedition into an Unknown Area of 17th-Century Instrumental Music –
with an Excursion into „Ungaresca”

The prototype of the kind of battle scene or battaglia characteristic of Renaissance
and baroque music was the four- part chanson La Guerre by Clément Janequin,
published in 1528. The special arsenal of musical resources used for this remained
the determining factor in the battaglia up to the end of the baroque period. As
early as from 1550 onwards, the stylistic features of the battaglia infiltrated the
most diverse musical genres, and at the same time certain popular songs began to
be adapted into battaglie and works bearing the stylistic marks of the battaglia.
(Other links between the popular songs „Girometta” and „Franceschina” revealed
by W. Kirkendale.) Up till now not any research has at most merely touched upon
the practice of song- to-battaglia adaptation. The present study analyzes the reasons
for this adaptation and the methods used. It establishes that one method, in-
volving a structurally integrated arrangement of the tune of „Franceschina”, bears
witness to a high standard of motivic development and also the relevance of the
battaglia as „absolute music”. The study also calls attention to the historical aspects
of the battaglia style, particularly with reference to the „fixed harmonic space.” In
connection with the „ungaresca” adaptation of two examples of the battaglia, the
identity of the „ungaresca” melody will require to be examined from new points
of view. Comparison of this and other – in some cases new –„ungaresca” finds
leads to the conclusion that the „ungaresca” proper (similarly to the heyduck-
dances) was always an „authentic” melody moving above a fixed ground- note.
Mainerio’s well- known „Ungaresca” (1578), with its „plagal” first phrase, can thus
be regarded as an individual – undoubtedly brilliant – solution, with little con-
temporary dissemination or relevance.
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Germany of historically informed performance practice. His recordings (EMI, Virgin) represent the
most important areas of his artistic activity (early music, baroque music, Agostino Steffani, Austrian
late baroque). In his research activity he concentrates on the music of the 16th-19th centuries, in-
cluding source research carried out in numerous European archives, in the course of which he has
made several discoveries.
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