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A gregorián mûfajok közül talán a legtöbb kérdést a graduále veti fel. A szakiroda-
lomban különbözô nézetekkel találkozunk arra vonatkozólag, hogy miként alakult
ki, s ebbôl következôen hogyan kell elôadni; visszatérô forma- e vagy sem. Az
egyik álláspont szerint1 a traktusból alakult volna ki, úgy rövidülve, hogy annak
csak elsô két verse maradt meg, emiatt tehát nem visszatérô forma, mint ahogy a
traktus sem az. Ezt a feltevést sok közös dallami vonás indokolja. Még a Peter
Wagner által felhozott példáknál2 is több hasonló motívum, dallami, melizmati-
kus elem köti össze a két mûfajt. Kérdés azonban, hogy miért ilyen szabályosan,
szinte mindig csak két vers maradt.3 Ez fôleg akkor különös, ha arra gondolunk,
hogy az eredetileg teljes zsoltárt megszólaltató traktus mûfaj az évszázadok folya-
mán milyen nagy variabilitást mutat a tekintetben, hogy hány zsoltárvers elôadá-
sára rövidült egy- egy liturgikus helyen. Cáfolni látszik továbbá ezt a nézetet egy, a
frank korból (kb. 830) ránk maradt egészen pontos leírás,4 amely egyértelmûen
visszatérésrôl tudósít, a fôrész verzus utáni teljes visszaismétlésérôl. Ez az elôadói
gyakorlat egyre általánosabb napjainkban is, akár a koncerteken elhangzó, akár li-
turgikus gyakorlatban megszólaló graduáléról legyen szó,5 de a szakirodalom is
egyre inkább tényként kezeli a visszatérô formát.6 Ha a visszatérô formát fogadjuk
el, akkor viszont felmerül a kérdés, hogy miért teljes visszatérést látunk – amely
forma inkább az antifonális zsoltározás jellemzôje –, s miért nem a responzoriális
formát, ahol csak a fôrész második fele, az úgynevezett repetenda tér vissza? A me-
lizmatikus szólózsoltározáshoz ugyanis ez illene inkább, de ezt várnánk a mûfaj
régi elnevezése alapján is (responsorium graduale), amely következetesen jelent-

1 Peter Wagner: Einführung in die Gregorianischen Melodien. Gregorianische Formenlehre. Leipzig: Druck und
Verlag von Breitkopf und Härtel, 1921, 352.

2 Uott, 372.
3 Azért akad ritka kivétel, például az egyes forrásokban két verzussal szereplô Ecce quam. Nota bene: ez

az elsô tónusú dallam nem mutat archaikus vonásokat, valószínûleg a késôbb keletkezett graduále-
réteghez tartozik.

4 J. M. Hanssens (ed.): Amalarii episcopi opera liturgica omnia, Studi e testi, cxxxviii–cxl. Rome,
1948–50, lll., 302.

5 Pl. a mai solesmes- i apátság liturgikus gyakorlata.
6 David Hiley: Western Plainchant. A Handbook. Oxford: Clarendon Press, 1993, 76.



kezik a korai forrásokban, egészen a 12. századig. Érdekes – egykorú – bejegyzést
látunk a híres Einsidelni Graduáléban,7 ahol a virágvasárnapi graduále, a Tenuisti
hosszú verzusa három szakaszra van bontva; az elsô szakasz után a Tenuisti incipi-
tet látjuk, mely egyértelmûen jelzi, hogy a teljes fôrészt ismételni kell. A második
szakasz után In voluntate incipit szerepel, tehát egyfajta repetendának értelmezve a
fôrész innen kezdôdô szakaszát. A harmadik zsoltárszakasz után pedig Et cum glo-
ria vagyis egy rövidült repetenda, ez emlékeztet a többverzusos nagy responzóri-
umoknál látható jelenségre; egyre rövidülô repetendát kell énekelni a zsoltárver-
sek után. Ha feltételezzük, hogy ez nem kivételes jelenség, hanem általános elô-
adói gyakorlat volt a graduále mûfajában, akkor egy olyan visszatérô forma áll
elôttünk, amely egyedi, mégis emlékeztet a responzórium prolixumra, de attól el-
tér amiatt, hogy a teljes fôrész is visszatér. Ez a szerkezet inkább az invitatórium
formájára hasonlít, illetve egyes processziós tételekre. De ahogy a processziós té-
telek olykor szokatlan szerkezete mögött gyakran egy valaha volt, de elfeledett
elôadói praxis áll, így elképzelhetô, hogy egykor a graduále eme különös formája
is megszokott gyakorlat lehetett. Mindenesetre Metzi Amalár fent említett tudósí-
tása is ezt a szerkezetet mutatja be!

Persze az évszázadok folyamán és különbözô helyeken eltérô formájú is lehe-
tett a graduále. Ha el is fogadjuk, hogy Amalár korában, a 9. században az elôadói
gyakorlat visszatérô volt, és csak az ezredforduló után egyszerûsödött vissza nem
térô formára, kérdés marad, hogy mi volt a 9. század elôtt? Nem lehetséges, hogy
Amalár írása csak a karoling liturgikus és dallami reform kapcsán bevezetett for-
máról tudósít? Kérdés továbbá, hogy kizárja- e a traktussal közös eredetet, ha a visz-
szatérô forma mellett foglalunk állást. A válaszhoz meggyôzôdésem szerint nem
elég történeti és formai elemzésekbe bocsátkozni, hanem a zenei anyagot kell ele-
mezni. Sôt, nem szabad csak a graduáléra és a traktusra korlátozni a vizsgálatot!
Érzésem szerint ugyanis egy közös archaikus szólózsoltározási elôadói gyakorlat – li-
turgikus funkciótól és tradíciótól függô – különbözô megnyilvánulásai állnak nem-
csak e két mûfaj, hanem az offertórium- verzusok és távolról az Alleluja- verzusok
régi rétege mögött is. Talán nem véletlen, hogy ha a legkorábbi hangjelzett forráso-
kat tekintjük,8 ahol csak az énekes szólista által elôadandó tételek vannak végig ki-
kottázva, ugyanezeket a mûfajokat találjuk. Ha a legkisebb közös nevezôt keres-
sük e mûfajok között, akkor a korai liturgikus gyakorlat egy fontos szereplôje tû-
nik elénk; a psalmista, aki a szólózsoltározás feladatát látta el, s aki hivatásos
énekesként nyilván virtuóz módon díszített formában énekelt.9 Bár a liturgia
különbözô helyein szólalt meg, az azonos szereplô, hasonló liturgikus szituáció és
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7 Le Codex 121 de la Bibiothèque d’Einsiedeln (IX–XI. siècle). Antiponale missarum sancti Gregorii.
Solesmes, 1894 (Paléographie Musicale 4.), 180–181.

8 Pl. Szentgalleni Cantatorium. ld.: Cantatorium, IX. siècle: No 359 de la Bibliothèque de Saint- Gall. Solesmes
(Paléographie Musicale II/2.), 1924.

9 Ld. James W. McKinnon: The Advent Project. The Later Seventh- Century Creation of the Roman Mass Proper.
University of California Press, 2000. McKinnon munkája több vonatkozásban is háttérül szolgál írá-
somhoz, különös tekintettel a liturgiában szólózsoltározási szerepet ellátó énekes személy említései
során, valamint a mise- proprium 7. századi kiépítésének ismertetett történeti folyamata révén.



funkció a korai idôszakban összekötötte e mûfajokat, feltehetôen megjelenési
módjukban is. Ha a ránk maradt kottás forrásokat vizsgáljuk, tudatában kell len-
nünk, hogy ez a nagyrészt improvizatív jellegû elôadói gyakorlat már a kottaírás
kialakulása elôtt létezett. Mégis az az érzésünk, hogy a hangjelzéses kódexekben
egyfajta kövületeit, megszilárdult formáját látjuk ennek. Természetesen nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül vizsgálódásunk során a Karoling- kori átalakítást, mely nyil-
ván egyszerûsített ezeken a dallamokon is. Azonban elgondolkodtató, hogy ha
összevetjük a ránk maradt gregorián dallamokat órómai változataikkal, akkor a
dallam redukciója kisebbnek tûnik a graduáléknál, mint más gregorián mûfajok-
nál (például introitusok, kommúniók). Az az érzése támad a kutatónak a graduá-
lék vizsgálata közben, hogy mintha a korábbi dallamok átörökítése, megôrzése itt
fontosabb lett volna. Természetesen ez az állítás azt feltételezi, hogy az úgyneve-
zett órómai forrásokban fellelhetô zenei anyag korábbi állapotot ôriz, és abból
egyszerûsödött a 8–9. században. Ugyanis a kutatók körében olykor találkozha-
tunk ezzel ellentétes nézettel is, mely szerint a valójában csak az ezredforduló
után lejegyzett „pregregorián” dallamok nem a korábbi, eredeti változatot prezen-
tálják, hanem csak késôbbi alakítások eredményei. Kétségtelen, hogy még egy tra-
dicionalista, zárt közösségben sem múlnak el nyom nélkül az évszázadok – tehát
nyilván nem hangról hangra látjuk a 11–12. századi órómai forrásokban például a
7. századi állapotot –, de a dallamok összevetése számomra mégis egyértelmûsí-
tik, hogy a Karoling redukciónak mintája és elôzménye az órómai dallam lehetett.
(Ha nem így lenne, akkor a gregorián dallamok feldíszítésérôl kellene beszélnünk,
tehát fordított irányú változtatásról. Ilyen „feldíszítési” folyamatra esetleg népze-
nei gyakorlatból hozhatnánk példát, de nehezebb elképzelni ezt a folklorisztikus
jelenséget urbánus környezetben, olyan jelentôs tradicionális egyházi közösségek-
ben, ahol épp ezen dallamok egyediségének megôrzése volt a cél.) A dallamok
mélyrehatóbb elemzése után a szólómûfajok ránk maradt gregorián változataiban
egy korábbi szólóéneklési technika nyomai látszanak kirajzolódni. Írásom célja
elsôsorban a gregorián dallamváltozatokban kimutatható archaikus maradványok
vizsgálata. Gondolhatnánk, hogy ez a vizsgálódás több eredményt hozna, ha a kör-
be bevonnánk az órómai és ambrozián dallamváltozatokat is. Azonban ezen pár-
huzamok részletes citálásától jelen írásomban eltekintek, nemcsak az órómai dal-
lamok fent említett vitatott eredetisége okán (bár jómagam az eredetiségük mel-
lett foglalok állást), de még inkább azért, mert a „pregregorián” dallamok a sok
látszólagos eltérés ellenére a lényeges pontokon nagyfokú azonosságot mutatnak
a késôbbi gregorián változatokkal (azonos fô- , gerinc- , és kadenciahangok, a dal-
lam fontos építôelemei stb.). Így írásom csak a Karoling- korban megszilárdult gre-
gorián tételekre fókuszál, azon meggyôzôdésbôl, hogy a fennmaradt archaikus vo-
nások kimutatása pusztán e dallamok vizsgálatából is lehetséges. Az órómai dalla-
mok gregorián verzióikkal való párhuzamba állítását, részletes összehasonlító
elemzését meghagyom egy további tanulmány számára.

A tételek alaposabb szemlélése során egy idô után azt kezdjük érezni, hogy a
graduále, traktus, offertórium és Alleluja régi rétege nemcsak hasonló dallami for-
mulákat használ, hanem szinte azonos tónusrendszerekben gondolkodik. Persze
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ehhez el kell vonatkozatnunk az e mûfajok kialakulásakor még meg nem szilárdult
nyolc tónus rendszerétôl. Ugyanis az egyes mûfajok látszólag más tónusokat hasz-
nálnak szívesebben, így joggal merül fel a kérdés, hogy miért nem mutatnak eb-
ben is hasonlóságot? E kérdésre megoldást adhat az az egyre erôsebb meggyôzô-
désem, hogy a Karoling reform oktoekhosz- elméletének kialakulása elôtt sokkal
szabadabban használtak egy- egy tónust. Igazából nem is tónusokban gondolkod-
tak, hanem valamiféle hangrelációkban, melyekben az énekes szólista sokszor tel-
jesen esetleges finálisra lyukadt ki, ami vélhetôen nem zavarta – annál inkább za-
varja a mai (értsd: 9. század után bevezetett tónusrendszerben tájékozódó) fület,
amely mindenképp egy finális alaphanghoz akar viszonyítani, így e régi tételek
elemzésekor sokszor zavarba jön. Viszont ha el tudunk vonatkoztatni az alaphang
által meghatározott tónuselmélettôl, akkor azt kezdjük érezni, hogy ezek a látszó-
lag egymástól távoli tónusok átjárhatók, összekapcsolódhatnak, és bizonyos hang-
relációk által egymásba fonódnak, egyfajta szabad belsô variálódással, modulációval,
akár egy darabon belül is. Ha az ezen mûfajokban megfigyelhetô legkisebb építô-
elemeket tekintjük, akkor többnyire háromhangos sztereotip dallami formulákat
látunk (triton: s–l–d, l–d–r stb.). Ezeket forgatva, különbözô záróhangra futtatva
máris megkapjuk a traktus és a graduále leggyakoribb tónusait. Ha a finalisra ju-
tunk, 2. tónus. (Itt erôs lehet még a c gerinc felett a d’ is és az e’ is, vö. a 2. tónusú
traktussal). Ha g finalisra futtatjuk, 8. tónust kapunk. (Ez esetben idôlegesen ki-
billenhet az f–a–c tengelyre is, vö. a 8. tónusú antifónák szerkezetében tapasztalha-
tó gyakori jelenséget). Ha azonban lefelé megerôsödik az f, a dallam zárhat f- en, és
máris az 5. tónusban vagyunk. Itt is lehet erôs az a, repetálhat is a dallam rajta, de
erôsebb lesz a c gerinc. A traktusok, bármennyire bonyolult dallamoknak is tûn-
nek, tüzetesebb vizsgálódás után kiderül, hogy hasonló módon, ugyanezekbôl az
egyszerû formulákból építkeznek. Emellett szól az a tény is, hogy csak 2. és 8. tó-
nust használnak, ráadásul a két tónuscsoport formulái, szerkezete között is nagy a
hasonlóság, igazából nem is két, hanem valójában egy traktus- tónusról van szó,
amelynek kétféle megvalósítása van, kétféle kadenciával.10 Érdekesen kapcsolód-
nak e körhöz a 4. tónusúnak mondott darabok, egyes archaikus vonásokat muta-
tó, de mégis e stílushoz köthetô néhány 4. tónusú graduále tétel és számos offer-
tórium- verzus. Némi vizsgálódás után az az érzésünk támad, hogy ezen 4. tónusú
darabok fô építôelemei igen hasonlók az említett triton hangrelációkhoz, s az
egész dallamalkotási metódus rokon.11 Meglepô az e tételeknél gyakran tapasztal-
ható jelenség, nevezetesen hogy a darab nagy része a 2. tónusú típushoz hasonló-
an egy erôs d–f tengelyre van felfûzve (sôt igen erôsen jelen van a már említett
s–l–d fordulat), s gyakran csak a legvégén zárlatozik e- re, mintha csak emiatt soro-
lódna a 4. tónusba.12
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10 Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve. Budapest: Editio Musica, 1993, 310.; 22016.
11 Pl. Gr. Ego autem.
12 Érdekes, hogy ez a jelenség a 7–9. századig formálódó introitus és kommúnio mûfajok 4. tónusú darab-

jaiban is megfigyelhetô (pl. Resurrexi introitus), de ez már kívül esik tanulmányunk vizsgálati körén.



A graduále mûfaj régi rétegében két különbözô típusdallamot szoktak emle-
getni, 5. és 2. tónusút.13 Ezek látszólag egymástól igen távol álló tónusok, mégis
olykor egészen hasonló részeket találunk a két csoport tételei között. A két legré-
gibbnek tartott típusdallam (Haec dies [2. tónus] és Christus factus est [5. tónus])
meggyôzôdésem szerint jobban összefügg, mint gondolnánk. Ezek a dallamok
egyértelmûen egy ôsi szólózsoltározási technika kövületei, melyek csak elsô vizs-
gálatra tûnnek bonyolult szerkezetûnek, igazából nagyon egyszerû dallamformálá-
si elemekbôl építkeznek. Többnyire egy hangra felfûzött frázisokat látunk, melyek
egyfajta improvizált recitációra emlékeztetnek. E frázisokban díszített vezérhango-
kat és azokhoz szorosan kapcsolódó fô- és mellékhangokat fedezhetünk fel. A fô-
hangok a hozzájuk tartozó mellékhangokkal (melyek sokszor terctávolságra vannak)
tengelyeket alkothatnak. Az ilyen tengelyek között kapocsként mûködô, többnyi-
re 3 hangos relációk az egyik közeli fôhangról a másik felé vezetnek, így kimozdí-
tanak az egyik tengelybôl, majd megerôsítenek egy másik tengelybe való megérke-
zést. Ezek a hangrelációk a fentebb már említett triton formulák. (Itt kell leszögez-
nem, hogy a triton fogalmát nem abban a kontextusban tárgyalom, mint Wiora
híres cikkében,14 ahol a szerzô a dallamfejlôdés egy kezdeti evolúciós stádiuma-
ként tárgyalja. Tanulmányomban bár szintén archaikus vonásként jelenik meg, de
mint építôelem, variálható formula, mely egy régi technika eszköze, s nem csupán
hangrendszer, ambitus.)15 A két legtipikusabb a s–l–d és a l–d–r, mely általában ki-
mozdít, például f–a–c- bôl a g–a–c motívum (s–l–d) kimozdít a c felé, majd az a–c–d
(l–d–r), megerôsíti a c- t, ezzel utat nyitva a c–e(–g) tengelyhez), és továbbforgatva
(g–a–c’, a–c’–d’, c’–d’–f ’), még tovább transzponálódhat felfelé. A tercekbôl épít-
kezô „tengelyek” azonban inkább segédeszközök (létrák), melyek közlekedni segí-
tenek az egyes fôhangok vagy tubasávok között. A rajtuk forgó hangrelációk bár-
melyik hangra kifuthatnak, bármelyik hangon zárlatozhatnak. Fontos megjegyez-
ni, hogy az ilyen hármashangzatnak látszó tengelyeket a régi emberek nem úgy
értelmezték, mint mi; számunkra nem dúr vagy moll hármashangzatként jelent-
keztek. A hármashangzatnak látszó összefüggések elemeit külön értelmezték, so-
sem összefüggô egységként. Mindig csak egy- egy fôhanghoz viszonyítottak, ahhoz
való vonzást vagy távolodást érzékeltek. A tengelyek igazából a gyorsabb közleke-
dést segítik összekapcsolódó fôhangok vagy tubasávok között. Amikor a Haec dies
típusdallamban az a–c’ sáv kibôvül felfelé az e’- vel a–c’–e’ tengellyé, ez igazából át-
billenés az a fôhangról a c’- re, a–c sávból a c’–e’ sávba. Vagy amikor még tovább
építkezve az e’ kiegészül fent a g’- vel (fôleg a pentaton dallamváltozatokban), és
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13 A fentebb említett 4. tónusú Gr. Ego autem további vizsgálatot érdemelne, mert érzésem szerint egy
harmadik archaikus dallamkört is ki lehetne mutatni. Feltárását azonban nehezíti, hogy a dallamcso-
port, melyben egy rokon vonásokat és átfedéseket mutató 3. tónusú kör is kirajzolódik (Gr. Eripe), fel-
tehetôen több korszak hatásait integrálja, s nehéz a stílusrétegek pontos detektálása, szétválasztása.
Ennek vizsgálatára most nem térek ki.

14 Walter Wiora: „Alter als die Pentatonik”. In: Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Ed. B. Rajeczky–L.
Vargyas. Budapest: Academia Scientarum Hungaricae, 1956, 185–208.

15 A témához kapcsolódóan ld. továbbá: Dobszay László: „Megjegyzések Jean Claire Octoechos- elméle-
téhez”. In: Zenetudományi dolgozatok 1997–1998. Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 1998.



létrejön a c’–e’–g’ tengely, az is csak átbillenés a c’ fôhangról az e’ fôhangra. Az a–c’
sáv alatt megjelenô f sem egy dúrhármast hoz létre, hanem egy f–a–c tengelyt.

Ez a valójában egyszerû dallamépítés ismerôs lehet, ha az úgynevezett kon-
junkt dallamszövési technikára gondolunk, melyrôl Dobszay László részletesen ír
több helyen is.16 Ezt a dallamalkotást a klasszikus gregorián kor zenei jellegzetes-
ségeként határozza meg – tehát a Karoling korszak elôtti sajátosságként –, bár az
antifóna mûfaj kapcsán tárgyalja. De ha eltekintünk a graduále mûfaj díszítettsé-
gétôl, és a dallamokról lehántjuk azt, amit egy szólóénekes díszítésként hozzá-
tesz, csupán a fôhangokat szemlélve, akkor a szemünk elé tárul ugyanaz a szer-
kesztési mód, az a fajta „óvatos” zenei építkezés, amely konjunkt módon köti az
egyik fôhangot a másikhoz, kiindulva az egyik fôhangtól, óvatosan ízlelgetve a
megcélzott szomszédos fôhangot, míg azt körülírva megerôsíti, majd egy újabb
fôhang felé veszi az irányt. Ez megkülönbözteti a Karoling- kor és az azt követô ko-
rok zenei gondolkodásától (fôleg a még késôbbi, úgynevezett új stílusú gregorián
dallamalkotástól, mely bátrabban céloz meg egymástól távoli fôhangokat, rövid
úton bejárva nagyobb ambitust, akár nagy ívû ugrásokkal vagy skálázásokkal). Ha
olykor mégis merészebb építkezést látunk az antik szólómûfajoknál, ez szintén
egyfajta kapcsolódással – ha úgy tetszik, „konjunkt” módon – történik, sosem tel-
jesen szabadon. A fentebb tárgyalt „tengelyeket” olykor összekötheti egy kulcshang,
mely segíthet akár két távolabbi hangtartomány közötti gyorsabb kapcsolódásban
is. Ez a jelenség azonban leginkább csak az offertórium- verzusoknál figyelhetô
meg; lásd például a Laetentur caeli 4. tónusú offertórium- verzus szerkezetében,
amikor egy merész belsô moduláció során egy felsô (g alapú) és egy alsó (c alapú)
s–l–d triton összekapcsolását segíti az e hang (forrás: Klosterneuburgi Graduále,
Universitätsbibliothek Graz 807):

Ha tehát ezt az óvatos, konjunkt dallamszövési technikára emlékeztetô építke-
zést megfigyeljük a graduále 2. és 5. tónusú típusdallamában, a két csoportot ösz-
szevetve nagy hasonlóságot fedezhetünk fel. Ha kevésbé szigorúan viszonyítunk
az alaphanghoz és a tónusrendszerhez, kiderül, hogy például az 5. tónusú típus-
dallamban, a „Christus factus”- ban 6., 5., 8., és 2. tónusú részeket is láthatunk,
mintha egy állandó belsô modulációnak lennénk tanúi.17 Azonban, ha elfogadjuk
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stabil, inkább esetleges. Nem várjuk befejezô hangnak a használt hangreláció vagy tubasáv egyik
hangját sem, a dallam akárhol végzôdhet. Vö. Pater noster.



azt, hogy egy olyan ôsi szólózsoltározási technika áll e darabok mögött, amely
nem egy alaphangban és tónusban gondolkodik, akkor megértjük ezt a bátor és
szabad közlekedést, állandó „modulálást” egy darabon belül. Így magyarázatot
kaphatunk arra is, hogy miért olyan sok a hasonlóság még az apró dallamrészle-
tekben, fordulatokban is e két graduále- csoport között, de a fentebb említett többi
mûfaj között is. E technika révén – mely néhány egyszerû toposzból szabadon
építkezik – annyira összekapcsolódik a graduálék két nagy csoportja, hogy immár
nem kell meglepôdnünk azon sem – amit a szakirodalom eddig csak valamiféle ki-
vételként emlegetett, mert nem tudott vele mit kezdeni –, hogy egy 5. tónusú tí-
pusdallam hogyan kaphat verzust a 2. tónusú típusból…18

A tónus besorolását tekintve talán legproblémásabb típust, a Haec dies dalla-
mot a zenetudomány eddig is nagyon ôsinek tekintette, egyes feltételezések sze-
rint eredete a zsinagógai énekgyakorlatra megy vissza.19 (Persze ha ez igaz is, attól
még a liturgikus gyakorlat folytonossága révén ez a fajta dallamformálási metódus
tovább élhetett a keresztény századokban is, és nemcsak ebben a tételben, hanem
akár több mûfajban is nyomot hagyhatott.) A Haec dies tétel 2. tónusba való beso-
rolásánál azonban rögtön adódik egy probléma, nevezetesen hogy nem írható d
kezdôhanggal, mert így eszt kellene alkalmazni, ami idegen a gregoriántól. Felte-
hetôen a darab kiemelt liturgikus helye (húsvétvasárnap, fényeshét) indokolta,
hogy a valószínûleg erôsen rögzült és ismert dallamhoz nem mert hozzányúlni a
mindenáron szabályos tónusba gyömöszölni igyekvô Karoling- kori dallamegysége-
sítés sem. Így nem maradt más, mint a- ról kezdeni, így b éneklésével megoldható
lett a probléma.

Ez a magyarázat persze kissé erôltetettnek tûnhet, fôleg, ha megvizsgáljuk,
hogy ez miért is 2. tónus, ha az alaphang felett rögtön kisszekundot kell énekelni.
Azonban ha a fentebb tárgyalt szabadabb, tónusfüggetlen archaikus dallamalkotás
szempontjából vizsgálódunk, akkor lehetségessé válik, hogy ezt a részt nem is 2.
tónusban értelmezzük esz hanggal, hanem (ha mindenképp tónusba akarjuk sorol-
ni, akkor) 5.- ben. Hiszen ez a kezdô formula egy 5. tónusú pattern: f–a–c tengely,
amelynek gyakori velejárója a b! Ezután az sem lehet meglepô (talán egyedi zene-
szerzôi ötlet, pontosabban elôadói, hisz én mindig egy improvizáló szólistát látok
e darabok mögött), hogy nem a tengely alaphangjára, hanem a középsô hangjára,
az a- ra fûzi fel e zenei frázist, azon kezd, azon zárlatozik. Talán épp ez adja a tétel
megjegyezhetô különlegességét, s az ebbôl következô népszerûségét. Az is lehet-
séges, hogy ezt a tételt megkülönböztetô szándékkal formálták így, hogy rögtön
felismerhetô legyen ezzel az emblematikus indítással. Kérdés persze, hogy ez már
kezdettôl sajátja volt- e a Haec diesnek, vagy a Karoling reform idején ragasztották
rá a dallamok rendezési törekvése során. Mindenesetre, ha késôbbi kiegészítés is,
a mûfaj dallamszerkesztési elveitôl nem idegen, hiszen akkor talán még „értették”
azt a zenei gondolkodást, amelyet az archaikus szólózsoltározási technikából örö-
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19 Dobszay: A gregorián ének kézikönyve, 315.; továbbá: Wagner: Einführung… 370.



költek. Mindazonáltal az órómai forrásokat20 vizsgálva is megtaláljuk ezt az indító
különlegességet. Itt kell említést tenni arról, hogy Hucke21 véleménye szerint a
Justus- Haec-Tecum csoport különlegességét éppen az adja, hogy késôbb kapta a jel-
legzetes dallami formuláit, így nemhogy archaikus dallamokkal lenne dolgunk, ha-
nem éppen ellenkezôleg, újabbakkal. Annak vizsgálata, hogy a graduále mûfajá-
hoz mit tettek hozzá a Karoling liturgikus reformhoz kapcsolódó dallamegységesí-
tési törekvések, külön tanulmány témája lehetne. Véleményem szerint azonban
Hucke állítása nehezen igazolható. Ha eltekintünk e graduále- csoportban található
némely különleges dallami megoldástól – melyek talán valóban a 9. századi re-
formnak tulajdoníthatók –, az igazán lényegi zenei történések egységes dallamke-
zelési technikáról tanúskodnak, mely inkább a bizonyosan archaikus mûfajok stí-
lusával vág egybe. Ma már nehéz eldönteni, hogy a két graduále- csoport szétválasz-
tását 2. és 5. tónusra mennyiben erôsítette a tónusrendszerben való gondolkodás,
mennyiben alakította az octoechos elmélet e dallamokat úgy, hogy valóban megfe-
leljenek – fôleg a záróhang tekintetében – egyik vagy másik tónus követelményei-
nek. Az bizonyos, hogy valamilyen vezérhang, dallamváz vagy vezérfonalbeli elkü-
lönülés már az archaikus dallamalkotást is kötötte valamennyire, mégsem olyan
szigorúan, mint késôbb. Az archaikus gondolkodás számára fontosabb volt egy
dallamterv fô elemeinek, vázának megfeleltetése egy rokon dallamcsoportban,
mint éppen az utolsó néhány hang esetleges különbözô kifutása.22 (Ez a jelenség
ismét megkérdôjelezi az órómai dallamok késôbbi kialakulásának elméletét, hisz
ez a nagyon erôs archaikus, pregregorián vonás szinte minden órómai tételen
érezhetô, és nehezen elképzelhetô, hogy a 11. században újra divatba jött volna…)
Csak érdekességként kapcsolom ide, hogy szinte a legtöbb gregorián mûfajnál elô-
fordul az a jelenség, hogy azonos tételeket különbözô zárlati hanggal látunk
különbözô forrásokban olykor még a középkor legvégén is. Talán nem is gondol-
nánk, hogy emögött is gyakrabban áll az archaikus gondolkodás maradványa,
mintsem csupán késôbbi regionális variálódás.

A graduále típusdallamokról részletes dallamelemzéseket olvashatunk a szak-
irodalomban.23 Ezek az elemzések igen bonyolult módszert használnak. Olyan je-
löléseket, melyek összetartozónak sejtetnek össze nem tartozó elemeket, miköz-
ben lényegi zenei történések közti azonosságot nem vesznek észre, mert elvesz-
nek a részletekben, nem látják egy dallamsor lényegét, gerincét. A fô problémának
azt látom, hogy minden sort a kadencia hangjáról neveznek el, csak arab számmal
megkülönböztetve ôket, azt sugallva ezzel, hogy például a tucatnyi A sor egy cso-
portba tartozik, miközben sokszor kevesebb közük van egymáshoz, mint a más
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20 Ld.:. Das Graduale von Santa Cecilia in Trastevere, II/2. Cologny–Genève: Fondation Martin Bodmer,
1987 (Bibliotheca Bodmeriana), f.9.v

21 Hiley: Western Plainchant…, 81., valamint: Helmuth Hucke: „Gregorianische Graduelweise des 2.
Tons und ihre ambrosianischen Paralellen”, AfMw 13. (1956), 285–314.

22 Vö. zsoltártónus- differenciák!
23 Ld. pl. Willi Appel: Gregorian Chant. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1958,

344. Ugyanezt az elemzési metódust veszi át Hiley is: Western Plainchant …, 76.



betûvel jelzett sorok változataihoz. Célravezetôbb lenne véleményem szerint az
azonos gerinchangokra fûzött sorvariációkat fôhangjukról elnevezni, így egy cso-
portba sorolni és azon belül a különbözô kadenciahangra való kifutásuk szerint
osztályozni ôket. A bonyolult elemzések helyett, ha kicsit távolabbról – egyfajta
népzenei vizsgálati módszerrel24 –, tekintünk a Haec dies dallamszerkezetére, ak-
kor láthatjuk, hogy a darab elsô része nem csinál mást, mint két tengely: a–c (mely
kibôvülhet lefelé f–a–c- re), és c–e (mely a pentaton dallamváltozatokban kibôvül-
het c–e–g- re) között közlekedik, s mindkét tengelybôl kiemel egy fontosabb fôhan-
got; az a- t és a c- t. Így kialakul egy a–c gerinc, melyre a darab fôrésze fel van építve,
s így azt tulajdonképpen – valóban jobb híján – 2. tónusúnak tekinthetjük. A tétel-
nek – és egyben ennek a csoportnak – a második felében (az ún. verzusban) azon-
ban megjelenik egy harmadik erôs fôhang, a d’ (d alapú 2. tónusban ez g lenne),
mely máris problémát okozhat a szigorú tónusrendbe sorolásnál, fôleg mikor a d’
felsô váltóhangjaként mûködô f ’ megerôsödve szintén fôhanggá, recitáló hanggá
változik. A graduále típusdallamok verzusának kezdete jellemzôen magasabb járá-
sú (vö. Christus factus). A Haec dies tétel verzusa d gerincre fûzött sorokkal indít.
Láthatjuk, hogy ezt gyorsan eléri az ismert hangrelációval, az a–c’–d’- vel. A d fölsô
kiegészítô hangja az f, a két hang közötti ingadozás kirajzol egy d’–f ’ sávot, ahol az
f olykor dominánsabbnak is tûnik, így az elemzô értetlenül állhat egy f ’ recitáció
elôtt, hisz ez hogyan is kerül egy második tónusú darabba? (Ha d alapban gondol-
kodunk, akkor ez egy b hangon való recitáció lenne!) Itt ismét el kell vonatkoztat-
nunk a megszokott tónusrendszerünktôl, s ezt egyfajta belsô modulációként kell
felfognunk, ahol az improvizáló énekes szólista a maga egyszerû 3- 4 hangos relá-
cióinak forgatásával, s egymásba kapcsolásával könnyedén egy magasabb régióba
tornássza magát. Ez az improvizatív szóló elôadás velejárója lehet, egyfajta extati-
kus kilengés, amely emlékeztet a traktus mûfaj utolsó verseiben elôforduló zenei
jelenségre, ahol a díszített zsoltárrecitáció szabályos szerkezete ellenére magasabb
tubahangokra emelkedik. Mindazonáltal érdemes megjegyezni, hogy az elért
c’–d’–f ’ reláció értelmezhetô egy feltranszponált s–l–d fordulatnak is! A felsô ré-
gióból végül mintegy megnyugvásként a dallam visszatér a kiinduló hangtarto-
mányba, nem egy tónus általi kötelezettségbôl (hisz láthatjuk másutt is, hogy a
klasszikus, gregorián elôtti dallamalkotás során gond nélkül futhat ki más- más ka-
denciára egy- egy rokon dallamváz), hanem talán egyfajta egészséges keretérzés kí-
vánalma okán; a darab végén visszatérô C sorok egyfajta responzoriális szerkezet
érzetét keltik.

Nézzük meg alaposabban a Haec dies dallamszerkezetét, zenei építkezését és
sztereotípiáit, természetesen rögtön egybevetve a típus egyéb tételeivel, elsôsor-
ban a Tecum és a Justus dallamokkal. (Ezt a vizsgálatot megtehetjük tágabb körben
az e csoporthoz tartozó többi darab dallamaival is, hiszen, ha nem is ilyen szabá-
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lyosan, de ugyanezeket a típus- sorokat figyelhetjük meg azokban is.) Ha a tételt
szemügyre vesszük, akkor különbözô gerinchangokra fûzött sorokat látunk. Három
fôhangra a, c és d- re épülô sorokat. Ezek a sorok különbözô záróhangra futnak ki,
ennek alapján megkülönböztethetünk például többféle C sort, de az egyes C sorok
azonos motívumokat tartalmazhatnak.

A
Ha összevetjük az e típusba tartozó tételeket, akkor az elsô, az indító sor – nevez-
zük A sornak – végig a- ra fûzôdik fel, de az a mellett már rögtön megjelenik a c, és
így a két hang közötti ingázás, mintegy tubasávként kirajzolja a tónus – és e dal-
lamsor – gerincét. Általában a tétel elején mint indító frázis fordul elô.

Av
Az a gerincû sornak van egy változata, ahol a sor közben az a–c’ sáv lefelé kibôvül
az f- el (de nem zárlati hangként), így rövid idôre megjelenik az f–a–c’ (f–l–d) ten-
gely, végül ez is általában a- n zár. Ez rendszerint az A sorok után következik, de a
Haec tétel ezzel a sorral indít, ami a ritkábbik eset. Mint fentebb már tárgyaltuk, ez
egyfajta áthallásnak tekinthetô az 5. tónus hangtartományába, így gyakran megje-
lenik ebben a sorban b hang, de nem mindig.

C, Ca, Cf, Cav
A dallamtípus másik fontos sora a C sor, amely a c vezérhangra mint egyfajta reci-
táló hangra van felfûzve. Ez különbözô változatokban szerepel, attól függôen,
hogy mely kadenciahangra fut ki. Ha c- re végzôdik: C. Ha a- ra végzôdik: Ca (gyak-
ran a jellegzetes d’- a zárlati mozdulattal). Ha f- re végzôdik: Cf (jellegzetes, álzár-
latszerû c’–g–f zárlati mozdulattal). Ezt általában a Cav sor követi, mely hasonlósá-
got mutat a Ca- val (hasonló mozzanatok és szintén d’–a zárlati fordulat).

A Cav sor az elôzô (Cf) sor f záróhangja által megnyitott f–a–c’ tengellyel indít.
Általában kissé hosszabb sor. Egyébként a C sorokban a gyakoribb indító mozza-
nat a g–a–c’ (s–l–d). Ez tovább építkezik az a–c’–d’ (l–d–r)- vel mely általában meg-
nyitja a c’–e’ (d–m) tengelyt (ez fôleg pentaton forrásokban kiegészülhet c’–e’–g
[d–m–s] tengellyé), végül egy jellegzetes d’–h (r–t) „kanyarral” kapcsolódik a záró
c’–a (d–l) sávhoz. A sor zárásakor gyakran megfigyelhetjük ennek a „kanyarnak”
egy egyszerûbb variációját is.

A Cf sorokban a sztereotip g–a–c’ (s–l–d) – a–c’–d’ (l–d–r) fordulatot gyakran
követi a visszahajló d’–c’–a (r–d–l) hangreláció, mely rendszerint elôzménye az
álzárlatszerû c’–g–f (d–s–f) kadenciának. Ez a jellegzetes motivikus, álzárlathoz ha-
sonló jelenség megfigyelhetô a traktusban is mint mediatiós formula!

D, Da
E sorok a dallamtípus második felében, a verzusban fordulnak elô, általában az
elején.

A d gerinchangra kifeszített D sorok kadenciázhatnak d’- re= D sor, vagy (a
már a Ca és Cav sorokból ismerôs) d’–a (r–l) záró kvartmozdulattal = Da sor.

A korábbiakban leírtak alapján logikusnak tûnhet, hogy a dallam a d’ gerinc-
hangot rögtön a sor indulásakor az a–c’–d’ (l–d–r) hangrelációval éri el. A C (és az
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A) sorokban eddig a d’ nem volt erôs, megszilárdult fôhang – legfeljebb egy- egy
belsô kadenciaként jelent meg, a c’–a–c’–d’ motívummal, mely rendszerint a c–e
(d–m) tengely megnyitására szolgált – most viszont erôs vezérhang, melynek
felsô váltóhangja az f ’. A d és f hangok között ingadozva egy d–f tubasáv rajzolódik
ki, melybôl idônként itt is átbillen a c’–e’(–g) tengelyre, végül a d’–a zárlat vezet
vissza az a alaphoz, így elôkészítve a C sorokat, melyek ismét megjelennek a tétel
végén.

Láthatjuk hát, hogy milyen egyszerû elemekbôl is építkeznek ezek a típusdal-
lamok.

A fentiek alapján végezzük el a Haec–Tecum–Justus csoport részletesebb elem-
zését.25

Indító Av sor, mely végig a- ra fûzôdik fel; a és c hang közötti ingázás (tubasáv),
kibôvülve alul az f- el, létrehozva az f–a–c’ tengelyt, végül a zárlattal. A típusdallam
gyakrabban indít az egyszerûbb A sorral, azonban emblematikus jellegzetességévé
vált a Haec Dies tételnek az Av kezdet:

Hasonlóképp rendhagyó a Tecum indító A sorában a kvintlépés, mely szintén
egyfajta egyediséget ad a tételnek:

A Justus tétel A sora „illedelmesebb”, nem tartalmaz semmi különlegességet; a
és c hang közötti ingázás (tubasáv), a zárlattal:

A Haec tétel folytatása C sor, melyben a g–a–c’ szokásos indító hangrelációt
rögtön érdekes „kanyar” követ. Egy motivikus fordulat, ahol a c’–e’ tengelyt a h
kapcsolja össze a c’–a sávval. A „helyreállt” a–c’ sávhoz a fentebb már említett jel-
legzetes fordulat az a–c’–d’ vezet újra a c’–e’ sávhoz, ahol az így megerôsödött c zár-
lati hang marad:
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25 A kottapéldákban elsôsorban a – köztudottan pentaton dialektusú dallamokat tartalmazó – Missale
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A tétel folytatásaként további C sorokat látunk. Cf sor következik, ahol szoká-
sos jellegzetes színezô eszköz a c’ recitáció közben a h–d’–e’–c’ fordulat. Ezután a
d’–c’–(h)–a hangrelációt látjuk, mely rendszerint elôkészíti az álzárlatszerû c’–g–f
kadenciát:

Az f zárlat után szinte kötelezô az f–a–c’ indítása a Cav sorban. Az ismert
összetartozó g–a–c’ és a–c’–d’ fordulatok megnyitják a c’–e’ tengelyt, melyet az em-
lített jellegzetes fölsô „kanyar” követ (kiegészülve c’–e’–g tengellyé), mely után
egy jellegzetes d’–h mozzanattal összekapcsolódik a c’–a sávval. De egy újabb len-
dülettel megismétlôdik ez a d- re kifutó mozzanat (csak most nem s–l–d, hanem
d–l–s után jön a l–d–r fordulat; igazából ez ugyanannak a hangreláció- készletnek a
forgatása), de immár a korábbi „kanyarnak” az egyszerûbb zárlati formuláját lát-
juk: e’–c’–h–g–a.

A Tecum típusdallamban a C sorok rendje kicsit különbözô, mint a Haec dal-
lamban. Az A sort itt nem C sor, hanem egy rövid Ca sor követi d–a zárlattal:

Ezután ismét A sort látunk, de annak változatát, az Av- t, mely alsó járású, te-
hát lefelé kiépül az f–a–c tengely (bár itt nem jelenik meg a b):

Ezután e tétel hosszabb szövege miatt olyan C sorok ékelôdnek be, melyek az
ismert elemeket variálják, igazából végig a c–a sávban maradva, majd egy erôs c
zárlat következik, ami a C sorra utal:
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Ezután szinte szabályosan követi egymást a Cf sor (c’ recitáció közben a
h–d’–e’–c’ fordulat; d’–c’–[h]–a hangreláció, mely elôkészíti a c’–g–f kadenciát)

és a Cav sor a fentebb említett „kötelezô” fordulatokkal (f–a–c’ indítás; összetarto-
zó g–a–c’ és a–c’–d’ fordulatok megnyitják a c’–e’[–g’] tengelyt; jellegzetes fölsô „ka-
nyar”, összekapcsoló d’–h- val; majd a fölsô „kanyar” zárlati formulája [e’–c’–
h–g–a]):

A Justus dallamváltozat a Tecumhoz hasonlóan az A sort követôen Av Cf Cav ren-
det mutat. Itt a rövidebb szöveg miatt kimarad a d’–a zárlatos Ca sor, és rögtön az
alsó kanyart bejáró Av sort látjuk:

Ezt követi a szabályos Cf sor

és a fentiekhez hasonló Cav sor:

A Haec tétel második felében (verzus) elôször egy d kadenciájú D sort látunk
(itt figyelhetô meg, hogy a d’- f ’ tubasávból az f ’ dominanciája erôsödik meg),
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majd egy Da sort, ahol erôsen megjelenik a c–e sáv (egyfajta extatikus elôadói ki-
lendülésként értelmezhetô g is megjelenik, a c–e–g tengely részeként). Elgondol-
kodtató az összefüggés, hogy a C sorok a–c’–d’ hangrelációja, mely elôkészíti a
c’–e’ sávot, itt is hasonlóképp mûködik, a D és Da sorok viszonyában:

A Da sor mint láthattuk, a kötelezô a (d’–a) zárlattal végzôdik, mely visszave-
zet a záró C sorok hangtartományába. A következô sor megint egy tipikus f zár-
latos Cf sor (vö. fentebb: exsultemus):

A tétel záró sora a Cf- et szabályosan követô Cav, az f–a–c’ indítással és egy ke-
vésbé látványos, de mégiscsak jelen lévô felsô „kanyarral”, ahol a c’–e’ sávot egy
h–(c)–d mozzanat kapcsolja a zárlati (e’)–c’–a- hoz:

A Tecum dallamváltozat második felének elején szintén D és Da sorokat látunk.
Azonban itt már a D sorban megjelenik a c–e sáv. Kissé idegen testként is hat-

hat ez a beékelôdés a C sorokból ismerôs „kanyarral”, mely csak egy, a hosszú szö-
veg által lehetôvé vált színezô eszköz. Azonban megfelelô tempójú elôadás esetén
az indító d recitáció a fülünkben marad, s így mégsem oly meglepô a hirtelen d zár-
lati formula. Ez a „kilengés” számomra egy újabb bizonyítéka a dallamtervezés
improvizatív jellegére. Bár az f itt is megjelenik a zárlati d elôtt, dominanciája lé-
nyegesen kisebb:

Az a (d’–a) zárlatú Da sorban a d(–f) recitácót követôen ismét megjelenik a c–e
sáv, de itt nem egészül ki a felsô g- vel, így erôsebbnek érezzük a c- n való recitálást:
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A D sorokat követôen a Tecum tételben ismét a hosszabb szöveg miatt a Cf és
Cav sorok elé beékelôdik egy hosszú C sor, ahol a fôrészhez hasonlóan itt is tulaj-
donképpen az a–c sávon való ingázást látjuk:

Ezután a Haec dallaméhoz teljesen hasonló Cf

és Cav sorokat látunk:

A Justus dallam második felének D sorai inkább a Tecum dallamváltozattal vág-
nak egybe. Itt szintén már a D sorban megjelenik a c–e sáv, az f dominanciája itt is
eltûnik:

Az a (d’–a) zárlatú Da sorban a d(–f) recitációt követôen e helyen is megjelenik a
c–e sáv, itt sem egészül ki a felsô g- vel, csak talán a c- n való recitálás kevésbé erôs:

A D sorokat követô záró C sorok itt is a Haec- változathoz hasonlóan alakul-
nak. Csak a Cf sorban egy motívum, a h–d’–e’–c’ kerül arrébb a Tecumhoz és a
Haechez képest, de ugyanazok az eszközök szerepelnek:

A záró Cav sor teljesen az elvárásoknak megfelelô:
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Összegzésként tehát a három tétel szerkezete:
Haec: Av C Cf Cav D Da Cf Cav
Tecum: A Ca Av C Cf Cav D Da C Cf Cav
Justus: A Av Cf Cav D Da Cf Cav

***

A graduále másik fô típusdallama a Christus factus est csoport, melybe az f alapú
graduále tételek közül mintegy 25 tartozik.26 E dallamok általában 5. tónusúnak
vannak meghatározva, azonban az elsô részük tisztán 6. tónusú jellegzetességeket
mutat, majd a verzusban az 5. tónus ambitusát járja be, de erôsen kilendül egy a-
ra épített 2. tónus felé is (ezért is annyi a közös vonás a 2. tónusú Haec dies típus-
sal, vö. A és CA sorok). A típus vázát az f–a–c’ tengely adja, mely itt is elsôsorban
közlekedési eszköz, a dallam alsó, f körül mozgó rétegeit köti össze a c körüli fel-
sôbb tartománnyal. Talán egy kissé „gyorsabb” közlekedést is biztosít, ez okozhat-
ja, hogy a hangtartomány adta lehetôség miatt mozgékonyabb dallamvezetést –
szerintem tévesen – „modernebbnek” véli a szakirodalom. A Haec típushoz hason-
lóan a tétel második felében (verzus) emelkedik a hangtartomány egy felfelé való
belsô modulációval. Míg a Haec csoport az a–c’ tartományból a d’–f ’ sávba emelke-
dik (D sorok), itt az emelkedést az jelenti, hogy az f alapról az a alapra emelkedik,
tulajdonképpen a Haec alaptartományába. Azonban nemcsak ez a tény rokonítja a
két típust, hiszen a fentebb Haec diesben tárgyalt dallamfordulatok itt is pontosan
megjelennek. Például a d–l–d–r–d–m mozzanat is gyakran megtalálható, mely a
Haec csoport Cav sorában gyakori:

Számos azonos fordulatot idézhetnék az alap- építôelemek adekvát használatá-
ból és forgatásából, de talán lássunk egy szemléletes hasonlóságot mutató részle-
tet a különlegesebb fordulatok közül is, a fentebb tárgyalt érdekes felsô „kanyart”
(30. kotta).

E két példában a látszólag eltérô részek igazából csak ugyanannak a zenei tör-
ténésnek rövidebb vagy hosszabb megvalósításai (díszített recitáció). A lényeg,
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hogy mindkét esetben ennek a jellegzetes fordulatnak a funkciója egy felsôbb
hangtartomány (c alapú) összekapcsolása egy alacsonyabb (a alapú) fekvéssel.

A motivikus részletekben és a dallamfordulatokban felfedezhetô hasonlóságo-
kon túl a két típus szerkezete is nagyon hasonló vonásokat mutat. Ha a fenti szem-
pontok szerinti elemzésnek vetjük alá a Christus factus csoport vázlatát, akkor itt is
egy egyszerû képlet tárul elénk.

F
Ahogy a Haec típusnál, itt is egy egyedi kezdô sort látunk (nevezzük F sornak),
mely az alaphangot (f) járja körül, alulról és felülrôl:

FC
A következô sor (FC), mely az alaphangra és a recitáló hangra van kifeszítve (egy
f–a–c tengely segítségével), szintén több változatban következik egymás után,
ahogy a Haec dallamokban a C sorok. Az FC sorok többnyire f- en zárnak, de gyak-
ran elôfordul egy közbeiktatott gyenge g zárlat, ami akár el is maradhat (lásd Gr.
Ecce sacerdos), olykor akár meg is erôsödhet (Gr. Domine Dominus noster), és levált-
hatja az f zárlatot, de csak amennyiben újabb FC sor követi:

A második FC sorban is erôs a g jelenléte, mely a b hanggal együtt egyfajta g–b
sávot képez. Ez kibillenést hoz az f–a–c tengelyhez képest, de minden esetben visz-
szavezet az f- hez, ezzel egyben a fôrész zárlatát képezve:
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C
A verzus rész általában az FC sorokhoz hasonlóan indul, de hamar kiderül, hogy az
f hang után a c válik dominánssá, erôs c recitációval, majdnem minden esetben a
zárlati hanggal (C sor). Ez a sor gyakran beiktat c- rôl lenyúló g hangokat, de eléri
a fölsô g hangot is egy jellegzetes motivikus formulával, mely tulajdonképpen a Haec
típusból is ismerôs triton fordulatokból építkezik. (c–d–f ’–g’–f ’–d’–e’–c’–a; NB.
s–l–d és r–d–l tritonok összekapcsolása) Ez a sor mellôzheti is olykor ezt a felsô
kanyart és csak az a–c’–e’ tengely körül forog (például Gr. Domine Dominus noster):

D
A C sort gyakran – a Haec típushoz hasonlóan – a recitáló hanghoz képest egy
nagy szekunddal feljebbi hanggal kacérkodó sor követi (ami véletlenül mindkét tí-
pusban d, így ez egy újabb lehetôség az átjárásra a két típusdallam között, az azo-
nos motívumok használatára; például l–d–r (a–c–d) fordulat). Ezt nevezzük D sor-
nak, bár a d recitáció itt nem igazán erôs. Eléggé variábilis is ez a sor, és akár ki is
maradhat (Gr. Domine Dominus noster). A D sor zárlata kifuthat c- re (Gr. Christus fac-
tus), a- ra (Gr. Ecce sacerdos) de visszakanyarodhat f- re is (pl. Gr. Exiit sermo). Ezt a
variabilitást a zárlatot elôkészítô jellegzetes nagyobb ívû fordulat, a m–s–r–d–l
(e’–g’–d’–c’–a) kanyar teszi lehetôvé (diaton dallami változatokban: m–f–r–d–l
[e’–f ’–d’–c’–a]):

A verzus két magasabb járású sora után, ugyanúgy, ahogy a Haec típusban, itt
is a fôrész domináló sora tér vissza; az FC sor. Ez annál is inkább szembetûnô,
mert az FC sor jellegzetes alulról való indulását olyan szigorúan hozza például a
Christus factus dallamban, hogy emiatt kissé szervetlennek tûnik a kapcsolódás az
elôtte lévô sor után. A végsô zárlatot ugyanúgy a g–b sávra való kibillenés készíti
elô, mint a fôrészben:

A Christus factus est dallam képlete ezek szerint tehát (vö. Haec típus vázlatait fentebb):
F    FC    FC    C    D    FC

Természetesen a fenti elemzés a Christus factus graduáléhoz legközelebb álló
dallamváltozatokat vette vizsgálat alá, a típuscsoporthoz tágabb körben tartozó
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kb. kéttucatnyi dallam részletesebb vizsgálata nagyobb variabilitást eredményez-
ne, azonban a számunkra oly fontos technika, a dallamépítkezési metódus azonos
vonásokat mutatna, a stílus ugyanaz. Mindazonáltal a két típusdallam közötti kap-
csolatra ezeken a közös vonásokon túl talán a legékesebb bizonyíték az 5. tónusú
Ego dixi graduále, mely mindezek után érthetô, miért kaphatott a 2. tónusú típus-
ból verzust…

Az elmondottak tehát újra azt a tényt erôsítik, hogy ezen archaikus tételek dal-
lamépítkezése igen hasonló jegyeket mutat. Talán a legszembetûnôbb a dallamfor-
dulatok közben való bátor közlekedés a tónusok között. Mindez abból a már ko-
rábban emlegetett ténybôl adódik, hogy e zenei anyag keletkezésekor még nem
kötnek a tónuskövetelmények, s végig egy szabadon „moduláló” dallamépítkezés
érezhetô. Ebbôl viszont egy további következtetést is levonhatunk, nevezetesen
hogy a két típus feltehetôen korban is közelebb állhat egymáshoz, mint azt koráb-
ban feltételeztük.27 E típusok mögött tehát egy hasonló kor hasonló dallamalkotá-
sát sejthetjük, mely szorosan összefügg az elôadásmódjával; egy improvizatív szó-
lózsoltározási technikával.

Ez a bátor közlekedés a belsô hangnemek között egyébként legjobban az offer-
tórium- verzusokban tanulmányozható mint ennek az archaikus szólózsoltározási
technikának a legtovább fejlesztett változata, talán leginkább kibontakoztatott
eredménye. E mûfaj hosszabb tárgyalást érdemelne,28 de ezúttal nem célom a
részletes elemzése, így csak néhány – a fentebb leírtakkal – egybevágó közös vo-
násra mutatnék rá. Hosszasan lehetne citálni erre a megfelelô példákat, de álljon
itt csak egy; a Deus Deus meus offertórium verzusa. Míg a 2. tónusba sorolt tétel
elsô verzusa illedelmesen d és f hangok között ingázik, addig a második verzus
kezdettôl merészen felfelé tör, s az a hang lesz a recitáló fôhang, mely körül meg-
jelenik az f–a–c’ tengely, végül visszaereszkedik a d- re (37. kotta a 66. oldalon).29

A dallam menetének vázlata tehát:
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27 Vö. Dobszay: A gregorián ének kézikönyve, 315. „…motivikája kissé modernebb”.
28 Az offertóriumról részletes tanulmányt olvashatunk Rebecca Maloy nemrég megjelent mûvében:

Rebecca Maloy: Inside the Offertory. Aspects of chronology and transmission. Oxford. University Press,
2010. Maloy elgondolkodtató stílus- és keletkezési korszakrétegeket mutat ki a mûfajban.

29 Ld. Le manuscrit 807, Universitätsbibliothek Graz (XII. siècle): Graduel de Klosterneuburg. Solesmes, 1974
(Paléographie Musicale 19.), 111. r – továbbá ugyanez a tétel átírva: Graduale Romanum secundum
Usum Antiquum Centralis Europae, MTA-TKI–Liszt Ferenc Zenemûvészeti egyetem Egyházzenei kutató-
csoportja és a Magyar Egyházzenei Társaság, 2010 (Egyházzenei füzetek II/12., II. sorozat: Gregori-
án mûfajok).

1. 2. 3. 4. 5. 6.           7. 8.

V1): c–d–f – d–f–g(–a) – f–d     V2): (d)–a–c’ – f–a–c’ – d–f–g – f–a–c – (a–)g–f–d

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

V1): s–l–d – l–d–r(–m) – d–l     V2): (l)–m–s – d–m–s – l–d–r – d–m–s – (m)r–d–l

Ha ezt szolmizálva is leírjuk, láthatjuk, hogy az egymásba fonódó triton hang-
relációk és tercépítkezésû tengelyek használata mennyire ismerôs a Haec dies dal-
lamelemzésünkbôl.



A belsô moduláló vándorlás tehát az offertórium- verzusoknál figyelhetô meg
legjobban, mivel ez a mûfaj kezeli leginkább szabadon a tonalitást, és mintegy ki
is tágítja azt. Hilay értetlenkedése a tonalitás eme furcsaságain ennek fényében ér-
telmetlenné válik. Hilay nem akarja érteni, hogy miért nem szabályosan viselked-
nek az offertóriumok – s fôleg azok verzusai –, a tonalitás szerint.30 Itt ismét egy
szólóénekest kell magunk elé képzelni, aki az adott kor követelményeinek meg-
felelôen legjobb tudása szerint, a megtanult sémákból építkezve, mégis egyfajta
improvizatív szabadsággal adja elô a zsoltárszöveget a liturgia adott helyén. Így ha
olykor az elôadás hevében elragadtatja magát, akkor érthetô, hogy olyan dallami
modulációkat valósít meg, melyeket a mai elemzô nehezen értelmez. Az offertó-
rium- verzusokban (melyek terjedelmük okán is lehetôvé teszik a hangnemek elka-
landozását messzebbre, bármennyire egyszerû elemekbôl építkeznek is) így for-
dulhat elô, hogy az elôadó/szerzô olykor akár túl is transzponálja magát. Ezt lát-
hatjuk az Ascendit Deus offertóriumban, ahol a 3. verzusban (Subjecit populos) az
ambitus túlzottan kitágul felfelé. A Montpellier kódexben31 valószínûleg ezért sze-
repel ez a versus két transzpozícióban is, hogy kisebb hangterjedelemmel is
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lier. Phototypies. Solesmes, 1901–1905 (Paléographie Musicale 8.), 204.



énekelhetô legyen. Az azonban már a gregorián ének történetének legnagyobb ta-
lánya, hogy mindezt miként rögzítették a kottaírás kialakulásának kezdetén…

Az 1. és a 7. tónusba sorolt tételek egyébként, úgy tûnhet, nem igazán archai-
kusak, hiszen ez a tónus mellôzöttnek tûnik a régi anyagban, legalábbis a szólózsol-
tár- mûfajokban (a fentebb tárgyalt Deus Deus meus offertórium is inkább 2. tónusú,
csak a végén transzponálódik fel az 1. tónus hangtartományába!). A graduále- reper-
toár 1. tónusú32 és 7. tónusú33 tételei között szinte kivétel nélkül érezzük az archa-
ikus vonások nélkülözését, a konjunkt dallamalkotás helyett a távolabbi hangtarto-
mányok közötti bátrabb és rövidebb úton való közlekedést, az egy hangra fûzött
dallami sorok hiányát, a recitáló hangok vagy hangsávok mellôzését, ellenben gyak-
ran megfigyelhetjük a Karoling melizmának nevezett jelenséget,34 vagyis jellegze-
tes dallami fordulatok közeli ismétlését (sokszor  AAB formában35). Természetesen
itt is további vizsgálatokat igényelne, hogy ezek a tételek milyen arányban nyerték
valóban késôbbi keletkezésük okán vagy 8–9. századi átalakítások következtében e
„modernebb” vonásaikat. Az archaikus mûfajok között kivételt képez talán az Alle-
luja mûfaj 7. tónusú típusdallama, mely az órómai anyagban is megtalálható négy
alaptípus egyike. Érezhetô, hogy ehhez az antik körhöz tartozik; azonos techniká-
val építkezik, mint a korábban említett tételek, stílusa is igen hasonló. Más kérdés,
hogy a négy archaikus Alleluja típusdallam36 közül a legvariábilisabb, legnehezeb-
ben tipizálható. Az Alleluja mûfaj e legrégibbnek tartott négy alaptípusából – tónus-
besorolásuktól függetlenül – bármelyikbôl hozhatnék példát, mely megvilágítja,
hogy dallamalkotási metódusuk mennyire rokonítható a fent említett mûfajokkal, s
ez ismét arra utal, hogy egy valaha létezett elôadói technika megkövült monumen-
tumaival állunk szemben. Ha ezt alá szeretnénk példákkal támasztani, nem hang-
ról hangra való megfeleltetést kell keresnünk, hanem a dallami építkezés igen ha-
sonló metódusát. Azért nehéz megállni, hogy legalább egy- egy példát ne hozzak
(kivételesen diaton dialektusból; Graduale Romanum):

Ennél számomra mégis többet mond például az, hogy a többször emlegetett c–d–f
(s–l–d) tritonnal indul a 2. tónusú Alleluja Dies sanctificatus (mindkét dialektusban):
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32 Pl. Gr. Universi, Gr. Adjutor meus, Gr. Gloriosus Deus.
33 Pl. Gr. Clamaverunt.
34 Szendrei Janka: Alleluja. Budapest: Magyar Egyházzenei Társaság, 1995 (Egyházzenei füzetek II/1.), 3.
35 Pl. Gr. Universi, Gr. Clamaverunt.
36 2. t.: Gr. Dies sanctificatus, 4. t.: Gr. Excita, 8. t.: Gr. Ostende, 7. t.: Gr. Venite.



E tétel verzus- indítása azonban elsôre meglepônek tûnhet:

Azonban nagyon érdekes, hogy ugyanezt a dallammotívumot citálja P. Wagner,
de ô nem e tételbôl, hanem egy graduále- és egy traktusrészletbôl azzal a céllal,
hogy a graduálénak a traktus mûfajból való származását bizonyítsa (lásd késôbb).

Ebben az összefüggésben viszont láthatjuk, hogy itt is többrôl van szó, mint
hangról hangra való megfelelésrôl; egy szóló zsoltárt éneklô psalmista technikájá-
nak motivikus manírját fedezhetjük fel ismét, függetlenül a tónustól és attól, hogy
hogy melyik mûfaj zsoltárszólójáról van is szó. Az All. Dies verzusa egyébként ille-
delmesen végig a d–f hangsávban ingázik, idônkét az alsó szomszédos (c) fôhangra
kadenciázva, néha a c–d–f forgatásával (d–f–g) feltornássza magát az f–a sávba.
Mindez újfent ismerôs lehet a korábbi elemzésekbôl. Ugyanezt az építkezést kö-
vethetjük végig, ha ennek az Alleluja- típusnak bármelyik más szövegadaptációját
vizsgáljuk, de akkor is, ha a pentaton vagy a diaton dialektus dallamait vetjük egy-
be, sôt még akkor is ha órómai változatait tekintjük…

A traktus mûfajából számos zenei megfelelést hozhatnánk példának arra, hogy
mennyire erôs a rokonság a graduále mûfajjal. A kettô közötti kezdeti átjárhatósá-
got támasztja alá az a Hiley által is említett jelenség,37 mely szerint egyes traktu-
soknál (például a nagyszombati elsô három traktus) éppen azért nem figyelhetô
meg az utolsó verzus díszítettebb kivitelezése, mert a díszesebb elsô versnek kel-
lett visszatérnie. (Nota bene: ezek egyes régi forrásokban nem is traktusnak, ha-
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37 Hiley: Western Plainchant: a Handbook. Clarendon Press. Oxford, 1993, 82.o.



nem graduálénak vannak jelölve.) További elgondolkodtató jelenség, hogy ha a víz-
kereszt utáni elsô vasárnap graduále tételét vizsgáljuk (Gr. Benedictus Dominus
Deus), a dallama hangról hangra az említett nagyszombati traktusok 8. tónusú dal-
lama! A traktus két tónuscsoportja (2. és 8 t.) egymással is erôs rokonságot mu-
tat,38 valójában azonos vázra épülnek, bár más finális felé orientálódnak. Mind-
eközben az említett többi mûfajjal is rokoníthatók. És ez nemcsak a dallamváz, az
egyszerû dallami építkezés szintjén érhetô tetten, hanem olykor egészen hasonló
dallamfordulatokban is. Az Alleluja- verzus elejérôl fentebb idézett motívum a
traktusban minden zsoltárversben megtalálható stereotip másod flexa melizma.39

Peter Wagner példája erre a párhuzamra egyébként nem a legmegfelelôbb. Ô egy
olyan graduále- résszel próbálja megfeleltetni, mely nem egészen azonos:

Ez a graduáléból vett példa inkább a C sorokban említett ismerôs fordulatra
emlékeztet, ahol az ismert l–d–r triton fordulatunk a d–m tengelyre vezet. Wagner
érthetô módon a traktussal azonos tónusú graduáléban próbált megfeleltetést ke-
resni. Tanulmányom logikáját követve azonban ez nem feltétlen szükséges. Sokkal
jobb példát találunk a Viderunt graduáléban, mely 5. tónusú:

Ha jobban megnézzük, ez a jellegzetes motívum sem áll másból, mint a sokat
emlegetett triton fordulatokból. Ez a s–l–d és a l–d–r mozdulat összeolvadása.40

A szerepe itt is ugyanaz; a d–m tengelyre való vezetés.
Érdekes párhuzam a következô azonos jellegzetes álzárlati mozzanat, melyet

P. Wagner is pontosan idéz:
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38 Dobszay: A gregorián ének kézikönyve, 310.
39 Uott, 311.
40 Nem véletlen, hogy a fent említett All. Dies sanctificatus ott, ahol ez a motívum pentaton forrásból lett

idézve, e hang (tehát ti) nélkül szerepel.



Talán lényegtelennek tûnô megfigyelés, mégis a dallamépítkezés logikáját is
egybevetve lehet fontos, hogy a Cantemus traktusban is található t–r–m–d fordulat
ez elôtt a zárlati mozzanat elôtt, ami ugyanígy elengedhetetlen a graduále Cf so-
rokban. A Cantemus traktus egyébként 8. tónusú, itt Wagner is ki mert lépni a tó-
nusmegfeleltetési kényszerbôl, de csak azért, mert eljut a két traktus tónus roko-
nításának felismeréséhez. További igazolást vélek azonban felfedezni a tónusok át-
járhatóságára, ha idecitáljuk a 3.(!) tónusú, archaikus vonásokat mutató tételt, az
Exsurge Domine kezdetû graduálét:

Igazából, mint azt megállapítottuk, mégsem a pontos hangi megfelelés keresése a
legfontosabb, hanem a lényegi zenei történések egybevetése, egy rokon dallam-
építkezési technika tettenérése.

A traktusok két csoportja között (2. t. és 8. t.) legalább olyan összefüggést
gyaníthatunk, mint graduále két típusa között láttunk. A traktus két csoportját a
szakirodalom eddig is egykorúnak tartotta, az elmondottak fényében ugyanígy egy-
korúnak vélem a két graduáletípust. A Christus factus csoport – mint mondtuk –,
bátrabbnak tûnik a dallamok ambitusában való közlekedésben, de ettôl nem kell
feltétlenül fiatalabbnak ítélni. Hiszen ugyanilyen párhuzamot vonhatunk a traktus
két csoportja között is; bár a 8. tónusú dallamok frissebbnek, mozgékonyabbnak
tûnnek az ambitus bejárásában, mégis valószínûleg egykorúak. A graduále- reper-
toár két régi alaptípusa mellett elôfordulnak lazább kapcsolatban álló archaikus
csoportok,41 valamint egyedi darabok, továbbá késôbb keletkezett tételek (de nem
késôbb, mint a 9–10. században). A graduále mûfaj késôbbinek tartott darabjai erô-
sebben mutatják a mozgékonyságot, de itt már némi stíluskülönbséget is érezhe-
tünk, hisz nem látjuk az egymásba fonódó dallamépítkezést; a távolabbi tartomá-
nyok merészebben követik egymást, sokszor minimális kapcsolattal. Az egyes dal-
lami részek kapcsolódásának teljes hiányát is megéri a gregorián ének az ezred-
forduló után az úgynevezett újstílusú korszakban, de nem a graduále és a traktus!
E mûfajok alkotói periódusa véget ér addigra. A traktus – talán a szigorúbb szerke-
zete okán – szinte semmit sem változik. A graduáléban felfedezhetô stílusrétegek
közötti különbség azonban annyira nehezen detektálható, hogy mint láttuk, sosem
lehetünk bizonyosak, hogy mivel és hogyan változott a mûfaj a kezdetektôl a Karo-
ling- kor végéig. Ezért is oly bizonytalan és ellentmondásos a szakirodalom e mûfaj
vizsgálata során. A kérdést az nehezíti, hogy az eredetileg fôleg improvizatív szóló-
énekesi technika tradíciójának folyamatos átadása közben való esetleges stílusbéli
változások egybemosódnak, feltehetôen lehetetlen határokat húzni.
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41 Ld. a 3–4. tónuskörben járó Ego autem és Eripe me tételcsoportokat.



Konklúzió

Feltételezésem szerint tehát nem közvetlenül a traktusból alakult ki a graduále
mûfaj. Bár kialakulásuk idején több szálon is kapcsolódhattak egymással, valószí-
nûleg fejlôdésükben kezdettôl külön utat jártak. Ma már nehéz rekonstruálni,
hogy a korai szakaszban liturgikus funkciójuk – és ezzel együtt formájuk is – mi-
ként különült el, sok közös vonásuk viszont szólóénekesi elôadásra, egy improvi-
zatív módon, mégis hasonlóan egyszerû sémákból építkezô díszített szóló zsoltár-
éneklésre utal. Elképzelhetô, hogy a graduále is egyszerre több formában élt kez-
detben. Talán a liturgikus gyakorlatban létezhetett – esetleg feriális funkcióban –
egy, a népet is egyszerû válasszal bekapcsoló responzórium breve- szerû ének, és
emellett egy psalmista által megszólaltatott díszes graduále ének is – talán solem-
nis alkalmakra –, mely kezdetben a traktushoz igen hasonló, akár visszatérés nél-
küli zsoltárrészlet lehetett. Késôbb, talán a schola cantorumok kialakulása idejé-
ben megôrizvén ezt a szólista technikát, a professzionális együttes már alkalmas-
sá válhatott arra, hogy „ráfeleljen” a szólista díszesebb dallamára is. Ne feledjük,
hogy a kottaírás használata elôtt az énekeseknek sokkal jobban kellett a
memóriájukra támaszkodniuk, mint azt ma gondolnánk. A Karolingok – még ké-
sôbb – hasonló modorban már ezt a gyakorlatot és formát megismerve és átvéve
„használják” a mûfajt (vö. Metzi Amalár). A legcsodálatosabb az, hogy a Karoling
zenei egyszerûsítést hogyan élték túl ezek a vitathatatlanul virtuóz, szólistát kívá-
nó dallamdíszítési megoldások, s még inkább, hogy hogyan kerültek papírra (pon-
tosabban elôször pergamenre) notációs jelekkel. Talán ezt a megkövülési folyama-
tot a „profi” együttes említett „ráfelelése” segítette, mert a közös éneklés mindig
valamiféle rögzülést indukált. Véleményem szerint tehát a ragaszkodás a visszaté-
rés nélküli elôadáshoz nem eléggé megalapozott a traktustól évezrede külön utat
járó gyakorlat miatt (a traktus tovább megmaradt szólóéneknek), ami azonban
mégis összeköti e két mûfajt, az a kialakulásuk korából öröklött archaikus szóló-
zsoltározási technika, antik, tónusrendszer elôtti (konjunkt) dallamalkotási metó-
dussal, apró – fôleg triton – modulokból építkezve, egy virtuóz módon díszített,
mégis harmonikusan építkezô dallamvezetéssel. Így végül tehát elmondhatjuk,
hogy bár másképpen, mint Peter Wagner azt feltételezte, de mégis szoros a kap-
csolat a két mûfaj között.
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A B S T R A C T
GYÖRGY MERCZEL

THE CONNECTIONS OF THE GRADUALE WITH OTHER GENRES

Traces of an Archaic Soloistic Psalm- Recitation Technique in the Gregorian Repertory

Specialists disagree as to the origins of the graduale. Some suggest that it devel-
oped directly from the tractus. Today it seems difficult to reconstruct the genesis
of these two genres, especially with respect to the early phase (without notation),
but it seems more likely that the two went their own ways from the very start.
Despite their differences, however, they are connected by an important feature
that results from their soloistic character. The way they treat the melodies evokes
an improvisatory practice of soloistic psalm- singing, which is ornate but at the
same time built on simple patterns, and proves characteristic of the early phase of
liturgical chant. The basic melodic repertory of Gregorian chant, which resulted
from the musical unification that formed an integral part of the Carolingian litur-
gical reform, preserved several features of the archaic practice of soloistic psalm-
singing, and this is evident not only in these two genres but also in others that
use ornate soloistic psalmody (e. g. alleluia, offertory). The common characteris-
tics of the technique perpetuated this way are ancient melodic thinking predating
the system of tones, which allows for unconstrained moves in between the differ-
ent sets of notes of the as yet unconsolidated tones; improvisatory melodic style
including virtuosic ornamentations; the use of simple building blocks (mostly
consisting of three notes) in the melodic construction. Even though their differ-
ent liturgical functions prompted these genres to evolve in different ways, careful
comparative analysis can observe the above traits hinting at soloistic psalm-
singing. These stereotypical melodic patterns survived the musical simplification
of the Carolingian era, and were written down after the appearance of notation,
thus testifying for the connection not only between the graduale types thought to
originate in different ages, but also between the genres containing the above- men-
tioned soloistic psalmody.
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