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E tanulmányban inkább kérdéseket talál az olvasó, mintsem válaszokat. Át kívánom

benne tekinteni a problémákat, néha megoldhatatlan problémákat, melyekhez a gre-

gorián- kutatás mára elérkezett. Persze minden kérdés korábbi válaszokból jön, és

amikor kérdéseket teszünk fel, akkor egyúttal az eddig elért tudásról is beszélünk.

I.

A kérdések elsô sorozata a gregorián keletkezését érinti. Mint tudjuk, a gregorián

dallamokat elôször 800 körül jegyezték le, méghozzá egy olyan kottaírással, mely

messze áll attól, amit ma így hívunk. Ez idôpont elôtt a latin kereszténység liturgi-

kus zenéjét kizárólag szájhagyomány tartotta fenn a mindennapi gyakorlatban.

Bármi elképzelés vagy kutatás, mely ezt a tényt figyelmen kívül hagyja, elsô pilla-

nattól fogva hamis.

A korábbi kutatás nem számolt ezzel a szituációval. Persze csak legenda, hogy a

gregorián dallamokat Nagy Szent Gergely pápa komponálta, s hogy fennmaradásu-

kat, elterjesztésüket Rómában ôrzött mintakönyvek, amolyan Urtextek biztosítot-

ták volna. De az igazsághoz nem jutunk közelebb akkor sem, ha a gregorián ének ke-

letkezését olyan folyamatként képzeljük el, melyben a klérus kiválasztott bizonyos

szövegeket, és megbízott egyes zenészeket, hogy alkossanak e szavakhoz dallamo-

kat. Egy effajta elbeszélés feltételezné a papíron való komponálást, tehát csak az írá-

sos zenekultúra feltételei között lenne valószerû. Látva az egyházi év folyamán hasz-

nálatos dallamok ezreit, alig tudjuk elképzelni, hogyan lehetett volna lejegyezni,

megôrizni, továbbadni a zeneszerzô szándékait a kottaírás használata nélkül.

A kutatás korai szakaszában fel sem merült e kérdés, vagy legalábbis azt mond-

hatjuk, hogy a probléma jelentôségét nem ismerték fel. A problémától Willi Apel

fél évszázaddal ezelôtti kézikönyve és cikkei egy agnosztikus állásponttal akartak
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megszabadulni. Eszerint a kottaírás bevezetése elôtt egyáltalán nem is beszélhetünk

gregorián zenérôl. Az énekeseknek nem volt eszközük védelmezni és megôrizni a

dallamokat, vagyis a gregorián dallamok akkor keletkeztek, amikor leírták ôket.

Sejtelmünk sincs arról, hogy ezen idôpont elôtt mit énekeltek.

Ez az álláspont azonban következetlen, mert nem veszi számításba a 800 körül

bevezetett kottaírás jellegét. Az akkori kottaírás éppoly alkalmatlan volt a dallamok írá-

sos rögzítésére, mint korábban a szájhagyomány. Ha az agnoszticizmus következetes

lenne, akkor a gregorián ének keletkezését kb. 1100- ra kellene tennie, vagyis arra

az idôre, amikor a notációs reform lehetôvé tette a dallamok tényleges lejegyzését.

Az agnoszticizmus téves válasz a kérdésre. Még ha igaz lenne is, nem monda-

na többet, mint hogy a kódexekbe beírt gregorián dallamok nem lehettek azono-

sak a latin liturgikus ének korábbi alakjával, pontosabban, nem tudjuk, hogy azo-

nosak voltak- e vagy sem. Mivel bizonyos, hogy a latin liturgikus ének létezett a no-

táció bevezetése elôtt is, a választ a fô kérdésre csupán elodázta: hogyan alkották,

tanulták, énekelték napról napra ezt az éneket, és hogyan adták azt tovább a kotta-

írás használata nélkül. A történelmi bizonyítékok kétségtelenné teszik a liturgikus

éneklés létezését a korábbi századokban. Az 5–6. századi nem- zenei tanúbizony-

ságok sora ugyanazokat a mûfajokat, liturgikus- zenei formákat mutatja ki, melye-

ket késôbb, a 9. században lejegyeztek.

Meglepô kapcsolatot találunk a darabok egyes csoportjainak zenei arculata és

a hozzájuk kötött liturgikus funkció között. A következô kimutatás a 8. tónusú an-

tifónák egyes típusait vázlatozza (vö. Monumenta Monodica Medii Aevi V/1–2–3. kö-

tet), megadva azt is, hogy a gregorián repertoár hány százaléka található meg már

az órómai repertoárban (errôl a repertoárról alább még lesz szó), és hogy ezek az

antifonák hol helyezkednek el a liturgia rendjében. Látjuk, hogy az alaptípusok

a liturgia legrégibb rétegeibe tömörülnek (1. táblázat).

Nursiai Benedek a zsolozsma valamennyi zenei mûfaját egyértelmûen felsorolja

már a 6. század elején, és beszél arról is, hogy az egyes ünnepnapoknak saját énekeik

(proprium) vannak. Így biztosra vehetjük, hogy létezett a dallamoknak többé- kevés-

bé megállapodott repertoárja, és ebbôl következik, hogy az embereknek megvoltak az

eszközeik írás nélkül is a dallamok rögzítésére. De ha ezek az eszközök léteztek a

szájhagyomány korában, s biztosították a dallamok megôrzését, akkor miért kételke-

dünk abban, hogy közülük sok fennmaradhatott az írásba foglalás korszakáig is?

Az agnosztikus tétel akkor lenne tartható, ha feltételeznénk, hogy a korai liturgi-

kus ének egészen a 9., vagy inkább 11. századig improvizatív volt. Ezt a feltevést csak

akkor lehetne elfogadni, ha az egész liturgikus zene csupán szólóénekbôl állt volna,

és teljesen a szólista felelôssége lett volna dönteni az elôírt szövegek elôadásáról.

E problémák megoldására két- három évtizeddel ezelôtt egyes kutatók új tételt

javasoltak, olyan választ a kérdésre, mely jobban számol a szájhagyományos zene-

kultúra természetével. Feltételezték, hogy a 9. századtól fogva leírt darabok nem

egyedi kompozíciók voltak, hanem mondjuk így, variációk néhány témára. Elegen-

dô volt tehát a variációs modellt fejben tartani, és ismerni a technikát, amellyel azt

újból és újból alkalmazni lehet. Ilyen modell- dallamokat nem nehéz találni, a vari-

álás módszerét is ki tudja mutatni az elemzés. A modellek fellelhetôk már a ki-
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csiny motívumok szintjén, azután teljes frázisok, dallam- sztereotípiák, úgyneve-

zett formulák, végül pedig teljes zenei formák szintjén. A gregorián zene e tekin-

tetben más ôsi hagyományos zenei stílusokhoz hasonló (1a–d kotta).

A zene ilyen létfeltételei jól ismertek a népzenetudomány mûvelôi számára,

vagy olyan tudósok elôtt, akik a korai szájhagyományos idôszak magas mûzenéjé-

vel (például kopt, grúz, buddhista) foglalkoznak. A népzenetudománynak meg-

vannak a maga kidolgozott módszerei az effajta zenekultúra tanulmányozására, és

e módszereket – legalábbis kísérleti jelleggel – alkalmazni lehet a gregorián, amb-

rozián, órómai stb. repertoárokban is. Mivel az egyedi zenei jelenségeket itt úgy

értelmezzük, mint egy „típus” különféle megvalósulásait, a módszert a kutatás ti-

pológiai metódusának nevezhetjük.

Leo Treitler és Helmuth Hucke hevesen vitatott cikkeikben az effajta elemzést a

modern lélektan megfigyeléseivel kombinálták. Úgy találták, hogy az ilyen zenében

az elsôdleges, megragadható valóság a „zenei típus”, vagy „generatív rendszer”. Az

alkotás, reprodukció, tanulás egymástól alig elválasztható tevékenység. Az alkotás:

új variáció a jól ismert szkémára. A tanulás: a generatív rendszer átvétele. Az elô-

adás: a generatív rendszer egyszeri alkalmazása egyes szövegekre, alkalmakra stb.

Nem kétséges, hogy e megközelítés annyiban korrekt, hogy fogalomrendszere

illik a szájhagyomány uralma alatt álló zenei élet sajátosságaihoz. Ugyanakkor

nem könnyû elgondolni, hogyan mûködik ez a zenélési módszer a valóságban, és

bizonyos tények így is magyarázat nélkül maradnak. Az egész elgondolás jól mû-

ködik, ha szólóénekesekre, kántorokra gondolunk, akik a dallamokat állandóan új-

raalkotják. Ez esetben minden dallam minden elôadásban új darabbá válik, s ami

folyamatosan él, az a típus, a generatív rendszer. De vajon szabad- e minden régi li-

turgikus mûfajt ugyanilyen módon kezelni? Bizonyos szólisztikus tételek a „korlá-

tozott szabadság” keretei között éltek („korlátozott”, mert a produkciót szabályo-

zó típus meghatározott, de „szabad”, mert a darabot magát újrafogalmazhatják

minden alkalommal). Ám hogyan magyarázzuk Benedek reguláját, amikor azt

mondja, hogy az egyes napokon, ünnepeken az ahhoz tartozó (tehát meghatáro-

zott) darabokat kell énekelni? Azután a korai szólóének mellett vannak mûfajok,

melyeket az egész közösségnek, vagy az énekesek egy csoportjának részvételével

kellett elôadni. A responzoriális énekmód feltételezi a közösség részvételét, és a

refrén arculatát nem korlátozhatjuk a rövid szillabikus frázisokra (példánk az

ambrozián repertoárból való – 2. kotta).

Ilyen rövid refrének mellett a teljes latin énekrepertoárban vannak hosszabb

és ornamentált refrének is. Ez a tény feltételezi, hogy már korai fázisban léteztek

olyan dallamok is, melyek legalábbis egy adott rítuson vagy közösségen belül rög-

zültek. Még ha fel is tesszük, hogy a 3–5. században csak rövid, könnyen memori-

zálható refrének léteztek, a 6–8. század között keletkezett szkólák repertoárja két-

ségtelenül tartalmazott díszesebb és egyedibb (tehát a típus- elvet nem alkalmazó)

darabokat is, saját, új dallamokkal minden egyes szöveghez.

És mindez hosszú idôvel a notáció bevezetése elôtt!

Képesek voltak- e az énekesek az ilyen egyedi dallamok nagy számát egyenként

fejben tartani? A kutatók felhívják figyelmünket a korai szájhagyományos idôkben
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élô emberek emlékezôképességének nagyságára. A népzene megmutatta, mily sok

dallamra és szövegre tudnak emlékezni írást nem is ismerô emberek. Ez igaz, és

reménytelen is megérteni a gregorián ének eredetét, ha e tényrôl elfelejtkezünk.

Ámde az extenzív emlékezet a népzenében mindig együtt jár a variációs hajlam-

mal, elsôsorban egyéni éneklésben valósul meg, és legtöbbször strófás zenére irá-

nyul. A csoportos ének viszont megkívánja, hogy a zenét többé- kevésbé hangról

hangra tudják reprodukálni, a liturgiában szükséges darabok száma jóval na-

gyobb, mint amit a népi emlékezet ôrizni szokott, s azok legtöbbje szabad, nem

strófikus alkatú zene.

Hogyan összegezhetjük e problémákat? Bizonyos, hogy egy többé- kevésbé rögzí-

tett liturgikus énekrepertoár létezett már a kottaírás bevezetése elôtt. E dallamok al-

kotásának, megôrzésének, tanításának módját a szájhagyományos életkörülmé-

nyek között végsô soron nem tudjuk felderíteni, az megoldhatatlan rejtély marad.

Mégis tovább kell kutatni, mégpedig három lehetô irányban: a) tanulmányozni kell

a fennmaradt énekanyagot, hogy jobban megértsük a gregorián zene tipologikus

gondolkodását, ennek hatását, mûködését a szóló- és csoport- énekben; b) tanulmá-

nyozni kell a memória mûködését és teljesítôképességét a szájhagyományos írásta-

lan zenekultúra keretei között; c) keresni kell, hogy milyen eszközök létezhettek a

zene megrögzítésére egy írástalan zenekultúrában; milyen módszerek segítették az

énekest a dallam tanulásában, az emlékezésben, alkalmazásában, tanításában? Ho-

gyan tudott egy énekes csoport vagy egy teljes közösség megtanulni konkrét dalla-

mokat? Mindez kulcs lehet annak megértéséhez, hogyan terjesztették el ezt a hatal-

mas zenei repertoárt írás használata nélkül egy széles földrajzi területen (amint ez

valósággal megtörtént a római liturgia dallamaival egész Nyugat- Európában)?

Válaszunk a régi keresztény liturgikus ének és a gregorián zene viszonyát ille-

tôen a fenti problémák megoldásától függ. Ha volt a notáción kívül is eszköz fixál-

ni egy dallamot, vagy legalábbis annak lényegét, akkor feltételezhetünk valamiféle

folyamatosságot az ôsi keresztény liturgikus ének és a gregorián zene egyes, a 9.

században lejegyzett dallamai között. E kontinuitás mértékét az határozza meg,

mit lehetett rögzíteni ilyen módszerekkel.

Ezzel elérkeztünk egy másik kérdéshez: mi is valójában a gregorián ének? De-

finiálhatjuk azt egész szûk értelemben: hangról- hangra az a repertoár, melyet a

20. századi solesmes–i kiadványok lejegyeznek. De itt is szembe kell néznünk ke-

mény kérdésekkel: Ha egy 12. századi kéziratban szereplô darabot gregorián ze-

nének tekintünk, tarthatjuk- e annak 9. századi lejegyzését ugyanígy gregorián-

nak? Mi a bizonyíték, hogy a kettô azonos? Továbbmenve, ha 9. századi kéziratok

beletartoznak a gregoriánum világába, hívhatjuk- e gregoriánnak a tétel órómai

vagy ambrozián variánsát? Mi a helyzet, ha gregorián dallamokat késôbb alkalmaz-

tak új szövegekre? És része- e a gregorián zenének az a sok száz darab, melyet fel-

tehetôen egykor ugyanazokra a dallamokra énekeltek, de eltûntek még a notáció

korszaka elôtt? Nem inkább ezt az egész zenekultúrát, a szöveg- zene illesztés

technikáit, a típusok, formulák, fordulatok, variánsok összességét kell- e grego-

rián zenének tekinteni? Egy mondatban összefoglalva: stílus- e vagy konkrét re-

pertoár a gregorián zene?
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II.

A gregorián ének történetének második korszakát nagyjából a 800- as és 1100- as

évek közé tehetjük. Ezen idôszakra a római egyház liturgikus zenéje elterjedt az

egész (nyugati) Európában, miközben a latin liturgiák más ágazatai eltûntek. A ka-

tedrálisok és plébániák kórusai, a kolostorok hálózata, a zenei nevelés mûhelyei

szolid hátteret teremtettek a cantus mûvelésére. A dallamok körvonalait a neuma-

tikus zenei notáció rögzítette, a dallamok leírt alapkészlete mintegy zárt repertoár

lett, amit egy tömbben lehetett továbbadni. A Róma és Aachen (vagy Metz) által

vezetett történelmi eseményeket – melyekben szerepet játszott a központi hata-

lom befolyása is –, a helyi énektradíciók kiformálásának idôszaka követte. Ezek a

tradíciók körzetenként némileg különböztek, és felettük az ellenôrzést inkább a

helyi consuetudók (szokásrendek), mintsem a központi egyházi hatóságok gyako-

rolták. A zenei dokumentumok növekvô száma segíteni látszik a kutatást. A rejté-

lyek száma azonban így sem csökken.

Az elsô a notáció problémáját érinti. Az adiasztematikus (vonal nélküli, neu-

matikus) notáció alig volt több, mint a dallam és szöveg koordinálásához nyújtott se-

gítség. Funkciója az volt, hogy megmutassa, hány hang kapcsolódik egy adott szó-

taghoz. Ezen kívül homályos információt adott a hangok magasabb vagy mélyebb el-

helyezkedéséhez, de csak a következô vagy elôzô hanghoz viszonyítva (3. kotta).

Ez azt jelenti, hogy ez a notáció nem volt képes többet elérni, mint támogatni

és ellenôrizni az emlékezetet. A kontroll elsôsorban liturgiai természetû: a kántor

ellenôrizni tudja a könyv segítségével az ének szavait és azok hozzákapcsolását a

korábban már megtanult dallamhoz.

Bár a kutatók tudatában vannak a notáció gyengeségének, de máskor ugyanar-

ról a notációról úgy beszélnek, mint nagy vívmányról, mely kiküszöböli a bizony-

talanságot, megôrzi, és épségben tartja a dallamot, véget vet annak a rossz érzés-

nek, melyet Sevillai Izidor így fejezett ki: „Ha nem emlékezel a hangokra, azok el-

tûnnek, mert nem lehet ôket leírni” (Etymologiarium sive originum libri xx, III, 15.).

Nem oldották- e meg ezzel azt a feladatot, hogy a gregorián dallamot biztosítsák a

torzítás ellen? S ha valaki egységesíteni akarta a zenei gyakorlatot, vagy új dara-

bokkal akarta gyarapítani a római repertoárt, nem tehette- e meg azt most köny-

nyebben, mint a leírt zene idôszaka elôtt? Megindulhattak- e most már a misszio-

náriusok kezükben a graduáléval és antifonáléval, hogy új területeket nyerjenek

meg Krisztusnak és a cantilena romanának?

Ha a tudományos formulák mögött a valóságot keressük, akkor minél többet

beszélünk a notáció jelentôségérôl egyfelôl, annak gyengeségérôl másfelôl, annál

kevésbé értjük, hogy miképpen tudta az megôrizni a dallamokat. A zene nem dal-

lam irányok egymásutánja, hanem konkrét hangok sorozata, hangoké, melyeket a

neumákkal sem tudtak ábrázolni. Azok nem tudtak információt adni a hangközök-

rôl, a kezdôhangról, a dallam incipitrôl, stb. ugyanazt a neumatikus alakzatot tel-

jesen különbözô módon lehetett interpretálni. Feltételezhetô- e, hogy a misszioná-

riusok, énekmesterek, szétszórva a világ négy táján, valóban ugyanazt a dallamot

énekelték a neumázott könyvekbôl a következô nap, a következô évben, a követke-

zô században? Bárki kísérletet tehet: vegyen kézbe egy ilyen neumázott könyvet, s
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elfelejtve minden tapasztalatát a vonalra írt notációval, kezdje el énekelni a dalla-

mokat emlékezetbôl. Képzeljük el, amikor emberek százai, ezrei teszik ugyanezt

sok száz mérföldre egymástól, mondjuk három ország határain túl. Mennyiben be-

szélhetünk így a zene kodifikációjáról? De akkor miért fáradoztak az emberek azon,

hogy lejegyezzék a dallamot annak reménye nélkül, hogy a szent dallamok megôr-

zéséhez segítséget kapnak benne?

A nagyobb követelmény továbbra is az emlékezetre hárult. Az tudta megtarta-

ni a zene legfontosabb összetevôit: a hangközöket, a tonális rendet, röviden, az

ének zenei lényegét. Ugyanakkor a neumák arra mindenesetre jók, hogy minket

meggyôzzenek a nyugaton elterjedt és érvényes dallamok azonosságáról. Éppen

az írás dokumentálja a zenemûvek azonosságát a kódexek százaiban, s így ezek

közvetett tanúságot tesznek, de mirôl is? Az emlékezet erejérôl.

Valaki kételkedhet abban, hogy a 9. században tökéletlenül lejegyzett dallamok

azonosak- e azokkal, amelyeket a 11. században már pontosan le tudtak jegyezni. Fel-

téve, hogy a neuma több mint csinos díszítmény a kódexben, igazolja, hogy az embe-

rek képesek voltak megtanulni ezeket a hangokat, mégpedig lényegében mindenütt

és hosszú idôn át azonos módon. De ezeket a hangokat nem tanulhatták meg a neu-

mákból. S ha így van, miért lett volna az emlékezet tartósabb a 9. mint a 7. században?

És most tekintsünk bele magukba a könyvekbe! Amikor egy adott introitus-

hoz vagy responzóriumhoz érkezünk, a könyvek lényegében ugyanazt a dallamot

tartalmazzák. Vannak azonban sajátos különbségek a kéziratok között, melyek

eredete a különbözô régiókra vezethetô vissza. Felnyitva egy 12–13. századi, vo-

nalrendszerre írt, a hangmagasságokat precízen közlô kóruskönyvet, a dallamokat

jelrôl jelre össze tudjuk hasonlítani a megfelelô korai neumákkal. Kétségtelenül

kiderül, hogy az adott szövegekkel együtt járó dallamok itt és ott lényegében azo-

nosak, csak éppen neumák jelzik ôket emitt, különféle hangmagasság- jelzô kottá-

zások amott. Az ugyanazon körzetben vagy egyházi intézményben készült korai és

késôi források szinte teljesen azonos zenei variánsokat tartalmaznak. A neumák

és a vonalon lévô kották összehasonlítása megint kétféle következtetésre vezet:

megerôsíti a gregorián hagyomány lényegi egységét, ugyanakkor tanúsítja a külön-

bözôségek szabályosságát is.

A variánsok, legalábbis a legjellemzôbb esetekben, nem másolói hibából vagy

az emlékezés gyöngeségébôl származnak, hanem a zenei hagyományozás állandó-

ságát reprezentálják azon testület életében, mely az adott zenét énekelte.

Kiemelhetünk két olyan variáns- fajtát, mely újabb rejtélyekhez vezet.

Az elsô a gregorián zenének az ún. órómai énekhez való viszonyát érinti.

Fennmaradt néhány 11. és 13. század között Róma város részére készült kézirat.

A liturgia szerkezete, az énekrepertoár, a darabok elosztása, maguknak a dalla-

moknak fô hangjai e kéziratokban közel állnak a gregorián forrásokban leírtakhoz.

A liturgikus szokások bizonyos archaikus vonásai e kéziratokban rokonok azok-

kal, melyeket az ôsi Ordines Romani könyvekben is leírtak. A történelmi érvek meg-

gyôznek bennünket arról, hogy ez a hagyomány jóval korábbra visszavezethetô,

mint a leírás korszaka. E következtetések alapján használjuk e tradícióra az „óró-

mai” megjelölést. A dallamok felszínén azonban nagyok a különbségek: a hasonló-
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ságok ellenére a dallam tényleges menete különbözik az órómai és gregorián for-

rásokban. Honnan jön ez az egység, és honnan a kettôsség?

A legvalószínûbb feltételezés, hogy a két tradíció egy korábbi római liturgikus

énekgyakorlat egymástól eltérô származéka, a gregorián pedig egy meglehetôsen

radikális átdolgozás eredménye. Az egész folyamat rejtôzik a történelmi visszapil-

lantás elôl, sem említést, sem dokumentumot nem találunk rá vonatkozólag. Min-

denesetre a két repertoárt összevetve úgy látjuk, hogy a gregorián verzió alkotói

nem egyszerûen egy ösztönös, ízlésüknek megfelelô átformálását adták a tanult

dallamoknak. Tudatos revízió történt, mely következetesen alkalmazott alapelvek-

re épült. De hogyan tételezhetjük fel dallamok ezreinek tudatos revízióját, ha

nincs kottaírás, vagy legalábbis nincs olyan kottaírás, mely a dallamok gyenge kör-

vonalain túl a hangmagasságokat, hangközöket jelölné?

S van itt még egy további, rejtélyes jelenség. Az órómai és a gregorián verziók

annyira különböznek az ösztönös hallás számára, hogy azonosságukat csak a mai

zenetudomány tudja feltárni egzakt elemzési eszközeivel. A népzenetudomány

olyan fogalmakkal dolgozik, mint „gerinchangok”, különbséget tesz a zenei szer-

kezet „elôtere, középtere, háttere” között. Alig lehet megérteni, miként tudták

megtartani ugyanazt a dallamvázat ennyire különbözô dallamokban, hogy lehet,

hogy az alapvetô struktúra nem tûnt el, amikor az elô- és középtér ilyen nagy mér-

tékben különbözik (4. kotta).

A gregoriánumnak mind régebbi, mind az újabb rétegében szemben találjuk ma-

gunkat a dialektus- különbség problémájával. A 8. és 11. század között a gregorián –

a szó szûk értelmében véve – egy óriási terület liturgikus zenéjévé vált Európában. A

dallamok lényegi egysége ellenére keletkeztek azonban helyi variánsok, néha meg

éppen dialektusok. A kisebb helyi variánsok fölötti szinten a fô határvonal az ún.

pentaton és diaton dialektusokat választja el Európa térképén. Az elsô jellemzôen a

keleti frank, az utóbbi a nyugati frank territóriumra. (Példánk felsô sorában a penta-

tont képviselô esztergomi, alsó sorában a diatont képviselô magyar ferences változa-

tot közöljük a Monumenta Monodica Medii Aevi V. kötete szerint – 5. kotta).

Egyes kutatók korábban úgy gondolták, hogy a pentaton dialektust mestersége-

sen gyártották a diatonikusból, méghozzá a vonalrendszer bevezetésének korában,

azzal a céllal, hogy a zenei írás néhány alapvetô technikai problémáját könnyeb-

ben megoldják. A tények minden tekintetben ellene mondanak e hipotézisnek.

Mindkét dialektus zeneileg koherens és logikus. A pentaton dialektus kiformálá-

sát nem tulajdoníthatjuk ilyen zeneietlen, pusztán technikai motivációnak.

El kell gondolkoznunk a jelenség kronológiáján is. Nem vehetjük készpénznek,

hogy a diatonikus változatok (melyek, mellesleg szólva, maguk is egy pentaton váz-

ra feszülnek ki) bizonyosan korábbiak, mint a másik fajta. A vonalrendszeres forrá-

sok használatával már a neumatikus írásperiódusban sejthetô a kettôsség jelenléte.

Az a tény, hogy Közép- Európának a 10. században alapult új egyházai a pentaton di-

alektus- területhez csatlakoztak, arra mutat, hogy a pentaton dialektus már élô volt

azon a vidéken. Ha nem, akkor egy utólagos, hivatalos és központilag szervezett ha-

tározatra lett volna szükség a régi (diaton) gyakorlat leváltásához. E döntésnek egy

olyan korszakban kellett volna megtörténnie, amikor ezek az egyházak már a ma-
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guk elkülönült útvonalát járták. Az egész történet ismét a neumatikus notáció

gyengeségeit tanúsítja, hiszen legtöbb esetben ugyanazokat a neumákat olvashat-

juk akár pentaton, akár diaton módon. Más szóval: nem a neumák, hanem a helyi

hagyományok irányították az énekeseket a dallam dialektus- értelmezésében.

III.

A harmadik történeti korszak kezdetét a 11. századra tehetjük (bár az egyes ré-

giók e tekintetben némileg különböztek). Az új korszak a vonalrendszeres hang-

jegyírás bevezetésével köszöntött be (1050 után). Az énektradíció elôzô korszaká-

ban a helyi úzusok megszilárdultak, s most megkezdték kibontakozásukat, kivi-

rágzásukat. A klasszikus repertoárhoz most új darabok, új mûfajok adódtak,

hozzájárulván a repertoár gazdagításához. Eddig a gregorián énekkultúra kiterje-

dése horizontális volt; mostantól a vertikális kiterjedés válik fontosabbá: milyen

mély gyökeret ereszt e kultúra a társadalomban.

A tudományos érdeklôdést eddig az írott zenei források hiánya vagy csekély

száma korlátozta. A harmadik korszakból gondosan és világosan lejegyzett kották

olyan tömege maradt fenn, hogy tömegüket és tulajdonságaikat számon tartani

szinte lehetetlen. A problémák száma ennek ellenére nem csökken. Hogy csak egy

nehézséget említsek: tudósítanak minket a kották arról, hogy mit énekeltek; de

bosszantóan kevés az információ arról, hogy mikor, hol, miért, hogyan mentek

végbe a történeti események. Nem voltak zenei dokumentumaink a 4. századból,

de voltak legalább kijelentések és leírások a zenei életrôl. A zenei dokumentumok

száma a 12. századtól kezdve meglehetôsen nagy, viszont a történelmi informá-

ciók száma nem elég ahhoz, hogy meg is értsük ezeket a dokumentumokat.

Kezdjük a proveniencia ügyével. Kéziratok ezreit ôrzik az archívumok, de titkai-

kat csak akkor tudják feltárni, ha már tudjuk, melyik egyház, intézmény vagy régió

szokáshagyománya nyilatkozik meg bennük. Legtöbbször hiányoznak az utalások a

tényleges tulajdonosokra. Esetleg megtaláljuk az írnok nevét, de nem tudjuk, ki az a

személy, akinek a könyvet írta. Vagy: tudjuk, hogy kinek a tulajdonában volt a könyv

egy adott idôpontban, de sejtelmünk sincs róla, hogyan jutott hozzá. Nem világos,

hogy mit is akar leírni a scriptor: egyszerûen másolt- e egy könyvet (és ha igen, mi-

lyen forrásból dolgozott), vagy egy közösség tényleges napi gyakorlatát jegyezte le

saját személyes tapasztalata alapján. Ne felejtsük el, hogy az írnok a maga kópiájával

egy aktuális szükségletet elégített ki, és folyton gondolnia kellett azokra, akik majd

abból a könyvbôl énekelni fognak. Hiába másolt volna egy csodálatos könyvet, ha az

abban foglalt szokások ellenkeztek a belôle éneklô közösség szokásaival. Ha egy ír-

nok magánhasználatra másolt, vagy csak azért, hogy egy szép ajándék- könyvet állít-

son elô, bizonyos szabadsággal dönthetett a tartalomról. De ha olyan könyvet akart

elôállítani, mely használható a közös liturgiában, akkor szigorú normákat kellett be-

tartania. Honnan vette ezeket: más könyvekbôl vagy élô gyakorlatból?

A szentek listája sok esetben rámutathat a rendeltetési helyre. De a szentek

kultusza gyakran széles régiókra kiterjedt; másrészt elterjedésük nem volt szabá-

lyos és kötelezô. Lehet, hogy saját (proprium) énekek nélkül ünnepelték valame-
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lyiket, s így az énekkönyvbe nem került be nevük. Függött az anyagi forrásoktól is,

hogy a sanctorale mekkora részét foglalják be egy könyvbe, vagy hagyják el. Sok-

szor egy szent kultusza nem egy adott helyhez, hanem tágabb körzethez asszociá-

lódott, a liturgia és liturgikus zene pedig inkább egyházi intézményekhez, mint

földrajzi pontokhoz igazodott. Lehet például, hogy a liturgikus gyakorlat ugyan-

azon város bencés kolostorában és plébániatemplomában jobban különbözött,

mint két kolostoré egymástól 300 mérföld távolságban, vagy egyazon egyházme-

gye két távolabbi plébániatemplomában. Ha ugyanazon városban mûködtek, osz-

tozhattak egy adott szent kultuszában anélkül, hogy ez a liturgia egészében meg-

határozta volna liturgiai fegyelmüket.

A miseliturgia éves rendje egész Európában jóval homogénebb volt, mint a

zsolozsmáé. Ezért azt remélhetjük, hogy az azonosítási pontok világosabban fel-

tárhatók a zsolozsma alaprétegének elemzésével. Egy ilyen elemzést segíthetnek

olyan computeres programok, mint amilyet Budapesten kezdeményeztünk CAO–

ECE név alatt, vagy az amerikai CANTUS- projekt (2. táblázat).

Ha képesek lennénk középkori kódexek ezreit áttekinteni, és meg tudnánk ha-

tározni hovatartozásukat (provenienciájukat), a mai gregorián- kutatás egyik legiz-

galmasabb feladatához kezdhetnénk hozzá: a gregorián dallamok elterjedését ábrá-

zoló térképek megalkotásához. A „térkép” szó itt nemcsak a darabok és variánsok

földrajzi vagy intézményi eloszlására vonatkozik. Az effajta projektek tapasztalatai

szerint következetes kapcsolat mutatkozik bizonyos változat- rendszerek és az

énekgyakorlat mögöttes intézményei között. S ezt könnyû megérteni. Ha egy kö-

zösség nyugodt és folyamatos liturgikus szolgálatot akart elérni, akkor ragaszkod-

nia kellett a maga dallami tradíciójához.

Felmerül a kérdés: milyen intézmények voltak „tulajdonosai” a megkülönböz-

tethetô tradícióknak? Van- e valamilyen rangsoruk e „köröknek”, vannak- e kisebb

rádiuszú körök a nagyobb rádiuszúakon belül? Melyek a hagyomány definiálása-

kor az elsôrendûen fontos intézmények? Mi történik akkor, ha két identitás egy-

szerre fejt ki hatást egy adott ponton (például mi fontosabb egy kolostor számára:

a hozzá hasonló kolostorok szokása, vagy a helyi környezet?). Érezhetô- e egy kör

hatásának kisugárzása szomszédaira, bizonyára csökkenô intenzitással, ahogy tá-

volodunk annak központjától? Vagy inkább körülhatárolt, homogén egységek lé-

teznek (például egyházmegye), és átlépve azok határait egy csapásra egy új rend-

szer érvényességi területére jutunk? Vajon ezek a különbségek azonos erôvel je-

lentek meg minden korban, minden régióban, minden liturgikus egységben és

mûfajban? Ha komolyan vesszük a provenienciát illetô fenti meggondolásokat,

nem látszik reménytelennek ilyen térképek létrehozása, melyek által biztosabb ké-

pet nyerünk a középkori zenei intézmények hálózatáról. Bár a magyarországi for-

rások nagy része eltûnt az ország viharos története során, a fennmaradt 100 kódex

és 1000 töredék elegendô egy ilyen térkép körvonalainak felvázolásához.

Egy darab vagy mûcsoport eredetének felkutatása még akkor is nehézségekbe

ütközik, ha biztos tudásunk van a kéziratok provenienciájáról. A komponálás helyé-

re és idôpontjára való információk szinte teljesen hiányoznak, és a mai forráshely-

zetbôl levont következtetések inkább a képzelet munkái, mint valós eredmények.

385DOBSZAY LÁSZLÓ: Áttekintés a mai gregorián- kutatás alapkérdéseirôl



Mégis, a kutatás fejlesztésének elômozdítására az egész énekanyagot össze kell

gyûjteni, listázni és összehasonlítani. Amíg a kutatás fôcélja az volt, hogy a grego-

rián „eredeti formáját” rekonstruálja, addig megelégedhetett a „legjobb” források

elemzésével. Mára világossá vált, hogy szinte minden elérhetô adatra szükség van

az érdemleges elôrehaladáshoz. Ma a kutatás a cantus planus gazdagságára összpon-

tosítja figyelmét, a tér és idô szerint tagolt variánsok bôségére. A computer korsza-

kában nem lehetetlen ezt a hatalmas anyagot raktározni és kezelni, de a forrásre-

pertoár feltárása tudományos mûhelyek nemzetközi együttmûködését kívánná.

A korai kottás kéziratok fennmaradása véletlenszerû egész Európában, így a

darabok eredetére vonatkozó információ nagyon bizonytalan. Megeshet, hogy egy

tétel elôször egy 12. századi kódexben jelenik meg, noha a darab századokkal öre-

gebb. Az elsô feljegyzésnek sem helye, sem idôpontja nem ad biztos eligazítást a

tétel eredete felôl. Valami eltûnhetett saját keletkezési helyén, de fennmaradha-

tott egy távolabbi, konzervatív hajlamú közösségben. Példa kedvéért: a Te Deum

négy- formulás variánsát csak magyar kéziratok dokumentálják, és azokat magyar

sajátosságnak tartanánk, ha nem említette volna Durandus nyugat- európai szo-

kásként már egy korábbi idôszakban.

Amíg nincs több adatunk az új darabok keletkezési helyérôl és idejérôl, bizonyta-

lanok vagyunk a cantus planus késôi fejlôdését illetôen is. „Komponálni” bizonyosan

mást jelentett a 13. mint a 3. vagy 8. században. A késôi középkor teoretikus írásai

spekulatív jellegûek, többnyire hallgatnak arról, hogyan gondolkodott és alkotott a

korabeli szerzô. Csak akkor jutunk közelebb a problémához, ha a dallamokat tanul-

mányozzuk a maguk variabilitásában és stiláris különbségeiben. Ha a különféle stílu-

sokat bizonyos idôkkel és helyekkel tudjuk társítani, akkor egyes szerzôi csoportok al-

kotói irányzataira és normáira kaphatunk utalást. A stílusváltozások világosan felis-

merhetôk mind a klasszikus rétegben, mint az újabb tömbökben; a korabeli elmélet-

írók mégsem beszélnek az ízlés és zenei ideálok változásáról, de még a 20. századi ze-

netudomány is késlekedve tárja fel a változó stílusok és korszakok jellegzetes vonásait.

Egy sereg megválaszolatlan kérdést tettem fel. Jelen tudásunk elegendô ahhoz,

hogy félretegyük a túl könnyû megoldási javaslatokat, és a kérdéseket a maguk ösz-

szetettségében fogalmazzuk meg. Ez kétségtelenül haladás, és remélhetjük, hogy a

kutatás közelebb hoz minket a válaszokhoz is. Ennek ellenére úgy érzem, hogy a leg-

izgatóbb problémák megoldatlanul maradnak, talán mindörökre. Nemcsak azért,

mert tudásunk határolt, hanem mert sokszor még a megismert tényeket sem tudjuk

megérteni. Hogyan tudott egy ilyen tökéletes és egyedülálló stílus kifejlôdni, egy stí-

lus, mely ennyire alkalmas a maga liturgikus funkciójára? Hogyan tudta ez a zene

Európa latin rítusát egybefoglalni a maga születése pillanatában? Hogyan tudott lét-

rehozni – megfelelô hatékony eszközök nélkül is – ilyen csodálatos egységet, mely

ugyanakkor engedte, éltette és inspirálta a helyi centrumok tevékenységét is? Nem

tehetünk mást, mint csodálkozni a tényeken, anélkül, hogy megértenénk ôket a ma-

guk valóságában. Egyre inkább meg vagyok gyôzôdve arról, hogy a kereszténység ze-

nei tekintetben is in convenientissimo tempore, a legmegfelelôbb idôben jelent meg a vi-

lágban. E teológiai reflexióhoz érkezve azt kérdem magamtól, vajon a gregorián

ének lehanyatlása az egyház életében – a jó solesmes- i szerzetesek erôfeszítése és
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sok tudós és zenész jó szándéka ellenére –, és az, hogy a gregorián helyét a kultusz-

cselekményekben átvette a legszegényesebb zene, nem zenei kifejezôdése- e az evan-

géliumi jövendölésnek: „Filius hominis veniens, putas, ut inveniet fidem in terra?” – „Gon-

dolod, hogy az Emberfia a maga eljövetelekor talál még egyáltalán hitet a földön”?
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A B S T R A C T

LÁSZLÓ DOBSZAY

A SURVEY OF BASIC QUESTIONS IN CHANT RESEARCH TODAY

This study, which is the written version of a lecture given at Oxford University in All

Souls College, is a summing up of the present- day problems surrounding plainchant re-

search, and the questions which arise from earlier results together with newer questions

which complement them. The first group of questions deals with problems surround-

ing the origins of plainchant, namely what can be known concerning liturgical singing

in the centuries before the appearance of musical notation, what assistance may be

proffered by the non- musical relics of earlier centuries, and what was the role of oral

tradition in preserving the melodies. A summary of the various theories allows us to

suppose that a more or less fixed repertoire existed before the introduction of musical

notation, but as to how and by what means this could become so widespread geograph-

ically needs more research (not just musical research). The second group of questions

discusses the nature of plainchant and the problems of defining it. How far can the

repertoire published in the 20th century be considered to be the same as the items

preserved in the manuscripts of earlier centuries, or as the chants which disappeared

before the period of notation, i. e. in sum: is plainchant a repertoire or a style? In the

second period of the history of plainchant (c. 800–1100) the study highlights the

importance of the institutions that maintained the practice of liturgical music, the

problems to do with notation, as well as the continuing importance of musical mem-

ory, together with the opportunities this offers for musical variation. The third histor-

ical period (11th century) brought with it a growth and enrichment of the classical

plainchant repertoire through the the introduction of staff notation. The difficulties

surrounding research of this period (unlike those of the previous periods) are caused

by the need to place in a historical context the huge number of surviving musical doc-

uments (where they stem from and the strengths of tradition in local institutions). The

most important task confronting modern research is the cataloguing of the complete

repertoire of chant (from all sources) and its comparative study, so that the melodies

can be studied from the aspect of their total variations and stylistic divergences. Only

in this way can the characteristic features of different styles and periods be uncovered.

Even so, the new paths of reserach and its results cannot answer the question of how

it was was possible for such a perfect and unique style to come into existence.

László Dobszay (1935- 2011), doctor of the Hungarian Academy of Sciences (2003), receiver of the

Széchenyi Prize, President of the Széchenyi Academy of the Arts (2007). Head of the Franz Liszt

University of Music – Hungarian Academy of Sciences research team for church music, Professor

Emeritus at the Franz Liszt University of Music.
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