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Els�sorban matematika volt
Hunyadi Mátyás korának valódi zenéjér�l

2018. Mátyás-emlékév. Rendben van. 560 éve választották meg királlyá, ami 

kissé fura évforduló, de elfogadjuk, hiszen vakartuk már a fejünket meghök-

kent�bb „jubileumokkal” szembesülve is. (Itt van rögtön Kodály Zoltán születé-

sének 135. jubileuma, amit halálának 50. évfordulójára emlékezve, sok helyen 

szintén megünnepeltek.)

A Hunyadi Mátyásra való emlékezés mindenesetre jó apropó ahhoz, hogy is-

mét megpróbáljunk egyenesbe tenni valamit a XV. század zenéjér�l és táncairól 

permanensen fennálló tévhitek tömegéb�l. Sajnos általános jelenség, hogy a Má-

tyásról megemlékez� hangversenyek, színpadi játékok zenei anyaga, mozgás- és 

viselet-demonstrációja drasztikusan félrevezet� és hamis. Természetesen meg 

lehet ezt érteni, hiszen olyan kedvelt személyiségr�l van szó (most ne menjünk 

bele bizonyos történelmi tényekbe), akinek a legszebb és legjobb dukál. Ez pedig 

az átlagzenész, -táncos, -drámapedagógus – és természetesen az általuk infor-

mált jóhiszem� közönség – számára a XVI–XVII. század kultúrája. Pompás ruhák, 

nemes mozgású táncok, gyönyör� dallamok (amelyeket az amat�r zenész is szé-

pen el tud furulyázni, hegedülni, csellózni) kellenek a méltó megemlékezéshez. 

A kották könnyen megtalálhatók, a hangok könnyen lejátszhatók etc.

Valójában azonban Mátyás korának valódi zenéje nem sok közös vonást 

mutat ezekkel a szimpatikus kezdeményezésekkel. Kicsit közelebbr�l szemlél-

ve ezt a világot, megérthetjük, hogy az el�adások túlnyomó többsége miért a 

népszer� – ámbár félrevezet� – irányt preferálja.

Anélkül, hogy a teljességre törekednénk, vizsgáljuk meg egy kicsit köze-

lebbr�l a XV. század zenéjének néhány jellegzetes aspektusát. Ha kissé visz-

szamegyünk az id�ben, mondjuk egy évszázadot, fura dolgot tapasztalunk: 

a  zenem�vészet�=�tudomány. Kicsit sarkítva azt is mondhatjuk, hogy a mai 

értelemben vett esztétikum valójában másodlagos szerepet játszott a zenem�-

vek komponálásakor, és talán befogadásakor is. A f� szempont nem a hallgató 

szórakoztatása volt (értsük ezt nagyon tágan!), hanem a formai és kompozíciós 

tökéletesség, els�sorban arra az ekkorra már több évszázados elvre alapozva, 

hogy a zene els�sorban Istennek szól, aki úgyis megérti azt, és nem a hallga-

tónak. Ennek tipikus példája a XII–XIII. század többszólamú egyházi zenéjének 

gregorián alapdallamát, a hangokat roppant hosszúra kinyújtva, úgy elrejteni, 

hogy a hallgató ne tudja felfedezni, melyik dallamra van felépítve az egyébként 

roppant bonyolult, többszólamú kompozíció. Ugyancsak tipikus az a jelenség, 

hogy – mivel a fennmaradt zenem�vek jelent�s többsége szöveggel bírt – a 

korabeli lejegyzésekben a szöveg gyakran nem is a kottával azonos helyen ta-

lálható, vagy ha igen, akkor sem valószín�, hogy egyértelm�en kiderül, melyik 

hanghoz milyen szöveg tartozik – arról a jóval kés�bb felmerült, de manapság 
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alapvet� igénynek tekintett tényr�l nem is beszélve, hogy a zene igen ritkán 

„illusztrálja” a szöveget. Ha igen, akkor is gyakran grafi kusan, vagyis csupán 

a kottában látható módon (ilyen a képen látható szív alakú kotta, Baude Cor-

dier „Belle, bonne, sage” cím� m�ve), de a hallgató számára nem észlelhet� 

formában. A szöveg els�dlegessége, és ennek folytán zenei eszközökkel való 

„kiszolgálása”, csak a XVI. századtól kezd megfogalmazódni.

Ehhez jött még az a tény, 

hogy a ritmus jelölése igencsak 

kísérleti stádiumban járt. A  kí-

sérletezés és valamiféle (gyak-

ran csak viszonylag rövid ideig 

használható) megoldás a több-

szólamú zene egyre határozot-

tabb el�retörése miatt elemi 

szükségletté lépett el�. A  XIII. 

század „modális ritmusát”, ahol 

– kissé egyszer�sítve – a han-

gok hosszúságát bizonyos rit-

mikai alapmodellek (módu szok) 

határozták meg, amelyekre az 

egymással összekötött hangcso-

portokból következtethetett az 

el�adó, a  XIV. századra felvál-

totta egy olyan gyakorlat, ahol a 

hangok egymáshoz való arányai 

domináltak – talán az európai 

zenetörténet legkomplikáltabb 

módján. A XV. századra bizonyos mértékben megnyugtató módon kialakult az 

ún. „menzurális” ritmusírás, ahol a hangok hosszúságát egy alapegységhez 

viszonyították, amely osztható volt kétfelé és háromfelé is. Ez végs� soron egy 

meglehet�sen logikus rendszert alkotott, amely alapja a következ� évszázadok 

ritmus-logikájának. A  kor zeneszerz�inek (els�sorban Jehan Ockeghemnek) 

kedvelt kompozíciós gyakorlata volt különböz� ritmikai rendszerek szerint 

komponált (a mai gondolkodás szerint 3/4, 4/4, 6/8, 9/8) dallamokat egyide-

j�leg megszólaltatni, úgy, hogy ez a korabeli zeneszerzési és – most már las-

sacskán általunk, modern hallgatók által is észlelhet� – esztétikai igényeknek 

is megfeleljen. Ennek tipikus és ezért leggyakrabban idézett példája Ockeghem 

Missa Prolationumának els� Kyrie tétele.

(https://www.youtube.com/watch?v=QiUW4it0Yvc)

Láthatjuk tehát, hogy a zene ebben a korban els�sorban matematika volt, 

és csak másodsorban – ha egyáltalán – élvezet. Ezt tudván nagyon is megért-

hetjük – bár tiszta lelkiismerettel el nem fogadhatjuk – napjaink el�adóinak azt 

a kényszermegoldását, hogy a mai hallgató esztétikai igényét sokkal jobban 

kielégít�, ámbár 100 évvel kés�bbi, a  XV. századitól teljes mértékben eltér� 

gondolkodásmódú zenéket rokonítanak Mátyás korának kultúrájával.

Az eddigiekben els�sorban a XV. század énekes zenéjér�l szóltunk. Nagyon 

fontos azonban szemügyre vennünk a kor hangszeres gyakorlatát is, els�sor-
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ban a tánczenét, amely ebben a korban kezdett némi megbecsülésre szert 

tenni a m�vészetek között. A táncm�vészet els� ismert mestere, Domenico da 

Piacenza a táncot egyértelm�en a megbecsült m�vészetekhez sorolja, mivel a 

korábbi „saltare” (ugrálás) helyett végre szabályok szerint való „ballare” (tánco-

lás) a kívánatos a magukra adó társadalmi körökben. (Természetesen magának 

tulajdonítva az érdemet ennek létrejöttében!) Ennek megfelel�en a zene is sza-

bályok szerint játszandó. Az alapvet� szabályok pedig a következ�k:

1. A  XV. században kétféle tánctípus létezik: a  francia-burgundi eredet� 

basse danse (Itáliában bassa danza), valamint az itáliai ballo. Mindkett� szigorú 

szabályok szerint el�adandó.

2. Alapvet�en három hangszeres szolgáltatja a zenét. Ebb�l az egyik játssza 

azt a vezet� dallamot, amelyik lehet akár egy ismert melódia is, a másik kett� 

pedig improvizált szólamokkal veszi körbe az alapdallamot. Az improvizáció 

szabályai kötöttek, de egy mai képzettség� zenész számára igen nehezen ért-

het�k és megvalósíthatók.

3. A basse danse esetében a vezet� dallamnak csak a hangjai maradnak 

meg, a  ritmusa nem, helyette a hangokat egyenl� hosszúságban kell játsza-

ni. A táncos ehhez méri a lépéseinek hosszát. A dallam sorszerkezete ezáltal 

teljességgel felismerhetetlen lesz, amit az improvizáló zenészek még tovább 

bonyolítanak. Ezért a táncos a tánc folyamán egyáltalán nem tudja, hogy a 

zenészekkel együtt van-e, ez csak a tánc végén derül ki abból, hogy egyszerre 

fejezik-e be.

(https://www.youtube.com/watch?v=OOFcWilgG1c)

Nem véletlen, hogy ezt a bizonytalanságot az itáliai bassa danza nagyon 

következetesen feloldja, és olyan zenét használ a tánchoz, amely a táncos 
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számára is követhet�. Ez a sajátosság kés�bb, a XVI. századi basse danse-ok 

esetében, alapvet�nek tekintend�.

4. Az itáliai ballo a tánczene f� melódiáját annak eredeti formájában és rit-

musával használja, a változatos, gyakran 3-4-5-6 vagy több résztvev�t igényl� 

koreográfi a is ehhez alkalmazkodik. Mivel a dallam sokkal kiismerhet�bb és 

logikusabb, mint a basse danse esetében, így a kísér� zenészek dolga is köny-

nyebb, ami gyakrabban vezet „szép” végeredményhez.

(https://www.youtube.com/watch?v=z39TBOrmYbg)

A  tánczene XV. századi általános befogadását a komoly m�vészetek közé 

egy rendkívül egyedi és a korra nagymértékben jellemz� momentum is jelzi. 

A XV., korai XVI. század komponistái gyakran éltek azzal a módszerrel, hogy 

egy (saját maguktól, de gyakrabban mástól) kölcsönvett, általában jól ismert 

dallamot helyeztek a kompozíció középpontjába (igen gyakran ténylegesen a 

középszólamok valamelyikébe) mint szilárd dallami viszonyítási pontot (cantus 

fi rmus), és a kompozíció többi szólamát ehhez alakították. „Cantus fi rmus”-ként 

gyakorlatilag bármi szóba jöhetett, egyházi dallam, vagy akár frivol világi dal is, 

függetlenül attól, hogy egyházi vagy világi kompozícióról volt szó. Az ún. „paró-

diamisék” egyenesen a mise liturgikus szövegéhez illesztették ezeket a dalokat 

(tipikus példája ennek a gyakorlatnak a számtalan mise „cantus fi rmusá”-ul 

szolgáló közismert „L’homme armé” (a fegyveres ember) dallam. Ennek tuda-

tában egyáltalán nem meglep�, hogy a kedvelt táncdallamok sem kerülhették 

el azt, hogy misék „cantus fi rmusa”-ként vonuljanak be a zenetörténetbe (pl. 

a híres Il Tenore del Re di Spagna /a spanyol király dallama/, amelyre Heinrich 

Isaac egy teljes misekompozíciót épített). A kor a fura hangzású „basse danse- 

misék” kora volt, ami akkoriban egyáltalán nem hangzott olyan szokatlanul, 

mintha ma pl. kering�-misér�l vagy rock and roll-misér�l beszélnénk.

Számos forrás tanulmányozza Mátyás udvarának zenéjét, az ott megforduló 

zeneszerz�ket, gyakran inkább valószín�sítve, mint pontos adatok birtokában. 

A „komoly” zene és zeneszerz�k jelenlétére vannak is bizonyítékok, de ami a 

táncot illeti, itt már nehezebb a helyzet. Egyet mindenesetre biztosan állítha-

tunk: Beatrix királyné gyerekkorában annál a Domenico-tanítvány Giovanni 

Ambrosiónál sajátította el a tánc m�vészetét, akinek pedagógiáját, táncait és 

táncfi lozófi áját a saját könyveib�l a XV. századi táncmesterek közül a legrész-

letesebben ismerjük. Tehát szinte biztosra vehet�, hogy ez a kifi nomult itáliai 

tánc- és zenekultúra utat talált Mátyás udvarába is. A  korabeli zenekultúrát, 

a  m�veket, a  táncokat, a  viseleteket tehát nagyon jól ismerjük. Szerencsére 

egyre többen vannak, akik úgy gondolják, hogy – bár a XV. század világa nem 

olyan könnyen befogadható, mint a kés�bbi koroké – jobb mégis a történeti 

h�ség útját választani.


