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1. Bevezetés
A tudományok és művészetek mai állása a kutatási területek nagyfokú specializációját
vonta maga után. Az ismeretek hatalmas tárháza nemcsak a természettudományok, hanem a
társadalomtudomány, a bölcsészet és a művészettörténet területén is megköveteli, hogy egyegy kutató minél egzaktabb módon be tudja határolni kutatási területét, és ezen belül minél
mélyebb és részletesebb ismeretekhez tudjon hozzájutni.
Az általam vizsgált szakterületeken is a fenti helyzet jellemző. Kitűnő publikációkat
olvashatunk az építészet, a képzőművészet, a himnuszköltészet és zene területéről. Ha
szűkítjük a kört, akkor már kevesebb, de még mindig nagyon sok publikációt találunk a
kimondott szakrális építészet, festészet, szobrászat, költészet és zene témakörében. Arról
azonban – az általam ismert szakirodalomban – már kevesebb szó esik, hogy a fenti művészeti
ágak a keresztény kultúrában, egyházi támogatással fejlődtek arra az igen magas szintre, amit
a XXI. századi ember is csodálattal szemlél. Annak vizsgálatát pedig, hogy ezek a művészeti
ágak hogyan éltek egymás mellett, hogyan hatottak egymásra, elenyésző számú publikáció
tárgyalja, legtöbbször nem főtémaként, hanem érdekességként, egy-egy oldalági kitekintés
keretében. Természetesen ennek alapvetően az az oka, hogy egy képzőművészetben járatos
művészettörténész általában kevésbé járatos az irodalom, vagy a zene területén, de ez fordított
esetben, a zenetörténészek körében is jellemző. Itt természetesen nem az alapműveltség
szintjét értem, hanem konkrét és speciális előtanulmányokat, részletes kutatómunkát.
Olyan illúziót én sem szeretnék kergetni, hogy minden általam vizsgált és bemutatott
területen egyforma jártassággal bírnék, de eddigi életem során módomban állt a dolgozatom
témájául szolgáló szakterületekkel részletesebben is foglalkozni.
A zenét már gyermekkorom óta tanulom, tíz évnyi előadóművészi pálya után léptem a
zeneszerzői lét rögösebb útjára, ezzel párhuzamosan – zenetanári korszakomat követően – a
rádiós zenei szerkesztői pályára. Itt munkaköri feladataim közé tartozik az egyházi zene
történetének mélyebb ismerete, hétről-hétre ismeretterjesztő rádióműsorok készítése. Ehhez –
korábbi zenetörténeti tanulmányaimat kiegészítve – nem kevés muníciót kaptam a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2003 és 2007 között végzett tanulmányaim során, itt Dr.
Áment Lukács orgonaművész, bencés szerzetes vezetésével, egyházzenei témában írtam
szakdolgozatomat. A szakdolgozat történeti anyagából – Gyarmathy Dóra kolléganőm
segítségével – 104 részes egyházzene-történeti rádióműsor sorozatot készítettem
munkahelyemen, a Magyar Katolikus Rádióban.
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Irodalmi érdeklődésem ugyancsak tanulmányaimmal egyidős. A versek, az irodalmi
alkotások mindig közel álltak hozzám, zeneszerzői tevékenységem során pedig nagy örömmel
zenésítek meg veretes irodalmi anyagokat, magyar, latin és angol nyelvű szövegeket. Ezt az
affinitásomat a Gál Ferenc Főiskola Keresztény Egyház és Művelődéstörténet MA szakán volt
módom elmélyíteni, gazdagabbá, biztosabbá és filológiailag megalapozottabbá tenni.
A képzőművészet és az építészet történetének ismeretét ugyancsak sikerült elmélyültebbé
tennem a Gál Ferenc Főiskolán végzett tanulmányaim keretében. Az itt végzett kurzus
következményeképpen ismét elkezdtem rendszeresen múzeumokba, műemlék épületekbe
járni, ehhez kapcsolódó szakirodalmat olvasni, bizonyos ehhez kapcsolódó témákról kisebb
dolgozatokat írni. Az egyházi műalkotások tanulmányozása kapcsán feleleveníthettem
egyháztörténeti ismereteimet, így gondolatilag megpróbáltam a művelődéstörténet síkjára
helyezni az építészet, a képzőművészet, a költészet és a zene időben és térben összefüggő
alkotásait. Így született az ötlet, hogy ne egy-egy részterületet, hanem ezek szintézisét,
egymásra hatását kutassam, a különböző művészeti ágakat együtt próbáljam vizsgálni és
bemutatni. Hétköznapi nyelven kifejezve mindez azt jelenti, hogy attól az időtől kezdve,
amikor a keresztény liturgia kikerült az otthonok és a katakombák zárt világából, a művészet
összes ágát felhasználta a liturgia méltóságának emelése, és nem utolsó sorban érthetőbbé
tétele szempontjából. Megkezdődött a bazilikák, templomok építése, melyekben oltárokat,
szobrokat és képeket helyeztek el. Ebben a térben imádkoztak és énekeltek a hívők, a későbbi
korokban itt kezdték színesíteni a szertartást kórusok, orgona és egyéb hangszerek. Az évek
során a hangzás igényeihez igazodott tér, a templomokban karzatokat építettek a kórusoknak,
az orgonának, később a zenekarnak. A barokk korig kialakult a tartalom és a forma egysége,
a megszentelt térben, képzőművészeti alkotások és ének, valamint többszólamú zene erősítette
a liturgia hatását, mindez együtt segített a híveknek megsejteni és befogadni a
transzcendenciát.
Dolgozatom központi részét három nagy fejezet alkotja. Az elsőben (2. fejezet)
végigveszem az építészet történetét, fejlődését, érintve a legfontosabb képző, illetve
díszítőművészeti tendenciákat. Ehhez Bóna István: A középkor hajnala1, Marosi Ernő: A
román kor művészete2 és Cs. Tompos Erzsébet - Zádor Mihály - Sódor Lajos: Az építészet
története. Középkor.3 valamint Kádár Zoltán: Ókeresztény és kora-bizánci művészet4 és
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Corvina Bp. 1980
Gondolat Bp. 1972
3
Tankönyvkiadó. Bp. 1971
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Gondolat-Képzőművészeti Alap Bp. 1959.
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Prokopp Mária: THE FORTIFIED CHAPEL IN ESZTERGOM, THE ROYAL SEAT OF BÉLA III
(1172–1186), valamint a Magyar Szemlében 2015-ben publikált munkáit használtam legfontosabb

forrásként, a képek többségét Beke László: Műalkotások elemzése5 című tankönyvéből,
Andrew Wilson-Dickson és Kelemen Imre könyveiből, internetes forrásokból, valamint saját
magam által készített fotókból, kottagrafikákból válogattam.
Dolgozatom második nagy fejezetének (3. fejezet) témája az ókori és középkori
himnuszköltészet. Itt igyekeztem kidomborítani azt a tényt, hogy az itt tárgyalt himnuszok
nem olyan értelemben vett irodalmi alkotások, ahogy egy vers, vagy egyéb irodalmi anyag
megjelenési formája ma a köztudatban él. A keresztény himnuszok nem jelentek meg
nyilvánosság számára kiadott kötetekben, nem voltak kölcsönözhetőek a könyvtárakból,
hanem – adott esetben – a misekönyv olvasmányos részében, vagy a zsolozsmáskönyvben
kaptak helyet, amit kizárólag a pap, vagy a szerzetes közösség tagjai olvashattak el. A
himnuszokat a nép megtanulta kívülről, és – akár 6-8 versszakkal – együtt énekelte a szertartás
során. A himnuszok tehát mindig a szakrális térben hangzottak el, és sohasem szövegként,
hanem minden esetben dallammal együtt, énekelt formában. A himnuszköltészettel
kapcsolatos félreértések nagyrészt abból adódtak, hogy a könyvnyomtatás feltalálása után a
himnuszok szövegét publikálták nyomtatott formában is, így ezek a szövegek a későbbi
olvasók számára költeményként jelentek meg. Ez azonban a himnuszoknak csak egyik,
hiányos arca, hiszen olvasva egészen más élmény találkozni velük, mint közösen, liturgikus
keretek között elénekelve átélni tartalmukat. Ebben a fejezetben legfontosabb forrásként
Vanyó László: Az ókeresztény egyház irodalma című sorozatának köteteit, Andrew WilsonDickson: A kereszténység zenéje6 című összefoglaló munkáját, Babits Mihály: Amor Sanctus
című kötetét, valamint az Éneklő Egyház című népénektárat használtam.
A harmadik nagy fejezet (4. fejezet) a vokális polifónia megszületésével és a barokk kor
végéig tartó kiteljesedésével foglalkozik részletesen. Itt fontosnak érzem kiemelni azt a tényt,
hogy a többszólamú zene létrejöttének legfontosabb feltétele az volt, hogy a zene ne csak
hallható, hanem látható, és ezáltal pontosan rekonstruálható formában is meg tudjon jelenni.
Ennek feltétele Arezzoi Guido bencés szerzetes találmánya, a vonalrendszerre írt kottaírás
volt. Ez a rendszer a neumaírás tökéletesítése céljából jött létre, megalkotásának az volt a
legfontosabb célja, hogy a gregorián dallamkincs ne csak szöveg, hanem dallami szempontból
is lejegyezhető, hallás utáni ismeret nélkül is elsajátítható legyen. Guido természetesen nem

Tankönyvkiadó Bp. 1992
Gemini kiadó Bp. 1994 (A könyv részletes angol nyelvű forrásmegjelölést tartalmaz, ami megkönnyítette az
adatok bővebb kutatását.)
5
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gondolhatta, hogy ez egy olyan zenei fejlődés kezdetét jelenti, ami elvezet a reneszánsz
vokális polifóniához, a barokk hangszeres és vokális zeneművészet, végső soron ez egész
európai polifonikus zeneművészet kialakulásához. Ennek alapján ki kell jelentenem, hogy az
egész európai zene, beleértve a bécsi klasszikusok – Haydn, Mozart, Beethoven – a romantika
nagy alakjai – Liszt, Chopin, Schumann, Brahms, Wagner és a többiek –, de a XX. század
legnagyobbjai – Bartók, Kodály, Sztravinszkij, Gershwin és mások – zenéje nem születhetett
volna meg Arezzoi Guido találmánya, és a katolikus egyház évszázadokon átívelő kultúrát
támogató tevékenysége nélkül. Ehhez a fejezethez az előbbiek mellett nagyon fontos forrást
jelentett Kelemen Imre: A zene története 1750-ig című munkája7.
Dolgozatom fejezeteiben annak kidomborítására törekszem, hogy a különféle művészeti
ágak, így az építő és képzőművészet, a költészet és a zeneművészet nemcsak egyszerűen
egymás mellett élt az évszázadok során, hanem szoros, és elválaszthatatlan kölcsönhatásba
került egymással. A kölcsönhatás formális kerete a kereszténység, ezen belül a reformáció
kezdetéig a római katolikus egyház volt.8 A liturgia a megszentelt térben zajlott, melynek
formai kialakítására hatással volt a tartalom. A tér befolyásolta a liturgikus szövegek, énekek,
polifonikus zenei produkciók előadásának módját. Az előadási követelmények változásai
magukkal hozták különféle új építészeti megoldások (kórus és orgonakarzatok) újszerű
kialakítását. Mindezzel együtt a teret díszítették és szakrális tartalmát erősítették a szobrok,
freskók és oltárképek. Ezek összessége adta azt az élményt, ami a résztvevők számára nem
egyszerűen kikapcsolódást, élményt, hanem transzcendentalitásra való ráérzés lehetőségét
jelentette.
Ez a mai kor emberének is tanulság, hiszen ha hitelesen akar megismerni egy Palestrina,
Lassus, vagy akár Liszt misekompozíciót, akkor azt nem elég a kényelmes, légkondicionált
koncertteremben, vagy otthon, a karosszékben felvételről meghallgatnia, hanem sokkal jobb
templomban, liturgia keretében, ahol a zene mellett jelen van a szakrális tér, a templom összes
képzőművészeti alkotása, és ez hozza létre azt a miliőt, ami a régebbi korok emberének
természetes élettere volt. Ez együtt a mai ember számára is megteremtheti a
transzcendentalitásnak azt az élményét, amit a korábbi időkben egyáltalán nem tekintettek
kuriózumnak, hanem az élet természetes keretének számított.
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Nemzeti Tankönyvkiadó 1998
A bizánci egyház zenei és himnikus hagyományaival dolgozatomban csak érintőlegesen foglalkozom.
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2. Keresztény építészet és képzőművészet az ókortól a barokk
korig
2/1. Az első évezred templomépítészete és díszítőművészete
A kereszténység központja az istentisztelet, ami a római katolikus és az ortodox vallásban
a szentmisét jelenti. Ezt egyéb liturgiák, szentórák, litániák és közös zsolozsma imák
egészíthetik ki. A szentmisék és az ezt kiegészítő imaórák először magánházaknál, vagy
kisebb közösségi termekben zajlottak. Az üldöztetések során a közösségek létét és
tevékenységét titokban kellett tartani, ezért az összejöveteleket titkos helyeken, Rómában
például a katakombákban tartották. A helyiségek falait már ebben az időben is festményekkel
díszítették. A rómaiakhoz hasonló gyülekezeti tér maradt fenn a harmadik század első feléből
többek között az Eufrátesz melletti Dura-Eponosban is.
A konstantini fordulatot követően a legfontosabb épületforma az ókeresztény bazilika lett.
A név a római, császárkori basilica-ra utal, ám ez az épület nem más, mint egy központos
tervezésű fedett fórum, ahol polgári összejöveteleket, tárgyalásokat, gyűléseket tartottak. Az
ókeresztény bazilika ezzel szemben nagy tömeg befogadására szolgáló, a figyelmet az oltár
felé terelő, hosszanti elrendezésű templom. Ennek az épületformának ragyogó példája a régi
Szent Péter bazilika, melyet egy XV. századi metszet alapján ismerünk. A templomot
közvetlenül a konstantini fordulatot követően kezdték építeni Szent Péter apostol sírja fölé, és
az ötödik században fejezték be. A legszembetűnőbb
jellegzetesség a mellékhajók magasságához képest
erőteljesen megemelt főhajó. A főhajó ablaknyílásain
beáramló fény a hívek szemét előre irányítja, az oltár
felé. A San Pietro öthajós szerkezetű volt, a hajókat
félkörös nyílásokkal áttört, oszlopos árkádokon nyugvó
falak választották el egymástól. A mennyezetet nyitott
gerendasorral fedték, ami abban a korban jellegzetes
megoldásnak számított. Ebben a templomban –
kivételesen – kereszthajót is építettek, ami Szent Péter
apostol sírja fölött csatlakozott a hosszanti hajóhoz. A
templomot a XVI. században lebontották, de az új Szent
8

Péter bazilikát is úgy építették fel, hogy a hosszanti és a kereszthajó Szent Péter apostol sírja
fölött találkozzon, itt egy szembemiséző oltárt helyeztek el, és efölött található a Michelangelo
által tervezett monumentális kupola. Az ókori keresztény templomokhoz mindig csatlakozott
egy átrium jellegű előtér, ennek közepén állt a keresztelő kút. Itt várakoztak a
megkeresztelésre váró katekumenek, vagy a bűneikért vezeklők, várva a bebocsátásra. A
szentély általában kelet felé, Jeruzsálem irányába nézett, legtöbbször félkörös záródású apszis
volt. Ekkoriban az oltároknak még nem volt része a tabernákulum, ezért az apszis valamelyik
(néha mindkét) oldalán külön helyiséget, szentségházat építettek az oltáriszentség számára.
A Szent Péter bazilikánál egy
évszázaddal később épült a római
Santa Sabina-templom. Szerencsére ez
ma is áll, átvészelte az évszázadok
viharát, fényképen is megcsodálhatjuk,
mint az ókeresztény bazilika tipikus
formáját. Az egyszerű, kereszthajó
nélküli,

háromhajós

tér

nyitott

fedélszékkel épült. A főhajótól diadalív
választja el a félkör alakú apszist. Az oldalhajókon eredetileg nem voltak ablakok, e nélkül is
elég fény áradt a templomtérbe. Az apszis félkupoláját mozaikkép díszíti.9
A ravennai San Apollinare in Classe-templom 535 és 549 között épült a város szent
püspöke, Apollinaris tiszteletére. Itt már a főoltár szintjét megemelték, lépcsősoron juthatunk
fel a szentély szintjére. A szentélyt a középkortól a huszadik század közepéig kerítés –
áldoztató rács – választotta el a templom hajójától.
Ebben a templomban gyönyörű mozaikokat láthatunk
az oltárt körülvevő falakon és a félkupolán.

Az

ábrázolás hierarchikus szemléletű. A legfontosabb
személy Krisztus, aki félalakként a diadalív felett is
látható. Körülötte a négy evangélista szimbóluma:
Szent János, a sas, Szent Máté, az angyal, Szent Márk,
az oroszlán, és Szent Lukács, a tulok. Ezt az
elrendezést Maiestas Domini, vagyis az „Úr felsége”
néven tartja számon a szakirodalom. A mandorla alsó

9

Kádár Zoltán: Ókeresztény és kora-bizánci művészet Gondolat-Képzőművészeti Alap Bp. 1959.
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részének két oldalán láthatjuk a Betlehemet és Jeruzsálemet szimbolizáló két épületet,
ahonnan kétszer hat bárány vonul Jézus felé. Ez jelentheti a 12 apostolt, Izrael 12 törzsét, de
a bárány az ókeresztény művészet legfontosabb jelképe is egyben, jelenti Jézust, mint jó
pásztort, és Krisztus keresztáldozatára is utal. A félkupola középpontjában a krisztusi
áldozatot a kereszt szimbolizálja. Mellette Mózes és Illés próféta az ószövetségből. A jelenet
Krisztus színeváltozásának újszövetségi leírását jeleníti meg. Lejjebb, a fák között itt is látunk
három bárányt, ezek a színeváltozás három apostol résztvevőjét, Jánost, Jakabot és Pétert
ábrázolják. A fák, a kert valószínűleg a mennyei paradicsomkert szimbolikus megjelenítése.
A kereszt alatt szemben áll Szent Apollinaris püspök, a templom védőszentje ugyancsak 12
báránnyal. A diadalív két oldalpillérén a két főangyal, Gábriel és Mihály portréja látható.
Az ókeresztény templomokban általában mozaik technikájú belső faliképeket láthatunk, a
freskók még viszonylag ritkák. Az ókortól napjainkig a templomok belső falait bibliai
jelentek, szentek életéből származó életképek, illetve portrék borítják. Az oltárképen általában
a templom védőszentje látható. A másik ravennai Szent Apollinaris-templom, a San
Apollinare Nuovo falain a passió jelenetei tekinthetők meg. Képünkön a Krisztus elfogatását
ábrázoló, Getsemani kertben játszódó jelentet figyelhetjük meg. Jézus elfogatására kiküldött
katonák a kép bal oldalán állnak, az
áruló Júdás pedig közvetlenül Jézus
mellett, a baloldalon látható. Nem
derül ki, hogy most éppen Júdás
áruló csókja előtt, vagy után
vagyunk. Jézus személyét a glória
is

kiemeli,

a

háttér

az

ikonfestészetben is általános arany,
nem szín, hanem szimbólum, a
túlvilági, isteni fényesség képi
megjelenítése. Az éjszakai órára a poroszlók fáklyái utalnak. Jézus jobb oldalán látjuk Péter
apostolt, aki a következő pillanatban kirántja kardját, hogy levágja a katona fülét. Az
evangéliumból tudjuk, hogy a sebet Jézus egyetlen érintésével meg fogja gyógyítani. A
mozaiktechnika nem teszi lehetővé a nagyon árnyalt, részletgazdag ábrázolást. A szabálytalan
alakú színes kövecskék, vagy üvegdarabok bizonyos merevséget kölcsönöznek az alakoknak,
ami egyébként nem hat idegenül a templom ünnepélyes környezetében. Az ábrázolt jelenet
drámaisága mozgásábrázolásban alig jut kifejezésre. Az alakokat sötét körvonal keretezi, de
a ruhák redőin árnyékhatások is megjelennek. A térbeliséget érzékelteti a kék ruhás katona
10

karjának és alakjának részleges eltűnése a barna ruhás katona mögött, valamint a jobb oldalon
álló apostolok hátsó alakjainak részleges kitakarása.10
Az ókeresztény templomok másik fajtája a kör, vagy nyolcszög alaprajzú, centrális
elrendezésű rotunda. Ezt a formát először a keresztelő kápolnák építése során alkalmazták, de
ilyenek a szentek emlékét őrző martirium templomok, illetve a IV. században, Betlehemben
épült Születés-templom, vagy a jeruzsálemi Szent Sír-templom.
Erre a stílusra legfontosabb példánk az 532 és 547 között épült ravennai San Vitaletemplom. A templomot a keleti gót Theodorik alatt építették, I. Justinianus bizánci császár
birodalomegyesítő törekvéseinek jegyében. A templom alaprajza nyolcszögű, de ezen belül
megtalálható a félköríves szentély, azonban a térelemek – a bazilikák belső terével
ellentétesen – nem vezetik egyértelműen a szentély felé a szemünket. A belső nyolc-szöget
conchák veszik körül, és ezen kívül helyezkedik el a külső,
nyolcszögletű
fal.

A

teret

belső
magas

kupola

zárja

felülről.

A

szentélyt itt is
arany

hátterű

mozaikkép
díszíti, ami ebben a templomban

nem

Jézust, szenteket, vagy bibliai jeleneteket ábrázol,
hanem

Justinianus

császárt

és

Theodora

császárnőt.
Az ókeresztény rotunda stílus leghíresebb továbbélése Nagy Károly aacheni
palotakápolnája, amit 805-ben szenteltek fel. Az épületet a metzi származású Odó építette, a
császár saját palotakápolnájának, egyszersmind mauzóleumának szánta. (Ettől az épülettől
származik a kápolna szó is, mégpedig azért mert az aacheni kincstárban őrizték Szent Márton
köpenyét, azaz cappáját. Ennek nyomán nevezték el az épületet cappellának.) Az uralkodó,
mivel a bizánci császárok örökösének tekintette magát, igyekezett ennek megfelelő szakrális

Kádár Zoltán: Ókeresztény és kora-bizánci művészet Gondolat-Képzőművészeti Alap Bp. 1959.
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épületet emelni székhelyén. Mintául az
imént bemutatott ravennai San Vitale
templomot tekintette, hiszen ez az épület
egyesíti magában a bizánci és az itáliai
építészeti hagyományokat. Még a beépített
oszlopok jelentős hányadát is Ravennából
hozatta, ezzel nem utánzásra, hanem
azonosságra törekedett. A mintaképhez
képest

azonban

az

építész

jelentős

változtatásokat hajtott végre. Megszüntette
a fölszinti oszlopokat és conchákat,
valamint a szögletes záródású szentélyt a
bejárattal azonos szögbe állította. A
körüljárót lezáró fal nem nyolc, hanem
tizenhat szögletű. Ennek következtében a
tér

súlyosabbá,

határozottabbá,

de

áttekinthetőbbé vált. Az oltárral szemben, a nyugati apszisban, a bejárat fölött áll a császári
karzat, amit két lépcsőtorony fog közre. Itt volt a császári trón, tehát ez a helyiség is különféle
szertartások színhelye. Ez az elrendezés – az úgynevezett két apszisú templom – VII. Gergely
pápa koráig, nagyjából a XI. század végéig volt elterjedt, mint a világi és egyházi hatalom
kölcsönösségen alapuló együttműködésének szimbóluma. (Minden hatalom Istentől
származik, a pápa birtokolja a lelki és a világi hatalmat, de a világi hatalmat a koronázás során
átadja az uralkodónak.) A mai Magyarország területén Ópusztaszeren ismerünk ilyen két
apszisú templomromot.
A feljegyzések szerint hazánkban, Szent István korától a négytornyú, többhajós
templomtípus volt nagyon kedvelt. Ilyen lehetett az esztergomi, a székesfehérvári 11 és a
csanádi székesegyház is. Ezek sajnos nem maradtak fenn, a honfoglalás és a romanika korából
csak kisebb épületek, és néhány nagyobb templom élte túl a tatárjárást és a török pusztítást.
(Például a jáki templom.)
Európa szerencsésebb, nyugati felén már több templom és kolostorépület maradt fenn az
ezer évvel ezelőtti időkből. Az első ránk maradt építészeti tervrajz még 830 előtt készülhetett,
a Sankt Gallen-i Könyvtárban őrzik. A Karoling-kor elképzelései szerint a templom nyugati

11

Egyes rekonstrukciók szerint a székesfehérvári koronázó bazilikának csak két tornya volt.
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részén található a kripta és a két torony. A tornyokkal megerősített bejárati rész a „Westwerk”
azaz a „nyugati mű”, tehát kétapszisos az elrendezés. A tervet a Sankt Gallen-i kolostor
apátjának kérésére a reichenaui bencés kolostorban másolták. Ideálterv voltára utal, hogy az
átépített templomon kívül a kolostor többi részét nem eszerint építették, és az építkezés
méretei sem felelnek meg pontosan a terven feltüntetett arányoknak.
A tervhez hasonló elrendezést mutat az 1088 és
1130 között épült cluny-i bencés apátsági templom
is,

ami

szintén

császári

alapítású

nagy

székesegyházak (Speyer, Mainz) típusát tekintette
mintának. Hugo apát idejében a Cluny bencés
kolostorban mintegy 300 szerzetes lakott, de a
kolostor közvetlen fennhatósága alá 1450 kisebb
bencés kolostor tartozott. A templomot és a
kolostort a francia polgári forradalom 1789 után
elpusztította.

Az

apátság

építészeti

jel-

legzetességeit a korabeli metszetek és a romok
alapján ismerjük.
A rajnavidéki Maria Laach bencés kolostor templomát Koblenz mellett 1093-ban kezdték
építeni és a XIII. században fejezték
be. A bazilika három hajóját keleten
és nyugaton egy-egy kereszthajó
határolja,

a

négyzetében

találkozások

mindkét

helyen

négyezeti torony emelkedik. A
templom
torony

négy sarkán
emelkedik,

egy-egy
hátul

a

szentélynél négyzet alaprajzú, a
nyugati,

bejárati

résznél

hatszögletű. Itt egy nyitott udvar, az
ókeresztény bazilikáknál megszokott átrium vezet az apszishoz, ami fölött egy hatalmas,
négyzet alaprajzú tornyot látunk. Ez a két hatszögletű toronnyal együtt alkotja a Karoling kort
idéző Westwerket. Az ablakok mindenütt félkörívesek. A templom külsejének szerény
díszítését ívsoros párkányok és keskeny, függőleges falsávok, lizénák alkotják. Ezek a
díszítőmotívumok a lombardiai építészet közvetlen hatásáról tanúskodnak.
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A firenzei San Miniato al Monte bencés apátsági
templom 1062 és 1207 között épült. Az ókeresztény
bazilikákra jellemző elrendezés és a nyitott
fedélszék még itt is megmaradt, de a teret már jóval
bonyolultabb ritmusú formák tagolják. Minden
harmadik oszlop helyén egy négy oszlop terjedelmű
pillér áll, melynek a főhajó felé eső oszloprésze
kimagasodik, és egy félkörös, gazdagon díszített
hevederívet hordoz. A főhajó terében két ilyen ív
látható,

ezek

nagyon

hasonlóak

a

szentély

diadalívéhez. Szemben látható a három hajós
altemplom, ezáltal a szentély megemelkedik, külön
építménnyé válik. Ide csak a szerzetesek mehetnek
be, itt található a szerzetesi kórus, ahol nemcsak a szentmiséket, de a napi zsolozsmákat is
együtt éneklik, imádkozzák.12
Az első ezredforduló után nem sokkal, a templomépítészet fő vonulata szakít az
ókeresztény hagyományokkal.
Az első nagy változást a ciszterciek kiválása okozta a bencések addig egységesnek
tekinthető közösségéből. 1098-ban Róbert alapított új monostort ciszterium néven. Az új
közösség tagjai hamarosan áttelepültek egy víz közeli helyre, és 1106-ban új templomot
építettek Szűz Mária tiszteletére. Az öltözet is különbözött a fekete bencés reverendától, Szűz
Mária tiszteletére, valamint a tisztaság és a puritánság jelképeként a fehér színt választották.
1109-ben Harding Szent István az ír szerzetesség mintájára és a római tanulmányai hatására
kidolgozta az első szabályokat. 1119-ben gyűlést tartottak az alapszabályról, majd Harding
Szt. István pontjait II. Callixtus pápa megerősítette.
Csak lakatlan pusztaságokat fogadtak el birtoknak (a birtokot grangiának nevezték), itt
erdőirtást, mocsár lecsapolást végeztek. A citeaux-i monostor hamarosan filiákat hozott létre,
ami nagyon gyorsan nemzetközi hálózattá vált. Tudatos állattenyésztést és növénytermesztést,
ezen belül szőlőművelést folytattak.
A rend hierarchiáját a monachusok – imádkozók, és a conversusok – laikus barátok
alkották. Külön étkező és hálóhelyük volt és két külön bejárat a templomba. A jobbágyok
helyett a conversusok dolgoztak, a ciszterciek nem tartották jónak a jobbágyságot. A
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Marosi Ernő: A román kor művészete Gondolat, Bp. 1969.

14

conversusok nem tanulhattak, nem írhattak, nem olvashattak. A rend önellátásra rendezkedett
be, nagy szerepe lett a háromnyomásos gazdálkodás európai elterjesztésében. A monostorok
mellett műhelyek, tejgazdaságok jöttek létre.
A templomok dísztelenek, latin kereszt alapúak, kereszthajóval, egyenes záródású
szentéllyel. A díszítésben csak növényi ornamentika volt elfogadott. Az oszlopfők
egyszerűek, nincsenek szobrok, nincsenek padok, a hajóban csak szerzetesi kórusokat
találunk. A templom belső részében el voltak különítve a monachusok, és a conversusok,
külön bejáraton léphettek a templomba. Torony sem volt, csak huszártorony, harang helyett
csengőket használtak. A liturgiát lerövidítették, a kereszthajóban sok oltárt állítottak fel a
szerzetes papok számára.
A Pontigny ciszterci apátsági templom 1140 és 1170 között épült Franciaországban. A
dísztelen oszlopfők, a falak és a formák
egyértelműen tükrözik a korai ciszterci szellemet.
A képen a szentély nem látható, mert eltakarja a
monchusok részét elválasztó fából készült falazat.
A főhajó bazilikális jellegű, a fény felülről világítja
meg a teret. A hevederívek között csúcsíves
keresztboltozatokat látunk, ez jellegzetes ciszterci
boltozási rendszer, ami már túlmutat a román
stíluson, a gótikus keresztboltozatot készíti elő.13
A korabeli ciszterci templomot kizárólag a
szerzetesek használhatták, a világiak csak az
előtérbe, egy külön, számukra kijelölt részbe
térhettek be. A pasztoráció újjáéledése a kolduló
rendek,

a

domonkosok

és

a

ferencesek

megjelenésével kezdődött.

13

Cs. Tompos Erzsébet - Zádor Mihály - Sódor Lajos: Az építészet története. Középkor.
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2/2. A gótika és a barokk legfontosabb jellemzői
A gót stílus elnevezést kezdetben a német és a barbár szinonimájaként használták. Ez
eléggé becsmérlő jelző volt azok szemében, akik a klasszikus görög művészetet tartották
mérvadónak. Ezt az értékelést csak a XIX. századi romantikus szemlélet változtatta meg, nem
utolsó sorban a német nemzeti törekvések, a német egység célkitűzésének hatására.
Franciaország központi területein már a XII. század végétől hatalmas gótikus
katedrálisokat kezdenek építeni, a gótikus korszak nagyarányú építkezéseit a központosított
királyi hatalom és a városi polgárság megerősödése tette lehetővé. A leghíresebb francia
katedrálisok

(Chartres,

Reims,

Amiens)

alaprajzai csak kismértékben különböznek
egymástól. Mindháromban kápolnakoszorúval

övezett

félköríves

szentélyt

és

kereszthajót találunk, aminek hossza a főhajó
szélességét mindössze egy-két boltszakasszal
haladja meg.
A

kor

teológiai

gondolkodása,

a

skolasztikus filozófia, egységes nagy rendszerbe foglaló összefoglalása megfelelő szellemi
alapot biztosított a gótikus építészet kiteljesedéséhez. Aquinói Szent Tamás: Summa
Theologiae című művében a szépség alkotórészeként a tökéletesség (perfectio), az illő
arányviszonyok (debita proportio) és a világosság (claritas) szerepel. Szent Ferenc
Naphimnusza nyomán, a ferences Szent Bonaventúra szerint az, hogy az anyagból készült
testek milyen mértékben sugározzák az anyagtalan fényt, a nemesség fokmérője, hiszen ez a
sugárzás az isteni fény visszaverődése. E teológiai tanítás nyomán az építészek –
mindenekelőtt a bencés Suger apát, a Párizs közeli Saint Denis monostor apátja - feltalálták a
bordás keresztboltozatot, amely lehetővé tette az oldalfalakon a nagy ablakok nyitását, mivel
a boltozat terhét nem az oldalfalak hordták ezentúl, hanem a bordák által az oszlopok,
megtámasztva a támívekkel és támpillérekkel a templom külső oldalán...
A gótikus katedrális összművészeti alkotás, ahol a monumentális épülethez szervesen
hozzátartoznak a külső és belső szobrok, a színes üvegablakok és a faliképek. Ezeket a
hatalmas épületeket a különféle szakmákat egyesítő építőpáholyok tudták megvalósítani. Ha
egy építkezés befejeződött, akkor a mérnöki, építői ismereteket féltve őrző zárt társaság egy
másik területre tette át működésének színhelyét, ezzel az új művészeti formák széles körű
elterjesztéséhez jelentékenyen hozzájárultak.
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Képünkön az amiens-i székesegyház szerkezeti
elveit figyelhetjük meg. A támpillérek csúcsát finom
faragású fiálék – fiatornyok – díszítik. A földszint és
az emeleti ablakok között háromosztatú nyílások –
trifóniumok – sora helyezkedik el, mögöttük
keskeny folyosót alakítottak ki. Ettől megnövekszik
az ívek oldalirányú feszítőereje, de a rendszer
nagymértékben lecsökkenti a függőleges nyomást. A
főhajó

csúcsíves

keresztboltozatát

bordák

szegélyezik, ezek lényegében öntartó szerkezetek. A
hajóra merőlegesen két párhuzamos hevederívet
találunk, a köztük lévő mezőt átlós irányú bordák
osztják meg. A bordák négy pontról indulnak, lefelé
kissé keskenyedő kövekből épültek. Legfelül,
középen található a zárókő, ez biztosítja, hogy az ívek ne omoljanak be. A bordák a köztük
lévő háromszögletű boltmezők terhét hordozzák. A terhelés azonban nem az egész falfelületen
nyugszik, hanem a földszinti pillérkötegeken is, ahova a felfutó faloszlopok közvetítik. A
földszinti árkádok záródása csúcsíves, ugyanúgy, ahogy a könnyű kőráccsal áttört, üvegezett
ablakoké. Az ívek vonala mindenütt kétoldalt levezeti a fölöttük lévő fal terhét.
A reimsi Notre-Dame (Miasszonyunk) székesegyház 1211 és 1290 között épült. A hármas
tagolású

főhajóban

árkádokat,

trifóniumokat és ablaksort találunk.
A

bejárat

felett

két

hatalmas

rózsaablak található trifóniummal
elválasztva. Ez a két ablak és a főhajó
ablakai gyönyörű kékes-lilás-vöröses
fénynyel árasztják el a katedrális
belső terét. A szentély és a főhajó
találkozását
(lettner)

szentély-rekesztő

fal

választotta el eredetileg,

amelyet többnyire eltávolítottak a
barokk korban. Baloldalt látunk
viszont szószéket, ami újdonság az
ókeresztény bazilikák berendezé17

séhez képest, és arra utal, hogy az első ezredforduló után - a kolduló rendekkel, főképpen a
domonkosokkal a XIII. században – megerősödött a pasztoráció, általánossá vált a prédikáció.
Ebben a korban már nemcsak arról van szó, hogy a szerzetesi templomokban a klerikusok
imádkoznak a többiek lelki üdvéért, hanem arról is, hogy Isten igéjét a templom falai között
hirdetik a laikusok számára. Ebben a korban még nem volt orgona, így – a nagy római
bazilikákhoz hasonlóan – orgonakarzatot sem találunk a bejárat fölött.14 Nincs utólag beépített
szembemiséző oltár – arra következtethetünk, hogy a kép a II. Vatikáni Zsinat előtt készült,
tehát a katedrális eredeti térszerkezetét mutatja.
A

gótikus

katedrálisok

külső

meg-

jelenésükben is monumentálisak, ám rendkívül
cizellált,

díszes

gyönyörködtetik

a

megjelenésükkel
szemet.

Az

amiens-i

székesegyház 1236 körül készült el, a tornyok
felsőbb emeleteit 1366 és 1389 között építették
hozzá. A nagy francia katedrálisok közül a hajó
magassága a szélességhez viszonyítva itt a
legnagyobb. A tornyok nincsenek befejezve, de a
gótikus homlokzat általános jellegzetességeit
természetesen megtaláljuk. A bejáratot három
hatalmas,
melyeket

bélletes

nyugati

oszlopszerű,

portál

konzolikon

alkotja,
álló,

baldachinnal koronázott szobrok kereteznek. A
kapuk

fölött

háromszögletű

tümpanonok,
vimperga

a
zárja,

portált
élein

kúszólevelekkel. A homlokzati pillérek mindegyike fölött fülkés fiálé, a párkány fölött
trifónium található. A trifónium fölötti szinten helyezkedik el a királygaléria a
fülkeszobrokkal. Efölött van a rózsaablak, ami itt egymásba érő halhólyag-motívumokból áll.
Ha a tornyok teljes magasságban megépültek volna, akkor valószínűleg egyre keskenyedve,
tűhegyű fiálécsúcsban végződve mutatnának az ég felé. A katedrális homlokzata így is
reprezentálja számunkra a középkori esztétika „egység a sokféleségben” elvét.15

14
15

Ekkoriban az énekkarok, szkólák helye a szentélyben, vagy a szentély valamelyik oldalán volt.
Entz Géza: Gótikus építészet Magyarországon Magyar Helikon - Corvina Bp. 1974.
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A francia gótikus építészet mellett Angliában találunk
még jelentős gótikus műemlékeket. A cambridge-i King’s
College Chapel 1446 és 1515 között épült. A késői angol
gótikus

stílus

önálló

ismérve

és

jellemzője

a

perpendikuláris – függőleges – stílus. Az ablakok szélesek,
és alig találunk vízszintes tagolóelemet. A boltozat
hevederívei is laposabban helyezkednek el, a bordák
legyezőszerűen hálózzák be a mennyezetet. Ebben az
építkezési stílusban a tágas tér egysége a legfontosabb, a
teret eredetileg alig artikulálták változatos formák. A
mellékelt

képen

látható,

hogy

utólag

orgonát

és

orgonakarzatot építettek a templomtérbe, ami által az
eredetileg tervezett tér lényegesen kisebbé vált, veszített monumentalitásából. Ez persze nem
valószínű, hogy funkcionális veszteséggel járt, hiszen a templom ma is liturgikus tér, ahol
nemcsak a látogató építészeti benyomása fontos, hanem a liturgia által kapott élmények
összessége is.
Az európai gótika bemutatását két magyarországi emlékkel, az esztergomi várkápolnával
és a tápéi templommal szeretném zárni. Ezek természetesen egy jóval kisebb léptékű épületek,
mint amikről az előző példák során szó esett. Az esztergomi várkápolna 1172-73-ban, a reimsi
gótikus Notre-Dame székesegyház előtt épült, tehát ebben a korban egyáltalán nem jellemző,
hogy Magyarországon fáziskéséssel követték
volna

a

Nyugat-európai

építészeti

és

képzőművészeti stíluskorszakokat, illetve az sem
igaz, hogy hazánk középkori építészete francia,
vagy itáliai hatások alapján, csupán a nyugati
minták halvány visszfénye volna.16 III. Béla 1172ben érkezett Bizáncból feleségével és kíséretével
Magyarországra.

Mivel

ortodox-bizánci

nevelésben részesült, Lukács esztergomi érsek
nem volt hajlandó magyar királlyá koronáznia, így
csak tíz hónap múlva, 1773. január 13-án, III.
Sándor pápa speciális engedélyével Andás
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kalocsai érsek koronázta meg.17 Miután megkoronázták, azzal bizonyította hűségét a római
katolicizmus iránt, hogy támogatta az új francia szerzetesrendek, a ciszterciták és a
premontreiek magyarországi letelepedését. Királyi székhelye Esztergom volt,18 ahol
megkezdte a vár újjáépítését késő-román és gótikus stílusban. Ennek a nagyszabású
építkezésnek a keretében került sor a várkápolna felépítésére.
A liturgikus térbe félköríves záródású, bélletes kapun léphetünk, a kapu mindkét oldalán
kőoszlopok, korinthoszi oszlopfőkkel. Fent hatalmas rózsaablak található, ami a végtelen
Isten hatalmát és szeretetét szimbolizálja. A kápolna alapterülete 13 x 6 méter, a belső tér
rövid hajóból és szentélyből áll, a hajó és a szentély boltozata különböző, de a kivitelezés
egyenletesen magas színvonala alapján valószínűsíthető, hogy ugyanaz az építész építette a
hajót és a szentélyt.19
A hajó falait kettős ülőfülkék, a szentély belső részét kettős oszlopok tagolják, változatos
oszlopfőkkel. Ehhez hasonló motívumokat ebből a korból csak Franciaországban találunk. A
boltozat bordáin megmaradtak az eredeti díszítőfestés töredékei. A szentélyben töredékesen
fennmaradt az eredeti bizánci jellegű, oroszlános faliszőttest utánzó díszítőfestés. A többi falra
a XIV. században olasz mesterek által festett próféta mellképek kerültek. 20 Az esztergomi
várkápolna funkcionálisan az esztergomi érsek magánkápolnája volt, rajta kívül csak az
időlegesen Esztergomban tartózkodó királyi család tagjai léphettek ide be, tehát pasztorális
funkciója nem volt.
Másik, a királyi udvartól távol eső, XIII. századi kis falusi-gótikus emlékünk Csongrád
megye egyik legrégibb műemléke. A tápéi templom egy Árpád-kori, XI. századi templom
falainak felhasználásával épült a XIII-XIV. század fordulóján.
Ebből az időből származik a templom régi, támpilléres, kora gótikus
szentélye és tornyának alsó fele. A szentély freskótöredékei XIIIXIV. századiak. Talán az első falfestmény az Utolsó vacsorát
mutatta volna. Újabb műként került a feltehetően levakolt falra a
Keresztút egy részlete, és harmadik rétegként a tizenkét apostol
képe. A XIX. század végén a freskókat lemeszelték, 1939-ben
Szentiványi Gyula tárta föl és restaurálta őket. Valószínűsíthető,

Prokopp Mária: THE FORTIFIED CHAPEL IN ESZTERGOM, THE ROYAL SEAT OF BÉLA III (1172–
1186) 67. old.
18
1256-ig Esztergom a Magyar Királyság székvárosa.
19
Prokopp Mária: THE FORTIFIED CHAPEL IN ESZTERGOM, THE ROYAL SEAT OF BÉLA III (1172–
1186) 70. old.
20
Entz Géza: Gótikus építészet Magyarországon Magyar Helikon - Corvina Bp. 1974.
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hogy

a

templom

eredeti

funkciója

is

plébániatemplom volt, kezdettől fogva a tápéi
hívek

pasztorációját

különböző,

későbbi

szolgálta.

Jelenleg

korokból

–

származó

toldásokkal, hozzáépítésekkel – nem múzeum,
hanem

eredeti,

istentiszteleti,

liturgikus

funkcióját látja el.21
A nagy katedrálisok általában a városok központjában épültek. Az első ezredfordulót
követően megjelentek a kolduló rendek, ők rendszeresen prédikáltak, általuk ismét általánossá
vált a pasztoráció. A ferencesek általában a városok központjában, a katedrálisok
szomszédságában építkeztek, míg a domonkosok inkább a városok szélén. Az ispotályosok
szintén a város szélére települtek, rendházaik mellett itt hozták létre menhelyeiket is. A késő
gótika Európa északi részén eltartott a XVI. század végéig, azzal együtt, hogy ebben az időben
Itáliában már a klasszicizmus az uralkodó építészeti irányzat. A kolduló rendek – különösen
a ferencesek és a domonkosok – létrehozták saját templomépítési stílusukat, a
csarnoktemplomot. A ferencesek saját építőmestereikkel dolgoztak, ők gyakorlatilag bejárták
Európa egész területét egységes építészeti stílust adoptálva minden vidékre. A domonkosok
kezdeti stílusára jellemző még a kéthajós csarnoktemplom, ami a klerikusok és a laikusok
egységét szimbolizálja. A csarnoktemplomok alapterülete nem olyan óriási, mint az
ókeresztény bazilikáké, vagy a nagy gótikus katedrálisoké, de mégis jelentős számú hívőt
képesek befogadni. Ebben az időben már nincs szó arról, hogy ezeknek a rendeknek a
templomai zárva volnának a városi lakosság előtt, ellenkezőleg, mindkét rend elsőrendű
feladatának tartotta

a

prédikációt, a

tömegek lelki vezetését. Ehhez szószékre,
és megfelelő templomtérre volt szükség,
ami a XVII.-XVIII. században a barokk
templombelső

kialakítása

során

tökéletesedik.
A reformációra válaszul, 1545 és 63
között ülésezett a Trentoi Zsinat. Itt
bevezették az egységes papképzést és az
egységes liturgiát, amit minden katolikus
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templomban egyformán kellett végezni.22 Ez természetesen maga után vonta, hogy a
templombelsők is egyre egységesebbek lettek. A zsinat a templom központjává tette az
oltáriszentséget, ezért a főoltárok központi helyén tabernákulumokat helyeztek el. Ez
szükségtelenné tette a középkori szentségházakat, ezeket sok helyen sekrestyévé, vagy
keresztelő kápolnává alakították. A reformáció puritán, dísztelen templomépületeivel
szemben a barokk templomokra a túldíszítettség jellemző. Rengeteg szobor és freskó vonzza
magához a tekintetet. A szószék általában a templom közepére, baloldalra került,23 a szentélyt
és a hajót áldoztatórács választja el. A főoltár központi helyén a tabernákulum van elhelyezve,
az oltárkép legtöbbször vászonra festett olajkép, és a templom védőszentjét ábrázolja, míg a
mennyezet és az egyéb freskók pedig bibliai jeleneteket. A hajóban padokat találunk, ezek
sokszor művészi fafaragásokkal díszítettek. A kórus, ami legtöbbször orgonakarzat is, hátra,
a főbejárat fölé került. Az orgonák a XVI.-XVII. századtól váltak általánossá a
templomokban, a XVIII. és a XIX. században a nagyobb templomoknak már saját ének és
zenekaruk is volt. Az orgonakarzat olyannyira részévé vált a templomépítészetnek, hogy
elméleti munkák is foglalkoznak az ideális kialakításával.
Az orgonakarzat tervezésének legfontosabb irányelveit Geyer József áldozópap,
zeneművészeti főiskolai tanár, Esztergom főegyházmegyei orgonaszakértő, a szegedi
Fogadalmi-templom hatalmas orgonájának tervezője foglalta össze Az orgona című
tankönyvében.24
Legjobb a szekrényeknek játékonkint [regiszterenként] átlag 5 köbméter teret számítani. Az
orgonaház köröskörül és fent lehetőleg szabadon álljon és sehol, hátul vagy felül se érjen az
épületfalhoz vagy a menyezethez 50 cm-nél közelebb. (…) Minél inkább betartjuk ezt a számítást,
annál kisebb, azaz kevesebb játékú orgonát állíthatunk a kórusra, mert kevés, de szabadon kihangzó
játékkal többet produkálhatunk, mint sok, de összezsúfolt sípsorral. (…) Az orgonaház alakjára döntő
befolyást szokott gyakorolni a karzaton alkalmazott ablak, vagy üvegrózsa, amelyet, ha nem lehet
eltakarni, kettős üvegből kell képeztetni, amelyek közül a külső u. n. kathedrálüvegből való legyen.
(…) Az orgonakarzat normális magassági színvonala az, ha a padlója a templom, (…) alulról számított
1/3-ad magasságával egy szintben van. (…) Az orgonakórust általában akkorára készíttessük, hogy a
szükséges orgonán kívül ugyanannyi zenész és 1.5-szer, vagy 2-szer annyi énekes is elférjen rajta
kényelmes, ülő helyzetben, mint ahány játékú az orgona.25

Ez alól csak néhány, 200 évesnél régebbi liturgia mentesült, például a milánói, vagy az esztergomi.
Ezért a szószék felőli oldalt (legtöbbször bal oldalt) a templomok evangéliumi oldalának nevezzük.
24
A Szegedi Katolikus Tudósító kiadása 1931.
25
Geyer József: Az orgona lényege, szervei, berendezése, regiszterei, használata, esztétikája, története,
gondozása, tervezés-, és építésmódja, s átvételi eljárása ismeretének tankönyve Bp. – Szeged 1931. (I kötet, 1213. oldal.)
22
23
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A II. Vatikáni Zsinatig a katolikus templomépítészet különféle állomásokat érintett,
melyek mindegyike szervesen kapcsolódott a liturgiához és az adott társadalmi viszonyokhoz.
Az ókeresztények titokban tartott liturgiái családiasak voltak, nem volt rá mód, hogy egyszerre
nagy tömegeket mozgassanak meg. Itt alakultak ki a liturgia alapelvei, a szentírás kánonja, az
első közös énekek, himnuszok. A konstantini fordulatot követően a kereszténység
államvallássá lett, ami maga után vonta a nagy belső terű, többhajós bazilikák építését. A IV.
és VI. század között – Szent Ágostontól Nagy Szent Gergelyig még számos nagy prédikátor
munkásságát ismerjük, ám a tömegvallássá válás során a hit személyes jellege háttérbe szorult.
A nagy terű bazilikákban kevesebb szerepe lehetett a prédikációnak, a személyre szabott
pasztorációnak, ami a templomok felépítésén is egyértelműen látszik. Az első ezredfordulót
követően ez a tendencia érezhető változáson ment keresztül, ami megjelent a
templomépítészetben is. Bizonyos szerzetesrendek – Ciszterciek, Karthauziak, Ágostonos
remeték, stb. esetében fennmaradt és meg is erősödött az a gyakorlat, hogy a világtól
elvonulva, laikusok részvétele nélkül, magánmisék és közös zsolozsmák során imádkoztak a
rájuk bízottakért. Ezekben a templomokban számos mellékoltárt és szerzetesi kórusokat
építettek, a hívek számára maximum az előtérben volt kisebb kialakított hely.
A másik ág, a pasztoráció megerősödésével a városi plébániatemplomok, katedrálisok, és
kolduló rendek csarnoktemplomai voltak. Itt az oltár mellett jelentős és elmaradhatatlan
berendezési tárggyá vált a szószék. A XII. századtól egyre nagyobb szerepet kaptak az
énekkarok, számukra különféle karzatokat kezdtek építeni. A barokk korra alakult ki az
orgonakórus, ami legtöbbször a bejárat fölött, a szentéllyel szemben található.
A XIX. században – a zenéhez hasonlóan – az építészetben is megkezdődött a
visszatekintés. Neoromán, neogót, neoklasszicista és neobarokk templomokat kezdtek építeni,
természetesen a kor új építőanyagait, a vasat és a betont is felhasználva. Ezek a templomok a
XIX. századi liturgia céljaira épültek, a templomok közepén szószékkel, a bejárat fölött
hatalmas kórussal és orgonával. A szembemiséző oltár, és ezzel együtt az ókeresztény
bazilikák stílusjegyei, a II. Vatikáni Zsinat után emelt templomok építése során kezdtek ismét
megjelenni.
A liturgia történetén végigtekintve elmondhatjuk, hogy egyetlen dolog volt, ami az összes
korban, a különféle építészeti és társadalmi viszonyok között is közösséggé tudta kovácsolni
a hívek összességét, ez pedig nem más, mint a közös ének. Közös ének már az ókeresztény
szertartások keretében is volt, és tovább élt a nagy bazilikák szentmiséi során is. Itt az éneket
már képzett klerikusok irányították. Az ezredfordulót követően megjelentek a hivatásos
énekkarok, a XVI. XVII. századtól pedig az orgona és a templomi zenekarok is, mindez csak
23

némileg háttérbe szorította, de nem szüntette meg a résztvevő hívek közös énekét. A
monasztikus szerzetesrendek közös zsolozsmavégzése pedig élő hagyományként tartotta fenn
az évszázadok során a gregorián ének gyakorlatát.
A közös ének – a gregoriánok gyűjtését már a VI. századtól megkezdték – zsoltárokból, az
egyházi év különféle szakaihoz illő misetételekből, szekvenciákból és nem utolsó sorban
himnuszokból állt. Ez – a protestáns korál hatására – a barokk korban kiegészült a strófikus
népénekekkel.
Dolgozatom további részében az egyházi zene fejlődését tekintem át, elsőként az ókori és
középkori himnuszok keletkezését, fejlődéstörténetét, legfontosabb jellemzőit és szerzőit.
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3. Ókori és középkori himnuszköltészet
3/1. Himnuszköltészet az ókorban
A korai kereszténység költészete a zsidó kultúrában gyökerezik. Jézus és az apostolok a
zsidó vallásban nőttek fel, eljártak a zsinagógába, 13 éves korukban megtartották első
felolvasásukat. Ismerték a zsoltárokat, ha Jeruzsálemben voltak, részt vettek a templomi
imaórákon is. Mindez 49-ig, a keresztények kitiltásáig volt így. Ekkor kezdődött a saját
liturgia, a saját szövegek kialakítása. Vanyó László is azt a nézetet osztja, miszerint a
himnusznak zsoltári előzményei vannak, a keresztények ezt imádkozták húsvétkor a
katekumenek megkeresztelkedése után.26 Már a Talmud megadott egy zsoltársort a hét egyes
napjaira, az első napon a 24. zsoltárt, a másodikon a 48. zsoltárt, a harmadikon a 82. zsoltárt,
a negyediken a 94. zsoltárt, az ötödiken a 81, zsoltárt, a hatodikon a 93. zsoltárt, a hetediken
pedig a 92. zsoltárt imádkozták. Ezek természetesen énekes imák voltak, ezért az apostoli kor
keresztényei is természetesnek tartották, hogy énekelve imádkozzanak. Pál apostol szavai
minden bizonnyal szó szerint értendők: „…teljesedjetek be Szentlélekkel. Beszélgetvén
egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet
mondván az Úrnak…”(Róm. I/20) Az egyik legszebb korai emlékünk Lukács evangéliumából
Mária hálaéneke, a Magnificat. (LK. I/47-55)
„Lelkem magasztalja az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben,
mert rátekintett szolgálója alázatosságára.
Íme, mostantól fogva boldognak hirdet
minden nemzedék,
mert nagyot tett velem a Hatalmas,
és szent az ő neve.
Irgalma nemzedékről nemzedékre
az istenfélőkkel marad.
Karja bizonyságot tett hatalmáról:
szétszórta a szívük szándékában gőgösöket,
letaszította trónjukról a hatalmasokat,
az alázatosakat pedig fölemelte.

26

Vanyó 2003. 736-738. old.
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Az éhezőket javakkal töltötte el,
de a gazdagokat üres kézzel küldte el.
Gondjába vette szolgáját, Izraelt,
megemlékezve irgalmáról,
amelyet atyánknak, Ábrahámnak
és utódainak örökre megígért.”
Ez még nagyon hasonló az ószövetségi zsoltárokhoz, nem tartalmaz verslábakat, nincs
benne rím, a szöveget gondolatritmus tartja össze, formailag olyan, mint Lukács
evangéliumának első fejezetét záró Zakariás éneke. Valószínűleg az első századok
ókeresztény költészete is a szentírás bizonyos részeinek prózaritmusos parafrázisa lehetett, ez
még nem öltött időmértékes versformát, a hozzá tartozó dallamok a mai zsoltártónusokhoz
hasonlíthattak. A kötöttebb dalforma és az ezzel együttjáró időmértékes ritmizálás majd a
későbbi korokban alakul ki.
A második századra kialakult a liturgia, elvált egymástól az Ige és az Eucharisztia
liturgiája. Keleten Alexandriai Szent Kelemen, Nazianzoszi Szent Gergely, Szünesztosz és Szír
Szent Efrém, nyugaton Szent Ágoston és Szent Ambrus már kész liturgikus keretek között
kezdhették meg költői-írói működésüket. Ekkoriban a zsoltárok mellett a himnuszéneklés vált
a legelterjedtebbé. Szent Ágoston definíciója szerint „A himnusz olyan dal, amely Isten
dicséretéről szól. Ha Istent dicsőítjük, de nem énekelünk, az nem himnusz. Ha bármit
dicsérünk, ami nincs kapcsolatban Isten dicsőségével, az nem himnusz, még ha énekeljük is.
Ennélfogva a himnusznak három elemet kell tartalmaznia: ének Isten dicsőítésére.”27
Az ókeresztény himnuszköltészetet sem tárgyalhatjuk csupán a költészet szintjén, hiszen
énekelt imáról van szó. Minden himnusznak dallama is volt, bár ezek a dallamok
többségükben nem maradtak fönn, hiszen akkoriban még nem létezett olyan notációs
rendszer, amivel a dallamokat megbízhatóan rögzíteni lehetett. Mindenesetre fontos, hogy a
szövegeket dallammal együtt próbáljuk elképzelni, hiszen így sokkal teljesebb képet
nyerhetünk, mintha csak a verslábak szintjén vizsgáljuk a korabeli himnuszköltészet
technikáját.
Szent Hiláriuszt tartják az első ismert nyugati himnuszköltőnek. Ő Poitiersben, művelt
római családban született, a filozófusok folytonos olvasása közepette talált rá a
kereszténységre. Megtért, Potiers püspöke keresztelte meg. Később a nyomdokaiba lépett, ő
lett a város püspöke. Hitvitákat folytatott az ariánusokkal, emiatt keletre száműzték, ekkor
27
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ismerte meg a keleti himnuszköltészetet. Száműzetését követően ezzel a hagyománnyal tért
vissza nyugatra.28 Szentháromságról írt himnusza az első fennmaradt nyugati himnusz,
egyben jól szemlélteti azt a teológiai gondolkodást is, ami egész életére jellemző, ez pedig az
arianizmus elleni harc.29
Legkorábbi költői emlékeink közé tartozik a Te Deum, mely magyarul Sík Sándor
fordításában közismert. Ennek a költeménynek a Babits-féle szárazabb fordítása más költői
elvek szerint született, ezért jobban visszaadja az eredeti himnusz tartalmát.30 Keletkezésének
történetéről két hagyomány ismert, egyik hagyomány a Te Deum keletkezését Szent
Nikétászhoz köti. A másik hagyomány szerint ezt a versimát Szent Ambrus és Szent Ágoston
állította össze később Milánóban.31 Sokak szerint Sík Sándor fordításában az eredeti
tartalmából sokat vesztett a mű, ám ez csak akkor igaz, ha dallam nélkül, versként vizsgáljuk.
Ha a zene és a szöveg egységét tartjuk szem előtt – ahogy az ókeresztény himnuszköltők is
minden bizonnyal tették – akkor Sík Sándor fordítását is megfelelő kontextusban tudjuk
értékelni.
Szent Ágoston így ír a Vallomásokban Szent Ambrus himnuszköltészetéről: „Milánóban
az egyház a himnuszéneklésben keresett megnyugvást és lelkierőt, mert abban a hit
szenvedélyesen egyesült a szívvel és a hanggal… Azóta pedig ez szokássá vált, és Milánó
példáját sok más helyen is követték, tulajdonképpen a világ csaknem minden egyházában.”32
Szent Ambrus így vallott saját himnuszköltészetéről: „Azt mondják, hogy himnuszaim
szépsége eltereli az emberek figyelmét. Ez így van, nem tagadhatom. Ez nagyon is hatásos
igézet, több hatalma van, mint bármi másnak. Hiszen mi lehet jótékonyabb hatású, mint a
Szentháromság hitvallása nap mint nap az emberek szájából?”33 Sok himnusz szerzőségét
tulajdonítják Szent Ambrusnak, a kutatás mai állása szerint négyet ismerünk, ami hitelt
érdemlően az övé: Aeterne rerum conditor, Deus Creator omnium, Iam Surgit hora tertia, és
Veni Redemptor gentium. Nézzük meg ez utóbbinak latin és magyar szövegét:

1. Veni Redemptor gentium,
Ostende partum virginis,

Jöjj nemzeteknek Váltója!
Mutassad Szíznek ű szültét;

Vanyó 2003. 660-664.
a himnuszra lásd: Sík 40-41.
30
Világ 172. old.
31
Világ 172. old.
32
Andrew Wilson-Dickson: A kereszténység zenéje 35. old. Gemini kiadó
33
Andrew Wilson-Dickson: A kereszténység zenéje 36. old. Gemini kiadó
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Miretur omne saeculum:

Minden örökség csudálja:

Talis decet partus Deum.

Ilyen szülés illet Istent.

2. Non ex virili semine,

Nem férfiónak magjából,

Sed mystico spiramine

De titkon való ihléssel,

Verbum Dei factum caro,

Isten igéje testté lőn:

Fructusque ventris floruit.

Hasnak gyömölcse virágszék.

3. Alvus tumescit virginis,

Szíznek méhe nevekedik,

Claustra pudoris permanent,

Szemérem kapuja megmarad,

Vexilla virtutum micant:

Jószágnak zászlója fénlik,

Versatur in templo Deus.

Isten templomban lakozik.

4. Procedens de thalamo suo:

Ű tereme-bölől kilépvén,

Pudoris aula regia

Királyi háznak szemérme,

Geminae gigas substantiae,

Két állatbeli óriás,

Alacris ut currat viam,

Hogy vígan fusson hamarját.

5. Egressus eius a Patre,

Ű kijövése Atyától,

Regressus eius ad Patrem,

Megtérése Atyához.

Excursus usque ad inferos,

Kifutása poklokiglan,

Recursus ad sedem Dei.

Béfutás Isten székihez.

6. Aequalis aeterno Patri

Örök Atyához egyenlő

Carnis trophaeo accingere,

Testet megvínia övezzed,

Infirma nostri corporis

Mi testönknek betegségét,

Virtute firmans perpeti.

Örök erővel erősejtsd!

7. Praesepe iam fulget tuum,

Immár új jászol fénlik.

Lumenque nox spirat novum,

Éj ihle egy új világot,

Quod nulla nox interpolet:

Kit egy éj sem veszen közbe,

Fideque iugi luceat.

Szünetlen hüttel világozjék!
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Dicsőség, Uram, tenéked:

8. Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine

Ki immár Szíztől szilettél,

Cum Patre et Sancto Spiritu

Atyával és Szentlélekkel

In sempiterna saecula. Amen.

Mindöröknek örökig. Ámen.34

A versforma itt már teljesen szabályos, négysoros versszakokat és nyolc szótagos sorokat
találunk. Rímek is előfordulnak, de használatuk nem konzekvens. A himnusz zamatos
nyelvezetét számomra kitűnően adja vissza a 1508-as keltezésű, Döbrentei kódexből
származó, félezer éves magyar szöveg, melyben a tartalom szinte szó szerint megegyezik az
eredetivel. Az ambroziánus himnuszok nyelvezetéről Christine Mohrmann, németalföldi
nyelvésznő folytatott kutatásokat. Szerinte „e hirtelen ambrusi ötletnek” tűnő kezdeményezés,
a latin kereszténységben végbement, hosszú folyamat betetőzése, párhuzamosan a latin
liturgikus nyelv IV. századi, teljes gazdagságában való kibontakozásával.35 Mohrmann
koncepciója szerint Ambrus verseinek nemcsak az esztétikai értékei figyelemre méltóak,
hanem fontos tényező, hogy alkotójuk az első keresztény századok szakrális nyelv-használata
és a klasszikus latin között egyensúlyt tudott teremteni. A poézis tekintetében pedig kialakított
egy olyan formát, amely megfelelt a latin versérzéknek, emellett a bibliai költészethez is
illeszkedni tudott.36
Nem lenne teljes a kép, ha nem vetnénk egy pillantást a himnusz dallamára:
A

kottakép

egy

ötsoros

kottába átírt gregorián dallamot
mutat, ami kevésbé biztos, hogy
azonos a Szent Ambrus által
szerzett,

vagy

használt

dallammal. A melizmák bővebb
használata inkább a IX. – X.
századra jellemző.

Könnyen

lehet, hogy a dallam váza
valóban szent Ambrus korából
származik, ám a későbbi korokban rárakódtak bizonyos díszítések. Az eredeti változatot még
nem tudták kottában rögzíteni, a legkorábbi hiteles notáció a XI. században jöhetett létre.
Döbrentei-kódex 236–237 – RMKT I2 126–127
Déri (internet)
36
Déri (internet)
34
35
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Szent Ambrusnak természetesen sok követője akadt.

Korban legközelebb hozzá a

hispániai Prudentius áll. Életéről alig tudunk valamit. Közigazgatási pályát futhatott be,
elzarándokolt Rómába, és nem sokkal halála előtt adta ki verseit.37 Szent Ambrus hatására
kezdhette himnuszköltészetét. Keresztény hite szerint ő nem tekintette bukott városnak
Rómát, hanem szerinte az örök város hivatásában éppen a kereszténység hoz teljesedést.
Róma hivatása – ahogy Vergiliusnál is olvashatjuk – továbbra is a jog és az erkölcs biztosítása
az egész világnak, de ezt a kereszténység által, magasabb szinten tudja teljesíteni. Theodosius
császár rendeletével, ez meg is történt, vagyis a keresztény Róma törvényesült. 38 Nézetei
kialakulásában valószínűleg közrejátszottak a kedvező történelmi körülmények (átmenetileg
egységes volt a birodalom), és polgári, közigazgatási pályája is. Költészete Sík Sándor szerint
az ókori himnuszköltészet csúcsa.
A negyedik század következő kiváló képviselője a szintén előkelő római patrícius
családból származó Nolai Szent Paulinus.39 Származása magas műveltséget és iskolázottságot
is jelentett, és hasonlóan kortársaihoz magas állami hivatalokat is látott el. Egy családi tragédia
hatására tért meg, ekkor visszavonult Nolába, és itt csendes visszavonultságban élte le életét.
Őt is püspökké szentelték, és azt is tudjuk, hogy barátságban állt Szent Ágostonnal és Szent
Jeromossal is.40
Caelius Sedulius életéről még kevesebb adat áll rendelkezésünkre. Fő műve, Jézus
csodáiról írt hexameteres öt könyve nem a lírai himnuszköltészethez tartozik, csak néhány
versét tekinthetjük lírai költeménynek.
A keresztény himnuszköltészet szempontjából az ókori hagyományokat vitte tovább a VI.
századi Venantius Fortunatus. Ő Itáliában született, korábbi pályatársaihoz hasonlóan,
klasszikus római műveltségben nevelkedett, majd Ravennában jogot és szabad művészeteket
tanult. Kereszténysége, megtérése szempontjából döntő fontosságú a poitiers-i kolostor
apátnőjével, Ágnessel a megismerkedése. Később ő is, Szent Hiláriuszhoz hasonlóan Poitiersnek lesz a püspöke.41 Összesen hat himnusza maradt ránk, Éneklő Egyház című
énekeskönyvünkben a 823-as számon található a Nagypénteki himnusz:

Vanyó 2003. 733. old.
Vanyó 2003. 735-736. old.
39
A régi Szent Péter-székesegyházról írta a következő sorokat: „A hosszú főhajó, mely oly szélesen nyúlik el
középen a magas mennyezet alatt, az apostol fénylő trónusával a távolban megragadja a néző szemét és
megörvendezteti az ő szívét.” (Beke László: Műalkotások elemzése Tankönyvkiadó Bp. 1992.)
40
Sík 11-12. old.
41
Sík 13. old.
37
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Minden
ütemben
találunk melizmát,
az ütemmutató nem
egységes, 5/4, 6/4,
7/8, 9/8 egyaránt
előfordul. Az utolsó
versszak doxológia,
melyet „amen” zár.

CRUX fidelis,

Legnemesebb minden fák közt,

inter omnes

hű keresztfa. áldalak!

arbor una nobilis;

Erdő egy sem termett ilyet,

nulla talem silva profert,

Ily gyümölccsel gazdagot,

flore, fronde, germine.

édes fa, mely édes szeggel

Dulce lignum, dulci clavo,

édes terhet hordozol.

dulce pondus sustinens!

(Új fordítás.)
A

versszakoknak

alkalmazkodniuk

kell

a

Flecte ramos, arbor alta,

dallamhoz, tehát a himnusz hat soros strófáinak

tensa laxa viscera,

ritmikai képlete állandó. Néha előfordul egy-egy

et rigor lentescat ille,

rím, de nem jellemző. A dallam ambitusa bő, egy

quem dedit nativitas,

teljes oktávot felölel.

ut superni membra Regis
miti tendas stipite.

Sola digna tu fuisti

Aequa Patri Filioque,

ferre saeculi pretium,

inclito Paraclito,

atque portum praeparare

sempiterna sit beatae

nauta mundo naufrago,

Trinitati gloria,

quem sacer cruor perunxit,

cuius alma nos redemit

fusus Agni corpore.

atque servat gratia. Amen.

A keresztény középkor – medium era – kezdetét a legtöbb történeti munka Nagy Szent Leó
pápától számítja. Ő 440 és 461 között ült Római püspökének székében, tehát pápasága után
31

hamarosan következik a 476-os dátum, melyhez a Római birodalom bukását szokás kötni. A
római közigazgatás szétesésével hatalmi űr keletkezett, melyet – elismert diplomataként –
pápaként be tudott tölteni. 452-ben kieszközölte Attila visszavonulását, így a hun hadak nem
dúlták szét Rómát. Később a hódító gótokat is lebeszélte arról, hogy elfoglalják az örök várost.
Utódai közül Nagy Szent Gergely a legjelentősebb. Őt sokan himnuszköltőnek is tartják,
de erre biztos adatunk nincs. Ezzel szemben politikusként és egyházfőként rengeteget tett az
állapotok normalizálásáért a politikai helyzet stabilizálásáért, a hit megszilárdításáért, a
liturgia egységesítéséért, aminek – ha nem is kizárólag az ő pápasága alatt – de része volt a
gregoriánum összegyűjtése és írásba foglalása.42
540 körül születhetett, és 589-től 604-ig ült a pápai trónuson. (…) Hallatlan energiával fogott
neki, hogy helyreállítsa Róma tekintélyét mind világi, mind egyházi téren. Foglalkozott nemzetközi és
helyi politikai ügyekkel, újjáépíttette a város épületeit (és többek között a vízvezeték rendszert).
Jótékonysági rendszert dolgozott ki, kórházakat építtetett, valamint felülvizsgálta és megszigorította
az adórendszert, hogy legyen pénz a város és körzete közigazgatására – mindezeket a papság hajtotta
végre. (…) Ezen kívül rengeteget prédikált és írt is a hitről és a vallási tantételekről, mert tudatában
volt, hogy szükség van tiszta és egyértelmű állásfoglalásra a keresztények dolgaiban. (…) Gergely
pápa nyomatékosan támogatta az istentiszteleti stílusok egységesítését. A különféle latin liturgiák
(mozarab, gall, ambroziánus,43 kelta) fokozatosan beolvadtak a római változatba, egyúttal az őket
jellemző dallamvilág is elkerülhetetlenül módosult. (…) Gergely pápa, a nagy diplomata,
közigazgatási szakember és teológus azonban valószínűleg meg lenne lepve, hogy leginkább arról
híres, hogy pápasága alatt milyen változtatásokat hozott a római liturgia zenéjébe. Ez a maradandónak
bizonyult nézet azoknak a hamisított zenei tetteknek az eredménye, melyeket a középkori írástudók
később neki tulajdonítottak. Tehát egy helytelen, de időtálló hagyomány adta a gregorián nevet a világ
leggazdagabb keresztény zenegyűjteményének.44

Ez természetesen szöveggyűjteményt jelentett, ahol a szövegek fölé dallamra utaló jeleket, neumákat írtak.
Ez tévedés, a milánói liturgia a mai napig megmaradt önálló keretek között, amit még a Tridenti zsinat is
elismert. Az természetesen nem zárható ki, hogy kölcsönhatásba került a korabeli római liturgiával.
44
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3/2. A középkori himnuszköltészet
Notker Balbulus, a „dadogós”, a svájci Sankt Gallen kolostorában élt, a IX. században.
Értékes forrás, ahogy egyik levelében leírja a korabeli énekelt zsolozsma gyakorlatát.
„Amikor fiatal voltam, és a nagyon hosszú melódiák (longissimae melodiae) megszöktek
szegény fejemből, azon kezdtem gondolkodni, hogyan tudnám őket jó alaposan rögzíteni.”45
Levele folytatásában említést tesz egy Rouen mellől menekült szerzetesről, aki nála keresett
menedéket, miután kolostorát kirabolták a normannok. A francia szerzetes mutatott néhány
versszakot, ami a halleluja szöveg nélküli, jubilus részére illett. Ennek kapcsán Balbulus
rájött, hogy ez a technika megoldja memória problémáit, és a hosszú, szöveg nélküli
melizmákra elkezdett saját szövegeket írni. Ezek a szövegek – amellett, hogy megoldották
Balbulus eredeti problémáját – önálló esztétikai értéket képviselnek. Kialakul a szekvenciák
műfaja, melynek keretein belül több ezer ilyen énekes ima keletkezik. Ezekről a Symphonia46
című gyűjteményből van tudomásunk, mert a Tridenti Zsinat jelentősen korlátozta a
liturgiában használatos szekvenciák számát.47 Notker Balbulus ma is használatos húsvéti
szekvenciája a Vicima paschali laudes, ami eredeti nyelven, és Babits Mihály fordításában,
547-es számon található az Éneklő Egyház gyűjteményben.

P. Weiss és R. Taruskin i.m. 46. old.
Ebben a gyűjteményben maradt az utókorra Szent Hildegard (1098-1179) Szentlélek himnusza.
47
Andrew Wilson-Dickson: A kereszténység zenéje 46-47. old. Gemini kiadó
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Victimae paschali laudes

Húsvét tiszta áldozatját

immolent Christiani.

a hívek áldva áldják.

Agnus redemit oves:

Bárány megváltja nyáját,

Cristus innincens Patri

és az ártatlan Krisztus

reconciliavit peccatores,

már kiengeszteli értünk Atyját.

Mors et vita duello

Élet itt a hallállal

confixere mirando:

megvítt csodacsatával,

dux vitae mortuus

a holt Élet-Vezér

regnat vivus.

ma úr és él!

Dic nobis Maria

Mária, szentasszony,

quid vidisti in via?

mondd, mit láttál útadon?

Sepulchrum Christi viventis,

Az élő Krisztusnak sírját,

et gloriam vidi resurgentis,

s a Fölkentnek láttam glóriáját,

angelicos testes,

angyali tanúkat,

sudarium at vestes.

szemfedőt és gyolcsokat.

Surrexit Christus, spes mea

Feltámadt reményem, Krisztus,

preacedet suos in Galileam.

Galileába elétek indult.

Scimus Christum surrexisse,

Tudjuk, Krisztus feltámadott

a mortuis vere:

és diadalmas:

to nobis victor Rex, miserere.

ó, győztes Királyunk, légy irgalmas.

A szöveget többféleképpen is lehet versszakokra osztani, a forma elsősorban a dallam
változatait követi. A mai magyar használatban van egy toldalék, ami nem része az eredeti
szekvenciának. A szövegben rímek sokaságát figyelhetjük meg, de ezeket Notker nem
konzekvensen használja, alkalmanként változik a kereszt és a páros képlet. A fordítás során
Babits a sorok ritmusát megtartotta, de a rímek eredeti képletét nem mindig követi. A dallam
szikár, két ütemes motívumokból tevődik össze, ami visszavezethető 2-3 alap képletre, a többi
ezek ritmikai és hangi variációja. Az ének hangterjedelme szokatlanul nagy, felöleli a nónát.
A lejtése moll jellegű, alsó szó-tól felső lá-ig tart. A felső lá-t már a harmadik ütemben eléri,
ami azért indokolt, mert a szövegben itt jelenik meg az Agnus, azaz az ókori
himnuszköltészetben és képzőművészetben gyakori Bárány szimbólum. A fordítás
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szempontjából – figyelembe véve a zene és szöveg egységét – szerencsés, hogy a szó mindkét
nyelvű szövegben ugyanott helyezkedik el.
Hrabanus Maurus (776-856) Veni Creator Spiritus című pünkösdi himnusza szintén része
mai liturgiánknak is. A szövegnek többféle latin változata ismert, (a lényeg persze
mindegyikben ugyanaz, főleg szórendi különbségek fordulnak elő), én az Éneklő Egyház 122es számon található változatot vettem alapul.

Veni, Creator Spiritus,

Teremtő Lélek, jöjj közénk!

mentes tuorum visita,

híveid szívét látogasd,

imple superna gratia,

töltsd malaszttal a lelkeket,

quae tu creasti pectora.

kiket hatalmad alkotott.

Qui Paraclitus diceris,

Te, kit Védőnek mondanak,

Donum Dei altissimi,

s mellénk a magas ég adott,

Fons vivus, ignis, caritas,

Tűz, élő Forrás, Szeretet,

et spiritualis unctio.

te lelkek lelki olaja!

Tu septiformis munere,

Ajándékoddal hétszeres!

dextrea Dei tu digitus,

Te ujj az Isten jobb kezén!

tu rite promissum Patris

Atyának ígért Szózata,

sermone ditans guttura.

ki ajkainkat megnyitod!

Accende lumen sensibus,

Érzékeinkbe Te gyújts fényt,

infund(e) amorem cordibus,

szívünk szerelmed töltse be,

infirma nostri corporis

s mi bennünk testi gyöngeség,

virtute firmans perpeti.

örök erőddel izmosítsd!

Hostem repellas longius,

Ellenségünket űzzed el,

pacemque dones protinus,

a békét tüstént hozd közel,

ductore sic te praevio

előttünk járva, mint Vezér,

vitemus omne noxium.

kerüljünk mindent, ami árt.

Per te sciamus, da, Patrem,

Általad tudjuk az Atyát,

Noscamus atque Filium,

s ismerjük, adjad a Fiút,
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te utriusque Spiritum

s ki kettejüknek lelke vagy:

credamus omni tempore.

Tebenned higgyünk végtelen! Amen.

Sit laus Patri cum Filio,

Az utolsó versszak fordítása nem szerepel az

Sancto simul Paraclito,

énekeskönyvben. Ez a szokásos doxológia

nobisque mittat Filius

mellett a Szentlélek ajándékának, a karizmának

charisma Sancti Spiritus. Amen.

említésével zárul.

A vers négy soros, szabályos versszakokból, nyolc szótagos sorokból áll. Néha előfordul
kilenc szótagos sor is, ez azonban nem okoz gondot az éneklés során, mert a melizmákban
bővelkedő dallamból az adott helyen elég egyetlen melizmát elhagyni. Az első versszak
keresztrímmel indul, a második elején találunk egy páros rímet. A harmadik versszakban nincs
rím, a negyedik és ötödik versszak első és második sora rímel. A hatodik versszakban a
második és harmadik sorban találunk rímet, a hetedikben pedig egy-egy páros rímmel az egész
versszak rímes. A versszakok formája, sorok hossza a fordításban is megegyező, rímet
azonban, egyetlen egyet találunk, az ötödik versszak elején. Sajnos a ritmus átültetése sem
sikerült igazán, a himnusz eredeti dallamára ez a fordítás csak igen nehezen húzható rá,48 ezért
az énekeskönyv szerzői inkább a Budai Psalterium egyik közismert himnuszdallamát ajánlják,
(mely azonos a korábban tárgyalt Crux fidelis dallammal). Eredeti dallam szerint így néz ki a
himnusz:

Érdemes összevetni a fenti szöveg második versszakát (a többi versszak is hasonló
eltéréseket mutat) egy másik forrás szövegével, illetve ennek angol fordításával:

A szöveg prozódiai hangsúlyai és a zene természetes hangsúlyai egyáltalán nem esnek egybe, hanem egymás
ellen dolgoznak.
48
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Qui diceris Paraclitus,

O comforter, to Thee we cry,

altissimi donum Dei,

O heavenly gift of God Most High,

fons, vivus, ignis, caritas,

O fount of life and fire of love,

et spiritualis unctio.

49

and sweet anointing from above.

Megállapíthatjuk, hogy az angol fordítás sokkal lazábban kezeli a versformát és tartalmi
hűséget is, mint Babits Mihály fordítása. Az angol szöveget szintén nagyon nehéz volna
ráhúzni a fenti dallamra, jelentős melizma veszteséggel is járna. Ha az angol fordítást
akarnánk magyarra ültetni (hallottam már ilyen kísérletekről!), akkor az eredeti szöveg
értelmétől igen távoli eredményre vezetne.
Az ezredforduló után a himnuszköltészet tovább élt. Jelentős alkotó burgundi Wipo,
Szentviktori Ádám, Szent Bernát és Abélard. A ferencesek közül Szent Bonaventúra vagy
Szent Ferenc életrajzírója Celanói Tamás alkotott maradandót.50
Fontos még megemlíteni a Veni Sancte Spiritus című pünkösdi szekvenciát, ami eredeti
formájában az Éneklő Egyházban 568-as számon található. Ez is Babits Mihály fordítása, itt
a magyar szöveg tökéletesen illik a dallamhoz. A dallam kétszer három ütemű mondatokból
áll, minden versszakban változik. A ritmikája egyenletes, időnként melizmák teszik
változatossá.

49
50

http://www.preces-latinae.org/thesaurus/Hymni/VeniCreator.html
Bővebben: Sík S. 17-19. old.
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Veni, Sancte Spiritus,

Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj,

et emitte caelitus

áraszd ki a mennyekből

lucis tuae radium.

fényességed sugarát.

Veni Pater pauperum,

Jöjj, ki árvák atyja vagy,

veni, dator munerum,

jöjj, ki szívek lángja vagy,

veni lumen cordium.

ajándékos jóbarát.

Consolator optime,

Te vagy a Vígasztalás,

dulcis hospes amimae,

drága vendég, lelki Társ,

dulce refrigerium,

te az édes enyhülés.

In labore requires,

Gondok között nyugalom,

in aestutemperies,

hőség ellen oltalom,

in fletu solatium.

zokogásban könnyülés.

O lux beatissima,

Jöjj, és töltsd be híveid

reple cordis intima

titkos mélyű szíveit,

tuorum fidelium.

boldogító égi tűz!

Sine tuo numine

Semmi, semmi Nélküled

nihil est in homine

az emberben nem lehet,

nihil est innoxium.

semmi tiszta, semmi szűz.

Lava, quod est sordidum,

Mosd, amit a szenny belep,

riga, quod est aridum,

öntözd, ami eleped,

sana, quod est saucium.

seb fájását csillapítsd!

Flecte, quod est rigidum,

Ami dermedt, élesztgesd,

fova, quod est frigidum,

ami fagyos, melengesd,

rege, quod est devium.

ami hibás, igazítsd!

Da tuis fidelibus

Benned minden bizalom,

in te confidentibus,

osszad, osszad pazaron,

sacrum septenarium.

hét szent ajándékodat.

Da virtuis meritum,

Adj érdemre jobbulást,

da salutis exitum,

üdvösséges kimúlást,

da perenne gaudium. Amen, alleluia.

örök vígasságot adj! Amen, alleluja.
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A szöveg szabályos, hatsoros versszakokból áll, rímképlete: AABCCB, amit a fordító is
meg tudott tartani. A fordítás formailag és tartalmilag remekül kifejezi az eredeti szöveget.
Maga a szekvencia valószínűleg a XII-XIII századból való, de az utolsó versszak a Tridenti
zsinat után kerülhetett bele, mert itt határozták meg egzakt módon a hét szentséget.
A szekvencia népének parafrázisa Sík Sándortól származik, ez a 125-ös számon található
az énektárban.
Egyik legszebb ma is használatos himnuszunk Aquinói Szent Tamás költeménye, a Pange
lingua gloriosa, amit ugyancsak Babits Mihály és Sík Sándor egyaránt lefordított. A himnusz
teljes szövege:

Pange lingua gloriosi

Zengjed nyelv a dicsőséges

Corporis mysterium.

Test titkát, a drága Vért,

Sanguinisquie pretiosi

melyet hullatván értékes

quem in mundi pretium

váltságul az emberért,

fructus ventris generosi

a föld Ura, a fölséges

Rex effudit gentium.

méh gyümölcse nem kímélt.

Tantum ergo Sacramentum

Méltó ezt a nagy Szentséget

veneremur cernui,

térdre hullva áldani,

et anticuum documentum

és a régi szövetséget

novo cedat ritui,

új rítussal váltani,

praestet fides supplementum

pótolják a rest érzéket

sensuum defectui.

a merész hit szárnyai.

Genitori genitoquie

Az Atyának és Fiának

Laus et jubilatio

légyen áldás, dicsőség,

salus, honor, virtus quoque

üdv, hozsanna és imádat

sit et benedictio.

ujjongások hirdessék,

Procednti ab utroque

s aki Kettejükből árad:

compar sit laudatio. Amen.

a Lélek is áldassék. Amen.

Ez a vers, a Veni Sancte Spiritushoz hasonlóan, ugyancsak minden modern formai igényt
kielégít. Szabályos hat soros versszakokat látunk, ahol 8 és 7 szótagos sorok váltakoznak.
Mindkét fordító megtartotta ezeket a formai jegyeket, a tartalmi hűség pedig versszakonként
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változik, kisebb, vagy nagyobb mértékben eltér az eredeti szövegtől. Tulajdonképpen
mondhatjuk, hogy a ritmika végig spondeus, Babits szikárabb fordításához az Éneklő Egyház
szerkesztői a Liber Usualis több helyen használatos, ismert gregorián dallamát ajánlják a
himnusz dallamául. Sík Sándor simább szövegéhez viszont jól illik Caspas Ett XIX. századi
dallama, melynek ritmikája már nem is lehetne egyszerűbb. A középkori, gregorián dallammal
szemben itt nem találunk melizmát, sőt a folyamatos negyedek ritmikai monotonitását egyedül
a négy ütemenként következő szünet oldja kissé.

1.Zengd a titkot, hangos ének,
Zengd a Testet és a vért.
Mit gyümölcse szűzi méhnek
Ontott, mint királyi bért.
A világ minden bűnének
Bőséges váltságáért.
2.Hát a nagy szentség elébe
Hódolattal jöjjetek,
Ó bizonyságok helyébe
Új szer ád itt életet.
Érzék nem hat rejtekébe:
Itt csak élő hit vezet.
3.Az Atyának és Fiúnak
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Hajtsunk térdet és fejet,
Kettejükből származónak
Egyenlőképp tisztelet.
Háromságban egy Valónak
Földön és a föld felett.
Babits Mihály azt írja Amor Sanctus című kötetének bevezető tanulmányában, hogy
sajnálatos módon az ókori és középkori himnuszköltészet igen kevéssé vált részévé a mai kor
irodalmi kánonjának. Ha pusztán a költészet felől közelítjük meg a kérdést, akkor Babitsnak
igaza van, bár akár az angol, akár a magyar nyelvterületet nézzük, jelentős nemzeti nyelvű
folytatása is van a latin himnusz irodalomnak. Angolszász területen Beda Vederabilis, nálunk
pedig Balassi Bálint vallásos verseit sorolhatjuk ide. Balassinál esetében azonban ismételten
felmerül az a tény, hogy ezek a versek nemcsak versek, hanem dalok, tehát nemcsak a
költészet kategóriájában vizsgálandók, hanem a zene szemszögéből is, szem előtt tartva a zene
és a szöveg szerves egységét. Ne feledjük Szent Ágoston definícióját, ő himnusznak az Istent
dicsőítő éneket nevezi. Arról, hogy a dallamok miként születtek keveset tudunk. Érdemes
Ralph Waughan-Williams51 esetét megemlíteni, ami 1903-ban, népdalgyűjtő körútján történt.
Megkérdezte egy öreg földművestől, hogy honnan vette a dallamát annak, amit énekel. „Ha
megvan a szöveg, a Mindenható küld hozzá dallamot is.”52- hangzott a válasz.
Ha a zenetörténetet és ezen belül a liturgikus zene évszázados gyakorlatát is belevesszük a
himnuszok történeti vizsgálatába, akkor rögtön kiderül, hogy még akkor sem állunk rosszul,
ha Magyarországon 1945 és 1989 között a marxista irodalomtörténet igyekezett minden ó- és
középkori vallásos irodalmat száműzni, vagy ha ezt nem tehette, a jelentőségét minimálisra
csökkenteni.
Az énekelt imát viszont nem tudták megszüntetni, ez az ókortól napjainkig ma is él, időrőlidőre megtisztul, újjáéled. A zeneirodalom, első két évszázada – Arezzo di Guido zseniális
felfedezése a kottaírás nyomán – a gregorián dallamok szöveggel együtt történő lejegyzésével
telt, de aztán ezeket a dallamokat különböző polifonikus formákban újra és újra feldolgozták.
Az összes fennmaradt himnusznak, tropusnak, szekvenciának számtalan műzenei
feldolgozása ismert, és ezek – az egyházzene gyakorlatának megfelelően – folyamatosan jelen
vannak a hívő emberek, de az utóbbi évszázadokban a koncertlátogatók életében is.

51
52

Angol zeneszerző és folklorista 1872-1958.
Norman Lebrecht: A komolyzene anekdotakincse - Európa Könyvkiadó Bp. 2014. 277. old.
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4. A polifonikus zene kialakulása és elterjedése
4/1. Gregorián kultúra az első ezredforduló környékén
A zene lényegét már az ókori filozófusok, köztük Platón és Arisztotelész is igyekezett
megragadni. Ugyancsak az ókorból származik a kínai a Su king (Írások könyve), ami a
konfucianizmus keretei között foglalkozik a kínai zene elméletével.53 A keresztény
gondolkodók közül elsőként Szent Ágoston szentelt írásaiban nagyobb teret a zene filozófiai
megközelítésének.54 Írásában felhasználja a görög filozófusok gondolatait, ezeket keresztény
tartalommal tölti meg. Martianus Capella a IV. század során meghatározta a hét szabad
művészet tárgyait, ezek között a trivium a grammatikát, dialektikát és retorikát, a quadrivium
a geometriát, aritmetikát, az asztronómiát és a muzsikát tartalmazta. Az ars musica a
középkorban tudomány volt, matematikai viszonyok, erkölcsi vonatkozások, valamint
vallásos jelképek kifejezője, és csak másodsorban hangzási jelenség.
Boethius (480k - 524) írt elsőként nagyszabású összefoglaló munkát a középkori
zeneelmélet és zenefilozófia rendszeréről De institutione musica címmel. Ezt a munkát a
középkor során általános zeneelméleti tankönyvként használták. A szerző – görög
hagyományt követve – az alábbi három réteget különböztette meg:
1. Musica mundana: az a zene, amely a világmindenségnek (makrokozmosz) és a szféráinak
jelenségeiben létezik, s az egyes mozgások (csillagok) vagy szabályos váltakozások (évszakok)
kereteiben valósul meg.
2. Musica humana: a mikrokozmosz zenéje, amely az emberben létezik, s annak szerveiben, a
lelket és testet irányító rendezett életműködés viszonyaiban valósul meg.
3. Musica instrumentalis: az előbbiekkel szemben ez valóságosan hangzó zene. Az ember hozta
létre saját hangja által, vagy hangszerek segítségével.55

Boethius véleménye szerint a zenével foglalkozó tudomány olyan magasan áll a zenei
gyakorlat fölött, mint a lélek a test fölött. Szerinte az igazi zenész az ének tudományát nem a
gyakorlat által, hanem az elméleti okosodás segítségével fogja föl. A himnuszköltőként is
ismert Beda Venerabilis már kiegyensúlyozottabban látja a kérdést: „…az az igazi muzsikus,
aki nemcsak teljes odaadással gyakorolja az énekművészetet, hanem elméletileg is tökéletesen
ismeri azt.”56

Tőkei Ferenc: A kínai zene elméletéből Argumnetum Oriantalisztikai Munkaközösség Bp. 2000.
De Musica (A muzsikáról; 387-388)
55
Kelemen Imre: A zene története 1750-ig Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó 1998. 65. old.
56
Tiszteletreméltó 673-735
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Az előző fejezetben, a himnuszok kapcsán már említésre került a gregorián énekkincs.
Gregorián éneknek a római katolikus egyház ókori gyökerű, eredendően latin nyelvű,
egyszólamú énekeit nevezzük.57 A XIX. század végéig kétségbevonhatatlan tényként
kezelték, hogy a gregorián énekkincs összegyűjtése és rendszerezése Nagy Szent Gergely
pápa nevéhez fűződik. Amint már az előzőekben erről említés esett, az újabb kutatások
erőteljesen árnyalják ez a nézetet.
A konstantini fordulat után nemcsak a bazilikák építése kezdődött meg, hanem az
istentisztelet során, az épületeken belül is nagyarányú változások kezdődtek. A szertartásrend
új elemekkel gazdagodott, ezzel együtt megnőtt az ének szerepe. Egyes kutatók szerint a római
egyház legősibb énekei vezettek az órómai, az ambrozián (Szent Ambrus himnuszdallamai),
illetve végülis a gregorián énekekhez. Mások szerint a gregorián egyedül az órómai ének
közvetlen leszármazottja, megreformált formája, ami aztán elterjedt az egész Karoling
birodalomban. A harmadik keletkezés-elmélet alapján a gregorián frank-germán területen
alakult ki, fundamentumát római és gall dallamok adják.58 A IV.-V. században uralkodó pápák
közül a hagyomány szerint I. Szilveszter utasítására állították fel azt az énekiskolát, amiből a
későbbi, már felnőttek oktatását is felvállaló intézmény, a Schola Cantorum létrejött.
Tény, hogy a gregorián énekkincs összegyűjtése és rendszerezése a Schola Cantorum
közreműködésével valósult meg, és az is tény, hogy a munka oroszlánrésze Nagy Szent
Gergely idejére esik. Az is bizonyított, hogy Gergely pápa jelentős munkát végzett a liturgia
rendszerbe foglalása szempontjából, és ehhez minden bizonnyal felhasználta a gregorián
dallamok gyűjtése során keletkezett ismeretanyagot. Gregorián énekről ettől az időtől
beszélünk.
A gregorián dallamkultúra sajátosságait az emberi hang sajátos zeneisége határozza meg.
A dallamok rendszerint kis hangközlépésekből állnak, de egyes drámai helyeken néha
előfordulnak nagyobb ugrások is. A VI. századi reform következtében egyensúlyba kerültek
a szillabikus59 és a melizmatikus60 szakaszok, ami nagyban segíti a szöveg tagolását, ezáltal
érthetőségét. A gregorián repertoár „klasszikus” rétegének kialakulása a VII.-VIII. századra
tehető. A dallamírás megalkotása előtt a gregorián énekek népzenei módon, hallás után
terjedtek, csak a szövegeket tudták leírni, a szótagok fölé pedig neumajelek kerültek, ami a
dallam elmozdulásának irányait jelezte.

Kelemen Imre: A zene története 1750-ig Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó 1998. 49. old.
Kelemen Imre: A zene története 1750-ig Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó 1998. 50. old.
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Minden szótagra egy zenei hang esik.
60
Egyetlen szótagra több zenei hang is esik.
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Két fontos szertartás van, ahol napjainkig jelen van és alapvető a gregorián ének, a mise és
a zsolozsma (officium). A mise énekrendje három részből áll, vannak olyan részek, amiket
csak a pap énekel: Oratio, Lectio, Evangelium (ez is eredetileg recitált felolvasás volt),
Prefatio, Pater Noster (ez a mai liturgiában közös ének), Postcommunio és Ite missa est. A
változó énekek az Introitus, a Graduale és Alleluia (vagy Tractus, esetleg Sequentia),
Offertorium, Communio, és Deo Gratias. Az állandó részek az ókori kialakulásuktól fogva
ugyanazok: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus és Agnus Dei. A változó és állandó részek
eredetileg a nép énekei, a XII. századtól lehetnek többszólamú kompozíciók, amit hivatásos
kórus, esetleg nagyobb zenei együttes ad elő.
A zsolozsma eredetileg az őskeresztények napközbeni közös imája volt, ami a szerzetesi
közösségek megjelenésével a szerzetesek, később az összes nővér, barát és pap hivatalos
imádsága lett. A napi zsolozsma részei: Matutinum (Éjszakai imaóra), Laudes (Hajnali
dicséret), Prima (Reggeli ima), Tertia (Délelőtti ima), Sexta (Déli ima), Nona (Délutáni ima),
Vesperás (Vecsernye – Esti ima), Completorium (Befejező imádság).
A VIII. századot követően a római liturgia a nyugati kereszténység területén széles körben
elterjedt, de a zenei anyag nem zárult le, hanem új műfajok jöttek létre, a 3. fejezetben már
részletesen tárgyalt tropus és szekvencia. A párbeszédes tropusokból jött létre a X. század
során a liturgikus dráma. Ebben az időben, a karácsonyi és a húsvéti nagymisék előtt
párbeszédes tropusok segítségével elevenítették fel az ünnep legfontosabb történéseit. Ezek
az előadások – a mai pásztorjátékokhoz hasonlóan – természetesen a szakrális térben, a
templomban kerültek előadásra.
Az egyik fennmaradt korabeli tropus szereplői a szent asszonyok és az Angyal voltak,
amint húsvét hajnalán a Jézus üres sírja mellett találkoztak. Az énekes párbeszéd keretei
fokozatosan bővültek, a XII.-XIII. századra már olyan kéziratok is születtek, ahol a
párbeszédek rögzítésén túl pontosan előírták a kellékeket, a szereplők ruháit, fontosabb
mozgásokat. Ezt az időszakot tekinthetjük a liturgikus drámafejlődés csúcsának. A művek
összeállításában és előadásában igen jelentős szerepet játszottak a latin nyelvű káptalani
iskolák. A drámák tartalmilag szíves jelenítették meg Szent Miklós, Heródes király, vagy a
napkeleti bölcsek alakjait. A leghíresebb liturgikus énekes dráma a Dániel próféta életét
megjelenítő Daniel ludus (Dániel játék), melyet időnként ma is előadnak egyes szerzetesi
iskolák tanulói.61 A mű kapcsolatát a karácsonyi liturgiával az a szentírási rész biztosítja, ahol
Dániel próféta megjövendöli Krisztus születését. A műfaj szép számú hazai emlékei közé
2013 karácsonyán a budapesti Patrona Hungariae és a Piarista Gimnázium diákjai adták elő közösen a Dániel
játékot.
61

44

tartozik a Fehérvári Kódexben (Codex Albensis) Quem queritis címen található húsvéti játék,
Háromkirály játék (Tractus stellae) pedig Csillagjárás címen népi változatban is elterjedt.62
A XIV. századtól egész Európa területén széles körben elterjedt a többszólamúság, ezáltal
a gregorián ének másodlagossá vált, háttérbe szorult. A Trentoi Zsinatot követően nagyarányú
reformokat hajtottak végre, sok melizmás részt elhagytak, ezáltal leegyszerűsítették a
darabokat. A szöveg és a dallam kapcsolatában a humanista prozódia elveit próbálták
beilleszteni a gregorián hagyomány keretei közé. A XIX. században a solesmes-i bencés
szerzetesek, az eredeti kéziratok felhasználásával kezdek tudományos vizsgálatot, ezzel
lehetővé tették az eredeti dallamok helyreállítását, a Graduale Romanum és az Antifonale
Romanum későbbi kiadását. A II. Vatikáni Zsinat liturgiáról szóló konstitúciója63
megerősítette, hogy az egyház a gregoriánt ma is a római katolikus liturgia alapvető,
legfontosabb énekének tekinti.

4/2. A többszólamú zene kialakulása
A dallamok lejegyzésének vágya egyidős az emberi írásbeliség kialakulásával, ám a
minden szempontból kielégítő megoldás csak az első ezredforduló táján született meg. A zenei
hangok szöveg fölötti jelzésével már az ókori görögök is kísérleteztek, de a ma ismert
kéziratok között a IX. századtól találunk olyanokat, ahol egységes rendszerre törekedve jelölik
a dallamvonal emelkedését, süllyedését és a melizmákat. Ezt a – minden esetben szöveghez
kötött – lejegyzési módot neuma-írásnak nevezzük. A neumákkal kiegészített szövegek nem
voltak arra alkalmasak, hogy egy ismeretlen éneket bárki olvasás által megtanuljon. Ez a
módszer csak arra volt hivatott, hogy a már hallott, egyszer már megtanult ének az énekesnek
pontosan eszébe jusson, felidéződjön, el tudja választani egymástól a rengeteg hasonló
dallamú zenei anyagot. Ahhoz, hogy ismeretlen éneket lapról is meg lehessen tanulni, illetve
szöveghez nem köthető dallamot is le lehessen jegyezni, fel kellett találni a kottaírást.
Az első ezredforduló idejére az énektanítás központjaivá a Schola Cantorumok váltak.
Róma mintájára számos más helyen szerveztek hasonlót, híressé vált Metz, Sankt Gallen,
York, Cambrai, Chartres és Fulda énekiskolái, valamint a Nagy Károly által alapított aacheni
Schola Palatina.64
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A mai közhiedelemmel ellentétben az ezer évvel ezelőtti szerzetesi iskolák nemcsak a
szerzetes növendékeket oktatták,65 hanem voltak világi osztályok is (schola exterior), ahol
királyi, főúri udvarokba, hivatali pályára készülő írástudók tanulhattak. Életkor szerint három
csoportban folyt az oktatás. A kezdők csoportjába (puer) a 6 és 13 év közötti gyermekek
tartoztak, a serdülők csoportjában (puber) a 13 és 17 év közöttiek tanultak, a 17 és 21 év
közöttieket ifjaknak (adolescens) nevezték. A gyermekek csoportjában az írás, olvasás,
számolás és zene alapjait sajátították el. A zenei tananyagot a hangok, hangközlépések,
zsoltárok és himnuszok megtanulása alkotta. A serdülők magasabb szinten tanulták az
alapvető tudományokat, és mutálásukig kórusban énekeltek. Az ifjak a hét szabad művészet
mélyebb elsajátításával foglalkoztak. Ezen belül a muzsika elméleti rendszerével, tudományos
és filozófiai megközelítéseivel is megismerkedtek.
Egyik itáliai szerzetei iskola tanára volt Arezzoi Guido (995k -1050) bencés szerzetes. A
neumákkal kiegészített szövegek oktatása közben támadt az az ötlete, hogy a jeleket
vízszintes, párhuzamos vonalakra kell helyezni, melyek a hangkészlet egy-egy hangját
jelképezik, tehát ezáltal pontosan meghatározhatóvá vált a hangközlépések és ugrások
nagysága. A hangkészletet egy Szent János himnusz soraiból alkotta, ahol minden sor egy
hanggal magasabban kezdődik, mint az előző:
UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum
SOLve polluti
LAbii reatum
Sancti Iohannes.66
A kezdő szótagokból egyértelműen látszik, hogy a Guido és tanítványai által használt
szolmizációs rendszer hat hangot ölelt fel. Ezt a hangkészletet hexakkordnak nevezzük. Ez a
rendszer bővült később nyolc hangúvá, a LA fölött egy SI és egy DO hanggal. A ma
használatos rendszerben a SI hang helyett TI hangot használunk, és az UT helyett mindenütt
a DO az alaphang.
A vonalak száma ekkoriban négy volt, ez kényelmesen elég volt arra, hogy – a
vonalközöket is felhasználva – le lehessen kottázni az akkoriban használatos gregorián
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dallamokat. Természetesen azt is jelölni kellett, hogy melyik vonalon van az alaphang, ezt a
vonalak színezésével oldották meg. A DO hang színe sárga, vagy zöld, a FA piros volt.
Több levél is fennmaradt ebből az időből, melyeket Guido az újfajta énektanítási módszer
kapcsán írt. Egyik levelében arról tájékoztat, hogy látogatást tett XIX. János pápánál (10241033) Rómában, és bemutatta neki módszerét.
János pápa, aki a római egyház feje, hallotta énekiskolánk hírét. Nevezetesen azt hallotta, hogy
a fiúk hogy tudnak megtanulni olyan dalokat az antifónakönyvünk segítségével, melyeket még
sohasem hallottak. Nagyon meglepődött, és három futárt küldött értem, hogy vigyenek el őhozzá… A
pápa igen örült, hogy találkoztunk… és rengeteg kérdést tett fel. Úgy lapozgatott az antifónakönyvben,
mintha az valami csoda lenne… El nem mozdult a helyről, ahol ült, amíg meg nem tanulta, hogyan
kell elénekelni egy olyan versrészletet, amit még sosem hallott. Kell-e ennél többet mondani?
Nemsokára el kell hagynom Rómát – azokon a nedves, mocsaras helyeken a nyári láz maga a halál
nekem. Abban maradtunk azonban, hogyha megjön a tél, én is visszatérek, hogy magyarázzam
munkánkat a pápának… és papjainak.67

Arezzoi Guido felfedezése a gregorián énekkincs pontosabb lejegyzése, egyszerűbb
taníthatósága érdekében jött létre. A lejegyzés hatalmas munkája az első ezredfordulót követő
századok során meg is történt, színpompás kódexek születtek gazdag kottaanyaggal,
melyekben végre pontosan tudták rögzíteni a liturgia zenei részét is. Arra azonban sem Guido,
sem az őt támogató János pápa nem gondolhatott, hogy az új találmány forradalmi fejlődést
indít el a zene terén. Azáltal, hogy nemcsak hallható, hanem látható formában is megjelent a
zene, létrejött egy olyan szerkeszthetőség lehetősége, ami korábban ismeretlen volt.
Megszülethetett a többszólamúság, később pedig az absztrakt zenei hang elválhatott a
szövegtől, létre jöhetett az instrumentális zene. Kevesen szoktak belegondolni, hogy az egész
európai zenekultúra – beleértve Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Bartók és Kodály teljes
életművét – nem születhetett volna meg egy itáliai bencés szerzetes, és az őt támogató
egyházfő, végső soron a római katolikus egyház segítsége nélkül.

4/3. Orgánumtechnika, ars antiqua, ars nova
Az többszólamú ének Arezzoi Guido idejében már gyakorlattá vált, amire az utal, hogy az
egyszerű orgánumtechnikáról a flandriai Szent Armand bencés apátság szerzetese Hucbald
(840k-930) írásában is olvashatunk. „A konszonancia két hang tervszerű és egybehangzó
keveredése, ami akkor következik be, ha két különböző magasságú hangot kapcsolunk zenei
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egységgé, mint amikor egy férfi és egy gyermek ugyanazt énekli.” 68 Nagy jelentőségű IX.
századi írás a Musica enchiriadis (Zene kézikönyve), ebben a paralel orgánum (párhuzamos
többszólamúság) szokásos formáiról is olvashatunk. „Két szólam egyidejű mozgást végez
egymástól kvart, vagy kvint távolságban. Az alapul szolgáló gregorián dallamneve vox
principalis (vezető szólam), a második szólam neve vox orgonalis (orgona szólam).”69 A korai
egyházi szerzők nem tekintették feladatuknak eredeti dallamok kitalálását, minden esetben
gregorián témát dolgoztak fel.
Az orgánum technika valószínűleg sohasem lépett volna túl a párhuzamosság szintjén, ha
a hangjegyírás megjelenése nem termékenyíti meg a XI. században. A kor szerzői (akik
minden esetben énekesek voltak), képessé váltak párhuzamos, oldal és ellenmozgás
alkalmazásával dallamilag különböző szólamok összeszerkesztésére. A 164 kétszólamú
darabot tartalmazó orgánumkönyv, a Winchester Troper a XI. század második felében
keletkezett. A vezető szólam általában alul, míg a kíséret, az orgonaszólam felül található,
ritkán előfordul szólam keresztezés is. Ennek a stílusnak a fejlődése vezetett az ars antiqua
kialakulásához.
Az első név szerint ismert zeneszerző Leoninus, az ő tanítványa volt Perotinus. Mindketten
a párizsi Beata Maria Virginis-templom énekiskolájának tanáraiként működtek. A templom a
párizsi Notre-Dame székesegyház román kori elődje volt, ezért a szakirodalom Notre-Dameiskola néven foglalja össze az 1175 és 1250 között itt működő mesterek munkásságát.
Leoninus 1163 és 1190 között működött, műveit a kétszólamú orgánumokat tartalmazó
Magnus Liber Organi (Nagy Orgánumkönyv) tartalmazza. Leoninus és Perotinus nevét egy
ismeretlen nevű tanulmányszerző munkájából tudjuk, aki így írt: „Leoninus volt a legjobb
orgánum szerző. Ő írta a Nagy Orgánumkönyvet, a misékhez és gyászmisékhez, hogy bővítse
a szertartásokat. Ezt a könyvet használták egészen Perotinus idejéig, aki aztán lerövidítette, és
sok

részét

átjavította…

a

harmonikus

művészet

leggazdagabb

díszítéseinek

felhasználásával.”70
Leoninus kétszólamú orgánumai úgy néznek ki, hogy az alsó szólamban van az adott
ünnephez kapcsolódó gregorián ének, ezt a szólamot tenornak71 nevezzük. A felső szólam a
duplum, ez sok hangból álló, díszített kíséret, ami komoly énektudást igényelt. Perotinus,
(1155 és 65 között született, és 1200 és 1220 között halt meg), már más elvek szerint építette
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fel kompozícióit. A Perotinus által alkalmazott kétszólamú, horizontális irányban bővített
szerkesztés mellett fontosnak tartotta a vertikális szerkezet bővítését is. Leoninus hosszú
díszítéseit – ami sokszor azt eredményezte, hogy a tenornak akár húsz másodpercet is el kellett
időznie a gregorián dallam egy-egy hangján – radikálisan meghúzta, viszont bővítette a
szólamok számát. Általánossá vált zenéjében a harmadik szólam, a triplum, de vannak
darabjai, ahol a négyszólamúságig is eljutott. Ez már mai értelemben is valódi polifónia.
Ennek a zenének fontos jellemzője, hogy
kizárólag a tenor énekel szöveget, a kísérő
szólamok szöveg nélküliek. A másik nagyon
fontos dolog a háromnegyedes alaplüktetés
prioritása. Ez természetesen abból adódott,
hogy a hármas szám tökéletessége a középkori
világkép alappillérét képezte. Johannes de
Muris72 így írt erről 1319-ben:
Az, hogy minden tökéletesség a hármas
számon alapul, példák százain látható. Istenben, aki
maga a tökéletesség, lényegénél fogva benne van az
egyetlenség, megszemélyesítve pedig a hármasság:
Ő három az egyben és egy a háromban. Sőt: az
egyénekben…

(van)

nemzés,

öregedés

és

szubsztancia, a véges időszakban kezdet, közép és
vég; minden gyógyítható betegségnek kitörése, krízise és elmúlása. A három az első páratlan szám és
az első prímszám. Nem két vonal, hanem három tud egy területet bezárni. A háromszög az első
szabályos sokszög…73

Természetesen nem mindenki fogadta kitörő örömmel Perotinus és követői munkásságát.
Ennek az volt az alapvető oka, hogy a méltóságteljes, egyszólamú gregorián énekek, és az
ehhez szervesen kapcsolódó egyszerű orgánumok helyett nagyon gyors ritmikák, és nagyon
magas fekvésű énekhangok jelentek meg. Az alapdallam az alsó szólamban volt, ezért a
szerzők csak a ritmika sűrítésével, és a felső szólamok hangterjedelmének növelésével tudtak
teret nyitni kompozíciós elképzeléseik megvalósításához. Sok kortárs pap kritikus feljegyzése
közül John Salisbury írása különösen élesen foglalja össze az ellenzők érveit: „A zene
meggyalázza az istentiszteletet, mert Isten szemeláttára, magában a szentély megszentelt
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rejtekében74 az énekesek a kéjvágyó énekhang bujaságával és egyedülállóan beképzelt módon
megbabonázzák minden kis követőjüket, ahogy elnőiesítik a hangokat és a mondatokat.”75
A XIII. században két új műfaj született, ami a mai napig hatással van az európai zenére, a
conductus és a motet. A conductus a liturgikus drámák részeként jelent meg, az egyes
szereplők bevonulása alatt énekelték. Többszólamúvá a XII. század végétől vált, a korabeli
egyszerű polifónia megjelenési formája, itt nem kötelező a gregorián alapdallam. Kölni
Franco a XIII. század végén részletesen leírta a komponálás módját: „Aki conductust akar
írni, először kitalál egy olyan szép dallamot, amilyet csak tud, aztán úgy használja fel, ahogy
a többszólamú zenében a tenort szokták… Aki harmadik szólamot is akar írni, annak az első
kettőt is fejben kell tartania, hogy amikor a triplum disszonáns a tenorral, ne legyen disszonáns
a felső szólammal és fordítva.”76
A XIII. század közepétől a többszólamú orgánum részeket kezdték a kompozíciókból
elhagyni, és fontosabb szerepet adtak a discantus stílusban megírt részeknek. Ezzel együtt az
eredetileg szöveg nélküli kísérőszólamok is szöveget kaptak. Az új műfaj erről az eljárásról
kapta a nevét.77 A szöveggel ellátott duplumot motetusnak nevezték, a harmadik szólam
továbbra is triplum maradt. A műfaj francia földről indult, de hamarosan egész Európában
népszerűvé vált.
Ebben az időben gyakori eset, hogy – akár a katedrálisokat, ahogy tovább építették egy
következő nemzedék stílusában – az eredetileg két, vagy háromszólamú darabhoz
komponáltak még egy negyedik, vagy egy ötödik szólamot is. Van olyan motet, amelyiknek
valamelyik kísérőszólama egy korábbi mű fő (tenor) szólamával azonos. Itt a tenor általában
gregorián dallam, a kompozíciók szövege legtöbbször latin. Ismerünk olyan liturgikus
kompozíciókat, ahol a tenor és a kísérő szólamok tartalmilag különböznek, például a tenorban
egy húsvéti miseszöveg hallható, miközben a motetus szólam Szűz Mária közbenjárásáét
fohászkodik. Később megjelentek a világi motetek is. Ennek hatására volt olyan szerző, aki
egyházi mű keretei közé szerkesztette a – liturgikus tenor és motetus szöveg fölé – az imádott
hölgy kegyeiért könyörgő triplumot (francia nyelven).
Ebben az időben működött a már említett Kölni Franco és Johannes Grocheo, valamint
Petrus de Cruce. Franco az Időmértékes zene című munkájában megteremtette a ritmikus írás
alapjait, ami lehetővé tette később az instrumentális zene lejegyzését. A ritmika leírásával
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Johannes de Muris alapvető munkássága előtt nem foglalkoztak, mert az éneklésben a szöveg
ritmusát vették alapul. Kölni Franco is természetesen az elfogadott hármas osztást tekintette
tökéletesnek (perfect), de beszélt arról, hogy létezik páros ütemezés is, ezt tökéletlennek
(imperfect) ítélte.78 Johannes Grocheo Párizsban működött. A zenéről (De musica) című írása
fontos forrás a mai kutatók számára, részletesen tárgyalja a korabeli egyházi zene műfajait,
irányzatait, de kitér a világi zene műfajainak ismertetésére is. Művében olvashatunk egy
bizonyos „szabdalt” énekről is, amit hoquetusnak nevezett. A hoquetus alapvetően vokális
stílus volt, de lehetett szöveg nélküli, hangszeres darab is.
Petrus de Cruce idejében a motet számos változáson ment át, többek között bővült az
alapdallamok köre, megjelentek az antifónákból, himnuszokból vett alapdallamok, sőt, néha
világi dallamok is bekerültek a tenorba.79 De Cruce ilyen stílusú művei 1250 körül
keletkeztek. A tenor megtartotta a nyugodt mozgást, de a középszólamokban nem voltak
ritkák a melizmák sem. A kísérő szólamok élénk ritmikái a szöveghez alkalmazkodtak.
A késői ars antiqua legfontosabb újítása a cantilena műfaján belül keletkezett. Az ebben a
műfajban született darabok a conductus formai elemeit követik, de a szerzők a szövevényes
szólamszerkezetből egyre nehezebben kihallható alapdallamot, a felső szólamba helyezték.
Az a szerkesztési metódus alapjává vált az összes további kor szólamszerkesztési
gyakorlatának.
Az ars nova a központosított francia abszolút monarchia keretei között fejlődött ki. A XIV.
század folyamán a középkor túljutott csúcspontján. Szép Fülöp elérte a pápaság hatalmának
korlátozását, és 1309-ben, Kelemen pápa idején kezdődött a pápák 150 éves avignoni fogsága.
Itáliában törpeállamok sokasága jött létre, ezek természetesen folyamatosan hadban álltak
szomszédaikkal. Nem voltak ritkák az egyes családok közötti villongások sem. Nagy
megpróbáltatás jelentett az 1337 és 1453 között, több mint egy évszázadig tartó angol-francia
háború is. A század derekán hatalmas pestisjárvány söpört végig a kontinensen,
megszámlálhatatlan áldozattal a nyomában. 1307-ben született Dante: Isteni színjáték című
műve, ahol a többszörösen hármas számra komponált forma hátterében a skolasztikus
rendezőelveket figyelhetjük meg. Ezzel együtt a túlvilágon megjeleníti Vergiliust, mint az
antik kultúra prominens képviselőjét. A világi költészet terén nagyon jelentős Petrarca és
Boccaccio munkássága. A képzőművészetben talán Giotto volt az első, aki kezdte feloldani
elődei merev ábrázolásmódját, és jeleneteit a való életből vett elemekkel tette életszerűvé.
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Az ars nova kifejezés Philippe de Vitry (1291-1361) tollából származik. A kor egyik
legjelentősebb zeneszerző-teoretikusa, azonos című munkájában a ritmika és a hangjegyírás
kérdéseit tárgyalta, továbbfejlesztve az ars antiqua eredményeit. Legfontosabb újítás, hogy a
hármas osztással egyenrangúvá tették a kettes osztást. Minden fontosabb egységet 80 lehetett
és szabadott három, vagy kettő egyenlő részre osztani, ami addig nem tapasztalt ritmikai
változatosságot hozott a zenedarabok felépítésében. Az újítások elfogadása azonban nem
ment könnyen. Lüttichi Jakab: Speculum Musicae (A zene tükre) című írásában így fakadt ki:
„Ó, ha hallanák azok a régi zeneértő tudósok a maiakat, mit tennének, mit mondanának?”81
John Wicliffe (1320-1384) angol pap és oxfordi egyetemi tanár nemcsak a pápaság világi
hatalmának jogosságát vonta kétségbe, hanem – a liturgia kérdéseit tárgyalva – korának
zenéjéről szintén éles kritikát fogalmazott meg:
A régi időkben, ha az emberek börtönben voltak, gyászdalokat énekeltek azért, hogy az
evangéliumot tanítsák, hogy elűzzék a tunyaságot, és hogy hasznosan töltsék az időt. De azok a dalok
és a mostaniak nem illenek össze, mert a maiak jókedvet és büszkeséget idéznek, az övék pedig
gyásszal és Isten törvényével foglalkoztak. Nem sokkal később hiú trükköket kezdtek használni –
discantot, contrahangokat, orgánumot és hoquetust – ami inkább táncra, mint bánatra ösztönzi a hiú
embert….82

1323-ban XXII. János pápa is kiadott egy kemény hangú bullát, melyben elítélte az ars
nova stiláris törekvéseit:
Az új iskola követői… jobban szeretnek saját, új módszereket kitalálni, mint hogy a régi
módon énekeljenek. Így aztán az isteni szertartás zenéjét megzavarják ezek a gyors hangok. Sőt…
több szólammal megrontják, és időnként felduzzasztják a zenét profán dalokból készült felső
szólamokkal. Ennek eredményeképpen gyakran úgy tűnik, hogy szem elől tévesztik az Antifónákban
és a Graduáléban található fő dalforrásainkat… Mindennek pedig az az eredménye, hogy az odaadás,
az istentisztelet igazi célja valahol elsikkad, és a feslettség viszont, amitől őrizkednünk kellene, egyre
nő. Mi sürgősen betiltjuk ezeket a módszereket…”83

A pápai megnyilatkozás ugyan nem szüntette meg a többszólamúság továbbfejlődését, ám
mégsem tekinthetjük felesleges szigornak, hiszen – a számos máig ható művészi eredmény
mellett vadhajtások sokasága is burjánzásnak indult, amit a nyesegetni, korlátozni nem volt
feltétlenül oktalanság.

A ritmika alapegységei: maxima, longa, brevis és semibrevis voltak.
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A francia ars nova zenei anyagát négy fontos kódexből ismerjük. A Roman de Flauvel –
korabeli szatirikus versek mellett – tartalmazza Philippe de Vitry kompozícióit is. Az 1360
körül keletkezett Irvea-kódexben több, mint 80 egyházi motettát és misetételt találunk. Az
Apt-kódexben olyan egyházi szerzők munkái is szerepelnek, akik már a XV. század első
felében is dolgoztak. Végül a Machaut kódexgyűjtemény nagyon jelentős, ami a kor
legnagyobb francia költőjének és komponistájának szerzeményeit tartalmazza.
Guillaume de Machaut 1305 és 1330 között született. Hivatali pályáját Luxemburgi János
cseh király titkáraként kezdte, majd Párizsban és más francia városokban látott el különféle
hivatalokat. A reimsi székesegyház kanonokaként hunyt el 1377-ben. Elődei – Romen de
Fauvel és Ph. de Vitry – munkásságához kapcsolódva megreformálta a motetta műfaját, az ő
nevéhez kötik az izoritmikus motetta kialakítását. Ez a technika bizonyos ritmusformák
szakaszos ismétlődésén alapul. A tenor szólamban egy adott ritmikai formula többször
ismétlődik, izoritmikus szakaszokat, periódusokat alkot. Ennek neve talea. Az ismétlődő
ritmusszakaszok mellett – szintén a tenorban – ismétlődő dallamszakaszokat is találunk, ezt
colornak nevezték. A későbbi szerzők ezeket az ismételt szakaszokat a többi szólamra is
kiterjesztették.84
Machaut művei közül ma a legnépszerűbb az 1364-ben keletkezett Notre-Dame-i mise. A
kompozíció legfőbb erénye, hogy mai füllel hallgatva is spirituális, zenei és művészi élményt
nyújt, szemben a kor számos alkotásával, amelyeket kortörténeti emlékként érdemes csak
tanulmányozni. A mise állandó részeit a XIV. században kezdték többszólamú
kompozícióként feldolgozni, ezek közül Machaut miséje az első, aminek összes tétele
bizonyítottan ugyanattól a szerzőtől származik. A kompozíció végig, konzekvensen négy
szólamú, ami előre mutató a kor
szólam-kavalkádjában. A rövid
szövegű

tételek

Sanctus,

Agnus

polifóniában

(Kyrie,
Dei)

a

gazdagabb

motetta stílust követik, a tenor
minden

esetben

alapdallamot

gregorián

tartalmaz,

és

izoritmián alapul, az ütemmutató páratlan. A hosszabb
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szövegű tételek (Gloria, Credo) a conductus stílusjegyeit hordozzák, nem találunk bennük
gregoriánt, gyakoriak a deklamáló harmóniasorok, az ütem-mutató páros. Példánkban a Credo
tétel részletét láthatjuk. A művet a szerző Ita missa est tétellel zárja.
Az itáliai ars nova legfontosabb forrásai a Rossi-kódex, a Pit-kódex, és a Squarcialupikódex. Ebben az időben a három legfontosabb olasz műfaj a madrigál, a caccia és a ballata,
ám ezek a világi zene kategóriájába tartoznak. Ebből adódik, hogy a szerzők – akiknek
természetesen részt kellett venni az korszak egyházzenéjében is – főleg a világi művek terén
alkottak maradandót.85
Az angol zene ebben a korban némileg külön utakon járt. A gregorián alapok természetesen
ide is eljutottak, de a gyökerek kiegészültek egy speciális énekstílussal, a Gymellel. A
Gymelekben a legfontosabb hangközmenet a tercpárhuzam, ami később kiegészült egy
szextpárhuzamban mozgó harmadik szólammal, és ez egy rendkívül jól hangzó mixtúrás
hangzást eredményezett. Jellegzetes, refrénes szerkezetű zenei forma a carrol. A szövegek
általában karácsonyi tartalmúak, Szűz Máriát dicsőítik, vagy Jézus születését köszöntik.
Ismerünk néhány világi témájú carrolt is, ezek közül leghíresebb a Deo gracias Anglia
kezdetű, mely V. Henrik azincourt-i győzelme alkalmából született.
A XIV. és XV. századi angol zene legfontosabb forrása az Old Hall kézirat, a gyűjtemény
összes darabja egyházi mű. A kötetben szereplő zeneszerzők közül a legjelentősebb a
canterburyi székesegyház alkalmazásában álló Lionel Power (?-1445). Misetételeiben,
motettáiban szívesen alkalmazta az izoritmikus technikát. Darabjaiban gyakran előfordul az
imitáció, de szabadon variálja a cantus firmusként alkalmazott alapdallamokat.
A kor másik híres komponistája, John Dunstable. 1380 körül született, és francia
kapcsolatai révén jól ismerte a francia zene eredményeit. A zene mellett matematikával és
csillagászattal is foglalkozott, így a reneszánsz gondolkodás előképének tekinthető.
Életművének nagyobbik része motetta, kisebbik része misekompozíció. A világi zene
területére csak néhány darab erejéig kirándult. Motettáit három csoportba sorolhatjuk, az
elsőben az izoritmikus motetták, a másodikban az olyan motetták, amelyeknek a felső
szólamában díszített gregorián dallamot találunk, a harmadik csoport a szabad kompozíciókat
tartalmaz. A szabad kompozíciókban kizárólag eredeti dallamok szerepelnek. A darabok
általában három szólamúak, a tenor legtöbbször az alapot alkotja, a középszólam pedig
hangzat-kiegészítő funkciót is ellát. A misekompozíciókban látható Dunstable törekvése,
hogy a tételeket azonos motívumok, vagy összetartozó dallamok felhasználásával egységes,
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összetartozó egésszé komponálja. 1453-ban halt meg, sírkövére felvésték a „zene fejedelme”
titulust. A XV. század végén Johannes Tinctoris azt írta róla, hogy Dunstable „egy olyan
művészet forrása, mely minden eddigi zenét felülmúl.”86

4/4. A reneszánsz szellemisége a zene felől megközelítve
A reneszánsz (rinascimento) jelentése: újjászületés. Ezt a korszak alkotói az antik kultúra
újjáélesztésére értették, ám ez csak az építészetben, a szobrászatban, és az irodalomban
történhetett meg valóságosan. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a görög és római kultúra
irodalmi emlékeit tudós szerzetesek őrizték meg számunkra másolásaik révén, illetve az antik
épületek és szobrok jelentős része is pápai, püspöki udvarokban, kőtárakban vészelte át az
évszázadok viharait. Márcsak ezért is igazságtalan a középkort „sötét” jelzővel illetni. Jelentős
írók, filozófusok, pl. Tasso, Morus Tamás, és Shakespeare nem írhatták volna meg műveiket
a kolostorok mélyén dolgozó névtelen kódexmásolók munkája nélkül.
A képzőművészet és a zene területén nem lehet egyértelműen újjászületésről beszélni, itt
inkább arról van szó, hogy az emberközpontú, humanista látásmód következtében létrejött egy
olyan ábrázolási forma, ami gyökeres fordulatot hozott a korábban alkalmazott technikákhoz
képest. A kor legnagyobbjai: Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Dürer
és más, kisebb mesterek olyan perspektivikus látásmódot, színvilágot, és modell után festett
életszerű jelenetábrázolást honosítottak meg, amire a korábbi korokban nem volt példa.
A zene humanista teoretikusai – elsősorban Beöthius írásainak közvetítésével – ismerték a
görög zenefelfogás és zeneelmélet lényegét, de magáról az ókori zenéről semmilyen
kézzelfogható ismeret nem állt rendelkezésre.87 A korszakváltást ebben a művészeti ágban –
amit ekkor, a többihez hasonlóan nem művészetnek, hanem mesterségnek tartottak – az
jelentette, hogy a hétköznapi életben is megnövekedett a szerepe. A többszólamúság már
nemcsak a legnagyobb katedrálisok falai között volt hallható, hanem meghonosodott kisebb
városok szerényebb templomaiban is. Ennek hatására már nemcsak a püspökségek, főúri
rezidenciák, hanem tehetősebb polgárok is – alkalomszerűen – meg tudtak fizetni kisebb
létszámú énekkarokat, zenei együtteseket. Ebből adódóan sokkal több kompozíció született,
ezeket természetesen azonnal meg is szólaltatták, és mindez együttvéve jótékonyt hatást
gyakorolt a zenei színvonal általános minőségére. A szerzők nagy súlyt kezdtek helyezni a
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szövegek érthetőségére, illetve ebben a korban merült föl először, zene kifejezze, megjelenítse
a szöveg tartalmát. A reneszánsz korszak zeneszerzői továbbra is az énekesek soraiból
kerültek ki, és legfontosabb munkaadójuk az egyház maradt.
A könyvnyomtatás feltalálása óriási hatást gyakorolt az irodalmi kultúra széleskörű
terjesztésére. Az egyetlen példányban létező kódexeket felváltotta a többszáz, esetleg többezer
példányban nyomtatott könyv, ami lehetővé tette, hogy a kontinens összes egyetemére,
kolostorába, királyi és fontosabb főúri udvarába eljussanak az irodalom és a filozófia legújabb
alkotásai, a tudomány aktuális felfedezései. A könyvnyomtatás megjelenése természetesen
maga után vonta a kottanyomtatás kialakulását is. Először fatáblába vésték a kottakép
negatívját, és erről készítették a nyomatot. Így adták ki például a kolozsvári Holgreff-féle
nyomdában Tinódi Cronicá-ját.88 Ez a technika a XVI. század közepéig volt használatos. A
velencei Ottaviano Petrucci nyomdájában alkalmazták először azt az eljárást, ahol külön
kinyomtatták a kottasorokat (ezt a zeneszerzők kéziratpapírként is tudták használni), majd erre
rányomtatták a menzurális hangjegyekből kirakott hangjegysorokat, végül a szöveget. Ezt a
bonyolult, és sok hibalehetőséget magában rejtő módszert az 1520-as években a párizsi Pierre
Attaigant egyszerűsítette, az ő nyomdájában egyetlen nyomólemezre készítették el a
kottaoldal negatívját, és ebből készültek a nyomatok. Ennek az eljárásnak tökéletesített
változatait gyakorlatilag a huszadik század végéig, a digitális kottanyomtatás megjelenéséig
alkalmazták a kiadók.89
A reneszánsz muzsikában – elsősorban a világi zenében –
egyre nagyobb szerepet kaptak a különféle hangszerek,
hangszeres együttesek. A királyi udvarok mellett a nagyobb
templomokban is megjelentek az orgonák. Itt két szélsőséggel
találkozhatunk, az egyik a kis hordozható, ezüstsípos orgona, a
másik a hatalmas blockwerk. Kezdetben a csúszkák szoros
ólomágyban futottak, és a manuál, valamint a pedálklaviatúra
billentyűzete nem sokban különbözött egymástól, mert a
billentyűk távolságát meghatározta a sípok egymástól való
távolsága.

A manuális játék is nagy erőt igényelt, ezért

ekkoriban még tenyérrel (és lábbal) tudták megszólaltatni a
hangokat, így maximálisan négy hang szólhatott egyszerre. A
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hatalmas blockwerkeket sem lehetett regisztrálni, mindig, minden regiszter szólt, ezért a
hangzás monumentális, de egysíkú, gyakran riasztó volt. Nem csoda, ha ekkoriban még nem
merült fel az énekkar és az orgona együttes játékának lehetősége.90
A vokális muzsika területén is nagy változások történtek. A XV. századra megszűnt az az
ars nova keretében még rendszeresen alkalmazott középkori gyakorlat, hogy a kétszólamú
darabhoz utólag triplumot írtak, sőt az sem volt ritka, hogy pár évtizeddel később egy
negyedik vagy ötödik szólammal gyarapodott a mű, természetesen egy későbbi szerző
tollából.
A reneszánsz eszményhez hozzátartozott a homogén hangzás kialakításának igénye. Ez
maga után vonta a nagyjából állandó összeállítású énekkarok kialakulását, a négyszólamú
szerkesztés megszületését. A vokális zene legfontosabb területe a templom volt, de ebben a
korban nők még nem vehettek részt az istentisztelet aktív lebonyolításában, így az
énekkarokban sem. Ezért a legfelső szólamot – amit ma szopránnak, akkoriban superiusnak
hívtak – serdületlen fiúk énekelték. A legmagasabb férfiszólam a mai altnak megfelelő
kontratenor, vagy kontraalt lett, ez alá került a tenor, végül az énekkar legalsó szólamává a
basszus vált. A tenor természetesen itt már nem a gregorián dallamot éneklő középkori
szólam, a négyszólamú szerkesztés a cantilena-elvet követte; a fődallam mindig a legfelső
szólamba került. Időnként előfordult, hogy az énekkarokkal együtt hangszeresek is
szerepeltek. Ez történhetett úgy, hogy a hangszeresek valamennyi szólamot együtt játszották
az énekesekkel, de úgy is, hogy csak néhány fontosabb szólamot támasztottak meg. Volt olyan
is,

hogy

egy-egy

szólamot

csak

hangszeresek játszottak, de előfordult
olyan gyakorlat is, hogy részenként
(versszakonként) felváltva játszott az
énekes és a hangszeres együttes. Ennek
következtében

a

templomokban

karzatokat kezdtek építeni az énekkarok
számára. Velencében, a Szent Márk
székes-egyházban több karzat is épült, ez
maga

után

vonta

a

többkórusos

A hangszerek szólamai speciális tabulatúrákba írták, ez nagymértékben különbözött az énekezek kottáitól, de
sokszor pontosabb lejegyzést tett lehetővé, mint a korabeli kottaírás.
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zeneszerzői technika kialakulását,91 ami később Itáliában más helyeken is nagyon kedveltté
vált.92
Természetesen a szerzők működésével párhuzamosan a korabeli zene elméletéről is
születtek értékes tanulmányok. A korábban már említett flandriai Johannes Tinctoris (1435k
– 1511) legjelentősebb munkája az 1475-ben publikált Terminorum musicae diffinitorium.
Ajánlása Mátyás király feleségének, Beatrixnak szól, aki tanítványa volt Nápolyban. Az itáliai
Franchino Gaffori (1451 – 1522) zeneszerzés tankönyvében elsőként definiálja az akkord
fogalmát, kifejtve a tonális gondolkodás irányába mutató elveit, hangsúlyozva a
hármashangzatok meghatározó szerepét. A spanyol Ramos de Pareja (1440k – 1495k)
elméleti munkájában véglegesítette a nagy és a kisterc viszonylatait, ami megalapozta a
későbbi összhangzattani gondolkodást. A svájci Henricus Glareanus (1488 – 1563) görög
teoretikusok munkái alapján, a nyolc középkori hangsort kiegészített négy újabbal, ezzel
teljessé tette a hangok sorát, létrehozta a 12 fokú kromatikus skálát. Végül a XVI. század
legnagyobb teoretikusa, Gioseffo Zarlino (1517 – 1590) Institutioni harmoniche című
munkájában93

összefoglalását

adta

a

polifonikus

szerkesztés

addig

ismert

törvényszerűségeinek. Törvényeket állapított meg a különféle hangközviszonyokról,
kimutatva a dúr és moll akkord közötti alapvető különbséget. Foglalkozott a dramatikus zenei
ábrázolás lehetőségeivel, de legfontosabb elméleti eredménye a harmonikus gondolkodáshoz
vezető út kimunkálása volt.94
Korai reneszánsznak az 1430 és 1490 közötti időszakot nevezzük. Az ars nova elvei
háttérben szorultak, kialakult az imitációs szerkesztési elv. A burgundi iskola első reneszánsz
stílusú képviselője Gillaume Dufay. 1440 körül született, Párizsban tanult, majd Itáliába ment,
ahol a Malatesta család szolgálatát követően a pápai kórus tagja lett. Életének késői
szakaszában Cambraiban élt, itt 1474-ben bekövetkezett haláláig köztiszteletben állt.
Himnuszaiban, motettáiban előszeretettel alkalmazta a fauxbourdon technikát, ami úgy épül
fel, hogy a felső szólamba kerül a díszítésekkel ellátott gregorián dallam. A középső szólam
ezzel kvart-párhuzamban halad, míg az alsó szólamban általában oktáv és szext hangköz
váltakozik a felső szólamhoz képest. A felső, gregorián dallam nincs lejegyezve, így a szerző
látszólag nem vét a kvart-párhuzam középkori tilalma ellen. Miséi 1450 után születtek,
ezekben gyakori a tenor szólamban elhelyezett gregorián cantus firmus. Némelyik

A stílus legjelesebb képviselője Giovanni Gabrieli (1557-1613).
Ez a technika valódi kvadrofon hangzást eredményezett.
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misetételében az is előfordul, hogy a főtéma világi dallam átvétele. Dufay kortársai közül
Gilles Binchois a legjelentősebb. 1400 körül született, fiatal korában katona volt, majd a papi
rendbe lépett. Legtöbb műve egyházi zene, Magnifiat feldolgozások, himnusz feldolgozások
és misetételek. Ő is legtöbbször a fauxbourdon technikát alkalmazta, amit esetenként
imitációs részekkel színesített.
A franko-flamand szerzők második generációjának legkiválóbbika Jean de Ockeghem.95
1425 körül született, 1454-ig az antwerpeni katedrális kórusában énekelt, majd 1497-ben
bekövetkezett haláláig a francia királyi udvar zenei együtteseinek vezetője volt. Halálára
Rotterdami Erasmus búcsúztató verset írt, leghíresebb tanítványa, Josquin des Prez pedig
siratóéneket komponált. Nem sok mű maradt fenn tőle,96 de ezek mind nagy jelentőségűek.
Miséi között találunk gregorián cantus firmusokat és világi témákat felhasználó
kompozíciókat, de van olyan is, ahol a főtéma magától Ockeghemtől származik. Ő írta a
zenetörténet első többszólamú Requiemjét. Dallamai nagylélegzetű frázisok, ritmusuk
hajlékony, a megformálás kerüli a szimmetriát. Zeneszerzői módszerét tekintve rá már nem
jellemző a fauxbourdon, hanem sokkal inkább az imitációs technika konzekvens alkalmazása.
A művek formai tagolását jól érzékelhető zárlatok által valósítja meg, ezek helyét mindig a
szöveg határozza meg. Zeneszerzői technikája sohasem az öncélú bravúrok, hanem a tartalom
és a forma egységének szolgálatában áll. Legfontosabb flamand kortársai Antoine Busnois,
Jacob Barbireau, és a Mátyás király budai udvarában is működő Johannes Stockem voltak.97
A reneszánsz fénykora 1490 és 1560 között volt. Az imitáció általánossá vált, a
németalföldi mesterek vezető szerepe lassan háttérbe szorult, megnövekedett az itáliai
mesterek jelentősége. A franko-flamand iskola szerzői közül Jacob Obrecht tevékenysége
már átível az érett reneszánsz korába. 1450 körül született, már fiatalon az utrechti
székesegyház zenei vezetője lett. Később Bergen, Zoom, Antwerpen és templomaiban töltött
be fontos állásokat. Két ízben járt Itáliában, második alkalommal, ott tartózkodása idején,
1505-ben pestisjárvány áldozata lett. Miséket, motettákat és világi darabokat írt.
Misekompozícióiban használ gregorián cantus firmust, német egyházi dallamokat, elődei –
Dufay, Ockeghem, Busnois és mások – kompozícióiból vett motívumokat, valamint saját
invenciójú témákat. Egyik Mária-miséjében úgy fokozta a hatást, hogy a szólamok számat a

Más írásmód szerint: Johannes Ockeghem
11 teljes mise (köztük egy Requiem), 10 motetta, és 20 Chanson, melyeket a vatikáni könyvtárban őrzött
Chigi-kódex tartalmaz.
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kompozíció során háromról fokozatosan hétre emelte. Jelentősek chansonjai is, ezekben
holland népdalok feldolgozásai is előfordulnak.
A korszak legkiválóbb németalföldi szerzője Josquin des Prez. 1440 körül született,
pályáját énekes fiúként kezdte St. Quentin város katedrálisában, majd Párizsban Ockeghem
tanítványa volt. Ezt követően Itáliába utazott, ahol 1459 és 1472 között a milánói dóm
kórusában énekelt. Később Ascanio Sforza bíboros támogatásával a pápai kórus tagja lett,
majd rövid ideig XII. Lajos francia király szolgálatába szegődött. Életének utolsó másfél
évtizedét szülőföldjén, Conde város főtemplomának káptalani elöljárójaként töltötte. 1521ben hunyt el. Misekompozícióban közvetlen elődeinek zeneszerzői eszközeit alkalmazta,
felhasznált gregorián, világi és saját dallamokat, írt parafrázis, és zenei kölcsönanyag
felhasználásán alapuló paródia-miseket is. Már igen nagy szakmai biztonsággal alkalmazta az
imitációt. Miséiben hatalmas mesterségbeli tudása, motettáiban zenéjének kifejező ereje
nyűgözi le a hallgatót. Kompozíciós technikája nyomatékosítja, kiemeli a szavak jelentését.
Világi műveiben ő is szívesen alkalmaz népi dallamokat. Josquin legfontosabb németalföldi
kortársai: Heinrich Isaac, Pierre de la Rue és Jean Mouton.98
Az érett reneszánsz második felének legjelentősebb franko-flamand alakja Adrian Willaert.
1490-ben, Brüggében született. Zenei tanulmányait Mouton irányításával végezte, de ezzel
egyidejűleg jogot is tanult. Ezt követően Itáliában, Ferrarában és Milánóban volt templomi
énekes. 1517 és 1519 között Magyarországon, II. Lajos király udvari kántora. (Cantor regis
Ungariae.) 1527-től 1562-ben bekövetkezett haláláig a velencei Szent Márk-templom
karnagya, ezzel a tevékenységével megalapította az úgynevezett velencei iskolát. Számos
egyházi művet írt, miséinek többsége mestere, Mouton témáira komponált paródia-mise.
Jelentősek motettái is. A Victime paschali laudes kezdetű hatszólamú motettájában
változatlan alakban vezeti végig a húsvéti szekvenciát az egyik belső szólamban. A többi
szólam ezt öleli körül, a sűrű, polifon szövetben az imitációk viszonylag szerény formában
jelennek meg. Első specialistája a nyolc szólamú osztott-kórus technikának, amit Velencében
kezdett el alkalmazni. A Szent Márk-székesegyházban ez térben is realizálódott, mert
egymással szemben két kóruskarzat van, melyekre később két orgona is épült.
Ebben az időben jelentős fejlődésnek indult a világi zene is. Új zenei formák jöttek létre,
Itáliában a frottola és a lauda, Franciaországban a párizsi chanson. Német földön
dalgyűjtemények láttak napvilágot, a kor két legnevesebb német zeneszerzője Ludwig Stenfl
(1486k – 1543) és Tomas Stolzer (1480/85k – 1526). Ők elsősorban egyházi zeneszerzők
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voltak, Stolzer 1522-től II. Lajos magyar király udvari zenemestereként szolgált, és a mohácsi
csatában vesztette életét.
Az érett reneszánsz idején a spanyol egyházi zene volt még nagyon fejlett. Legfontosabb
alkotó ebben a korban Christobal de Morales (1500k – 1553). A spanyol egyházi muzsika II.
Fülöp uralkodása alatt igen magas szintet ért el. Morales fiatalkorában kisebb katedrálisok
kórusait vezette, majd tíz esztendőn keresztül a római pápai kórus énekese volt. Hazájába
visszatérve a toledói székesegyház énekkarában tevékenykedett. Művei a franko-flamand
polifóniában, és az itáliai hagyományokban gyökereznek, kiegészülve a rá jellemző
szenvedélyes, olykor komoly hangvétellel. Négy és ötszólamú kompozíciókat is rendszeresen
írt. Tanítványa volt Francisco Guerro (1528 – 1599), és a spanyol reneszánsz zene
legnagyobb összefoglaló mestere Tomas Luis de Victoria (1548/50k – 1611).99
Az angol zene Dunstable 1453-ban bekövetkezett halálát követően csaknem fél évszázadon
át hanyatló tendenciát mutatott. Ez a hanyatlás Tudor Henrik és fia, VIII. Henrik uralkodása
alatt szűnt meg. Az ekkor működő két legjelentősebb komponista, John Taverner (1495k –
1521) és Thomas Tallis (1505k – 1585) működése már az anglikán korszak kezdetére esik,
azonban a liturgiában egy ideig még semmi különbség nem volt a római és az angol rítus
között. Taverner stílusa az angol kóruspolifónia addigi eredményeinek összefoglalása.
Motettáiban, miséiben következetesen alkalmazza az imitációt, és gyakran használ ostinato100
elemeket, valamint szekvenciális dallamfordulatokat. Thomas Tallis a Királyi Kápolna
(Chapel Royal) orgonista-zeneszerzőjeként végigélte az angliai egyházszakadás összes
fázisát. VIII. Henrik idejében miséket írt, VI. Edward uralkodása alatt pedig angol nyelvű
egyházi műveket. Mária királynő ideiglenesen visszaállította a katolicizmust, ekkor születtek
latin nyelvű motettái. I. Erzsébet idején kiteljesedett művészete, ekkor latin és angol nyelvű
egyházi kompozíciók írására egyaránt volt módja. Leghíresebb tanítványa a késő reneszánsz
angol összefoglaló mestere: William Byrd. Tallis kimagasló szalmai tudással rendelkezett, ezt
– többek között – 8 ötszólamú kórusra írt 40 szólamú Spem in alium kezdetű motettája is
bizonyítja. Manapság is gyakran énekelt műve a Jeremiás próféta siralmai (The Lamentations
of Jeremiah) című motetta sorozat.101
A késő reneszánsz – körülbelül 1600-ig – már a barokk felé mutat, a fejlődést a reformáció,
és az erre válaszul összehívott Trentoi Zsinat alapelvei határozták meg.
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A nyugati kereszténység zenéje az
érett reneszánsz idejéig egységes volt,
ezt követően több ágra szakadt. Luther
fellépésével megkezdődött a reformáció,
mely Zwingli és Kálvin színrelépésével
további ágakat hozott létre. A lutheránus
egyházi gyakorlatban nagy szerepet
kapott a zene, Luther maga is dalszerző
volt, az Erős vár a mi Istenünk, és a
Mennyből jövök hozzátok kezdetű énekek bizonyítottan az ő szerzeményei. Az evangélikus
egyház keretein belül jött létre a strófikus népének, a korál, és itt működött Johann Sebastian
Bach, minden idők legnagyobb zeneszerzője. Kezdetben az éneket – a gregoriánhoz
hasonlóan – kíséret nélkül énekelték. Luther első énekeskönyvét 1523-ban adta ki, ez
négyszólamú feldolgozásokat tartalmazott. Az ilyen kiadványok lehetővé tették, hogy az
énekek egyes versszakait felváltva – négy szólamban – énekelje a kórus és egy szólamban a
gyülekezet.102
Zwingli zürichi gyülekezetében kezdetben
semmilyen ének nem volt, a svájci reformátor
úgy

gondolta,

hogy

az

istentisztelet

legfontosabb eseménye az igehirdetés, erről
sem képnek, sem szobornak, sem zenének nem
szabad elterelni a figyelmet. A templomokat
lecsupaszították, a képeket lemeszelték, a
szobrokat

kidobták.

Ezt

a

gyakorlatot

kezdetben Kálvin is követte Genfben, de a
polgárok óhaját követve, a zene terén tett egy kis engedményt. Mivel a zsoltárok a Biblia
részét képezik, ezért úgy gondolta, hogy az egyszólamú zsoltáréneklésnek lehet helye a
templomi liturgia keretében. Theodore de Béze (1519-1605) lefordította franciára és korabeli
versformába öntötte a 150 zsoltárt. A megzenésítésben Louis Bougeois játszott legfontosabb
szerepet. A mai kutatások szerint nem ő volt a genfi zsoltárok egyedüli zeneszerzője, hanem
más genfi kántorok is besegítettek a munkába. A zsoltárok megzenésítése rendkívüli
kötöttségek között történt. Csak kétfajta hangot használtak, hosszút, és rövidet, egyéb ritmus
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nem jöhetett szóba. A nyújtott hang rendkívül ritka, és minden dallam hosszú hangon
kezdődik. A dallamokhoz gregorián, népdal és korál motívumokat is alkalmaztak, ezek kíséret
nélkül is megállják a helyüket. Könnyen megjegyezhetőek, rendkívül mutatósak, és óriási
hatást gyakoroltak az egész keresztény világ zenéjére. A teljes Genfi zsoltároskönyv 1562-re
készült el, és Claude Goudimel már 1565-ben polifonikus feldolgozásokat készített az egyes
zsoltárokról. Ajánlása így szólt: „Nem a templomban való énekléshez, hanem Isten
dicsőítésére, különösen otthon.”103 A kálvini reformációt követők között csak a XX. század
elején nyer újra teret a többszólamúság, a lutheránus felekezetben azonban a barokk korszak
az általános zenetörténet egyik legmagasabb csúcsát éri el.
A reneszánsz összefoglaló mesterei közül leghíresebbek a katolikus hagyományokat
folytató az itáliai Palestrina, a németalföldi Lassus, a spanyol Victoria és az angol William
Byrd.
Giovanni Pierluigi da Palestrina 1525-ben, vagy 26-ban született Palestrinában.
Gyermekkorában szülővárosában volt fiúénekes, majd Rómában képezte tovább magát a
Santa Maria Maggiore bazilika karnagyainál. 1544-ben visszatért szülővárosába, itt a
székesegyház orgonistája104 és karnagya lett. 1551-ben III. Gyula pápa, (korábbi palestrinai
püspök) Rómába hívta, és megbízta a Szent Péter-templomhoz tartozó Capella Giulia
gyermekkarának vezetésével, majd négy évvel később felvetette a Sixtus-kápolna 32 tagú
kórusába. Itt csak rövid ideig működhetett, mert Gyula pápa utóda, IV. Pál ismét komolyan
vette azt a szabályt, hogy a kápolna kórusát csak felszentelt személyek alkothatják, Palestrina
viszont nős ember volt. Ezt követően a Lateráni bazilika, a Santa Maria Maggiore, végül 1571től 1594-ben bekövetkezett haláláig a Szent Péter bazilika zenei vezetője volt. Jelentőségét a
kortársak is nagyra értékelték, Dunstable-t követően ő volt a második a zenetörténet során,
akit a zene fejedelme jelzővel illettek. A korszak zeneszerzői módszertanát – ami a
gregoriánon alapul, és a németalföldi polifónia eredményeiből táplálkozik – a mai
zeneszerzők Palestrina-stílus néven tanulják. A legszembetűnőbb bizonyíték tekintélyére,
hogy meghívták a Trentoi Zsinatra, itt egyházzenei kérdésekben kérték ki a véleményét.
Aktívan részt vett a gregorián énekek felülvizsgálatában, azt a feladatot kapta, hogy a
„barbarizmussal, ellentmondással és fölösleges dolgokkal” megterhelt énekeket „tisztítsa
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meg, javítsa ki és reformálja meg.”105
Ezirányú munkáját halála után mások
folytatták, ami 1614-ben jelent meg az
úgynevezett Medici-féle kiadásban.106
Zeneszerzői
Palestrina

módszereit

alkalmazta

tekintve

mindazokat

az

eszközöket, amik erre az időre kialakultak. A
legszigorúbb imitációs eljárást, a kánont
csak néhány fiatalkori misében találjuk,
később inkább a szabad imitációt kedvelte.
Ebben a rendszerben az újonnan belépő
szólamok csak az előző szólam jellegzetes
hangközeit

veszik

át,

és

ezekből

új

dallamokat alkotnak, kontrasztként pedig
akkordikus,

homofon

szakaszok

is

megjelennek. 105 miséje között kánonmiséket, cantus firmus (tenor) miséket, paródia-miséket, parafrázis-miséket, és szabad
misekompozíciókat egyaránt találunk. Az utóbbi csoportba mindössze 6 mű tartozik, de
jelentőségük óriási, mert ezek jelölték a következő korok egyházi zenéjének fő irányát. 250
motettája közül nagyon fontos az Énekek Éneke (Canticum Canticorum) című 19 ötszólamú
motettából álló ciklus. Írt még Magnificatokat, zsoltárokat, himnuszokat és madrigálokat is.
Hangszeres zenéje viszonylag szerény, mindössze néhány orgonaricercart tartalmaz.
Műveinek csaknem fele már életében megjelent nyomtatásban is.107
Palestrinával egyenrangú kortársként szokták említeni a németalföldi Mons városában,
1532 körül született Orlando di Lasso-t (Roland de Lassus). Ő is énekesfiúként kezdte
szülővárosa templomában, ahol hamarosan feltűnt különlegesen szép hangjával. Erre egy
mantovai nemes is felfigyelt, aki magával vitte Itáliába. Pártfogója, Ferrando Gonzaga
kíséretében Milánóban és több más
helyen is megfordult, itt alkalma
nyílt – Willaert és Rore műveit

Andrew Wilson-Dickson: A kereszténység zenéje 76. old. Gemini kiadó
A Trentoi Zsinat által kezdeményezett gregorián reform túlzásait a solesmes-i bencés szerzetesek kutatásai
állították helyre a XIX. század során.
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tanulmányozva – a kor legújabb
kompozíciós

eredményeit

megismernie. 1551-től a római Szent
János-templom

karnagyaként

működött,

majd

1556

fordulóján

V.

Albert

müncheni

és

57

herceg

zeneegyütteséhez

szerződött. Feladata kezdetben a
fiúénekesek tanítása volt, 1563-tól a
teljes, 61 tagú együttes irányítója
lett. Közben több utazást is tett
Párizsba, Velencébe és Rómába. A
halála előtti években depresszió
gyötörte, 1594-ben hunyt el.
Több, mint 1300 egyházi művet alkotott, köztük 50 misét, többszáz motettát, himnuszokat,
passiókat, Magnificatokat. Emellett mestere volt a francia chansonnak, a madrigálnak, és a
német kórusdalnak. Műveinek jelentős része már életében nyomtatásban megjelent, Az 516
motettáját tartalmazó Magnum opus Musicum című hatalmas gyűjteményt halála után
állították össze.
Miséinek kompozíciós technikája a franko-flamand hagyományokban gyökerezik,
többségük a paródia-mise kategóriába tartozik. Egyik legszebb misekompozíciójának
főtémáját például saját, I son ferito kezdetű madrigáljából kölcsönözte. Legfontosabb műfaja
a motetta volt. Már 23 éves korából, az Antwerpeni motettáskönyvből ismerünk kompozícióit,
ezek meglepően érett stílusban ötvözik a németalföldi polifónia és a szabadabb, itáliai stílus
hagyományait. A témák jellegét mindig a szöveg határozza meg, a megformálás gyakran
szillabikus, az ellenpontozás lehetőségével is gyakran él. Műveiben sokszor előfordul
kromatika, és nem riad vissza a merész, expresszív fordulatoktól sem. 1571-ben, párizsi
utazása során barátságba került Pierre de Ronsard költővel, aki így írt róla: „Az isteni Roland,
aki – mint a méh – az antik világ legszebb virágainak nektárját szívta magába, aki – úgy tetszik
– elleste az ég harmóniáját, hogy gyönyörködtessen bennünket itt a földön, a régieket
felülmúlta és korunk egyedülálló csodájává vált.”108 Lassus és Palestrina ismerték egymást,
ám közelebbi kapcsolat nem alakult ki közöttük. A későbbi szakirodalom gyakran hasonlítja
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össze őket, és kettejük zenéjében, a kor általános stíluselemeinek megfelelően, számos rokon
vonást találunk. Fontos különbség, hogy Lassus dinamikusabb személyiség volt, ezért
művészete is sokoldalúbb. Olyan merész kifejezési eszközöket alkalmazott, amit Palestrina –
alkatából adódóan – nem érezhetett indokoltnak. Művészi nagyság, jelentőség szempontjából
természetesen egyikük sem nagyobb a másiknál.
A reneszánsz következő összefoglaló alkotója Tomas Luis de Victoria. 1548 és 50 között
született a kasztíliai Avilában. Gyermekkorában ő is énekesként kezdte szülővárosában, majd
Rómában folytatta tanulmányait, ahol Palestrinával is kapcsolatba került. Néhány évig
tanítással foglalkozott, majd 1575-ben pappá szentelték, és egyházi szolgálatokat látott el.
1585-ben tért vissza hazájába, itt Mária császárné kórusának vezetője és udvari orgonista volt.
1611-ben Madridban hunyt el. Nagy kortársaival ellentétesen viszonylag kevés művet
komponált. 20 misekompozíció, 50 motetta, himnuszok, Magnificatok, a nagyheti szertartás
többszólamú megfogalmazása, két passió, és a Mária császárné halálára írt hatszólamú
Requiem alkotja az életművét. Stílusának alapját a spanyol zene és a római iskola alkotja.
Szabályos, kiegyenlített dallamvilágát olykor meglepő fordulatok színesítik. Az imitációk
sorát – amennyiben a szöveg indokolja – deklamáló akkordsorozatokkal szakítja meg.
Gyakran alkalmaz szófestő zenei elemeket, különösen fontos helyeken disszonanciákat,
késleltetéseket, amiket lassan, fokozatosan old fel. Művészetét gyakran kortársa, a festő El
Greco zenei megfelelőjeként aposztrofálják.109
Az angliai William Byrd 1543-ban született, egyes források alapján Tallisnál tanult. Húsz
évesen a lincolni katedrális, majd a Chapel Royal orgonistája. Katolikus hitét 1623-ban
bekövetkezett haláláig megtartotta, ami abban a korban Angliában nem kevés nehézséggel,
időnként zaklatásokkal járt. Természetesen – szolgálatából adódóan – nemcsak latin nyelvű
egyházi zenét, hanem az anglikán liturgiát is gazdagító, nemzeti nyelvű műveket is
komponált. Misekompozíciói szigorúan polifonikusak, a németalföldi és itáliai stíluselemek
ötvöződnek bennük az angol telt kórushangzás hagyományaival. Legszebb és legfontosabb
motettáit a Gradualia és a Cantiones Sacrae kiadványok tartalmazzák. Az imitációs
szakaszok alapját egy, vagy két karakteres téma képezi, de az antifonális effektusok is
hatásosan érvényesülnek a hatszólamú kompozíciókban. Nagy hangsúlyt fektetett a szoprán
és a basszus szólam szép vezetésére, ezek méltó keretbe foglalják a kompozíciók egészét.
Világi zenéjében gyakran alkalmaz hangszerkíséretet is, de vannak tisztán instrumentális
művei is. Ezek közül legjelentősebbek a violaegyüttesre komponált 3-5 szólamú fantáziák.
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Orgonadarabjai általában gregorián cantus firmuson alapulnak, de jelentősek a virginálra írott
világi karakterdarabjai is.110

4/5. Dióhéjban a barokk kortól napjainkig
A zenetörténeti tankönyvek általában az ókori zene ismertetésével kezdik a zenetörténet
bemutatását, ám erről a témáról nem lehet többet mondani, mint idézni azokat a korabeli
szövegforrásokat, amelyek filozófiai, vagy irodalmi szempontból beszélnek a kor zenéjéről.
Azt, hogy az óegyiptomi, mezopotámiai, héber, görög, vagy római zene hogy hangzott, nem
fogjuk megtudni soha. A hangszereket nem lehet úgy restaurálni, hogy megbízhatóan
megszólaltathatóak legyenek, a dallamokat pedig nem tudták leírni, tehát nem tudjuk
milyenek voltak valójában. Néhány töredékes emléknél, az ezekből levont következtetéseknél
több forrásunk erről a korról nincs.
A korai középkorból már sokkal több konkrétumot tudunk, ezek leginkább a gregorián
hagyomány és a himnuszköltészet kapcsán maradtak fenn. Az első ezredfordulót követően
azonban – a kottaírás megjelenésével – kézzelfogható és kutatható, eljátszható, sőt sokszor
mai füllel is élvezhető, hatalmas anyag van az emberiség birtokában. Ennek ellenére, a legtöbb
tankönyv ezt az értékes anyagot, néhány oldallal, esetleg néhány szerző rövid megemlítésével
szokta elintézni, hogy a tényleges zenetörténet ismertetését általában a reneszánsz zenével
kezdhesse. Zenetörténeti tanulmányaim során én is ilyen szellemű képzésben részesültem, és
csak később fedeztem fel magamnak azt a mérhetetlen kulturális kincset, ami a tizenegyedik
és a tizenhatodik század között született. Ennek alapján gondoltam úgy, hogy jelen
dolgozatomban inkább megkísérelem – az építészeti, képzőművészeti és irodalmi párhuzamok
figyelembe vételével – a zenetörténetnek azt a korszakát részletezni, ami szorosan és
elválaszthatatlanul a kereszténységhez kötődik.
Ezzel együtt nem volna teljes a kép, és nem lehetne mai életünkre vonatkozó
következtetéseket levonni, ha a mai világi és egyházi koncertrepertoár gerincét képező
zenetörténeti anyagot, ami a barokk, a bécsi klasszikus, a romantikus és a huszadik századi
zene hihetetlenül gazdag termése, nem említeném. Ezért úgy gondolom, hogy ezt a
mérhetetlen zenei tartalmat megpróbálom, érintőlegesen, röviden áttekinteni, hogy kerek
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egésszé formálódhasson az a kép, ami a szent művészetek szintézisen tanulmányozása során
eddig kialakult.111
A reneszánsz utolsó korszakában már nemcsak vokális zenekultúra, hanem jelentős
hangszeres zene is létezett. Ezt fejlesztette tovább a barokk korszak, létrehozva annak a
zenekultúrának az alapjait, ami a mai komolyzenei repertoár gerincét képezi.
Barokk zenének 1600 és 1750 között született műveket szokás nevezni. A barokk zenének
négy fő területe ismert, az itáliai, a francia, valamint az angol és a német protestáns vidék. A
zeneszerzői metódus az orgona megalkotása révén gyökeresen megváltozott. A reneszánsz
mesterek még 10-15 soros komponálótábla segítségével, a korabeli zeneszerzői
szabályrendszer betartásával, fejben, belső hallásukra hagyatkozva alkották meg műveiket. Ez
a módszer a virginálok, a csembaló, és legfőképpen a barokk orgona kialakulásával
gyökeresen megváltozott, hiszen most már minden szerzőnek módja nyílt rá, hogy hangszerei
segítségével otthon is kipróbálja vokális, vagy zenekaros műveit is. Nem tudjuk, ki lehetett az
a zseniális konstruktőr, aki a korábbi orgonák ólomágyban csúszó nehézkes csúszkáit az ujjak
méretéhez idomuló, könnyedén működő faszerkezetre változtatta. Ez a találmány tette
lehetővé a négyszólamú szerkesztés állandósulását112, a máig zeneelméleti alapnak tekintett
klasszikus összhangzattan kialakulását.
Az itáliai barokk szerzői közül mindenképpen említést érdemel Julio Caccini (1545-1618),
Claudio Monteverdi (1567-1643), és Girolamo Frescobaldi (1583-1643). Mindhármuk
alapvető működési területe az egyházi zene, de Caccini már számos világi kantátát,
Monteverdi pedig nagy jelentőségű operákat is komponált. Frescobaldi – a Szent Péter
bazilika orgonistájaként – a barokk orgonazene első kimagasló mestere. Caccini 1602-ben
elméleti munkát is megjelentetett, melyben leírta kora új zenéjének technikai és elméleti
részleteit. Az oratórium műfajának megteremtője Giacomo Carissimi (1605-1674). Bibliai
tárgyú művei nem a liturgia keretében, hanem egyék alkalmak során, de templomban kerültek
előadásra. Fontos szerzők még Alessandro Scarlatti (1660-1725) és fia, Domenico Scarlatti.
(1685-1757). Alessandro Sacarlatti miséket, oratóriumokat, 115 operát, valamint szóló és
kamaraműveket komponált. Fia, Domenico szintén írt egyházi műveket, de neve inkább a
csembalójáték megújítójaként vált ismertté. A korszak máig leghíresebb olasz mestere a
velencei Antonio Vivaldi (1675-1741). Ma leginkább hegedűversenyei ismertek, miséi és
A zenetörténet barokk kortól napjainkig tartó korszakát az itt tárgyaltnál jóval részletesebben kifejtem a
Sapientia Hittudományi Főiskolán 2007-ben, A liturgikus zene tanításának célja és tartalma a hitoktatói munka
keretei között címmel írt szakdolgozatom zenetörténeti fejezeteiben, a 16. és az 58. oldal közötti részben.
http://www.laczozoltanvince.eoldal.hu/cikkek/biography.html
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egyéb egyházzenei kompozíciói – 38 operájával együtt – hosszabb időre feledésbe merültek,
csak nemrégiben, a zenei historizmus térnyerése kapcsán kerültek vissza a zenei köztudatba.
A barokk zene másik jelentős központja Franciaországban, Párizsban, illetve Versaillesban, XIV. Lajos udvarában alakult ki. A Napkirály komponistája, Jean-Baptiste Lully (16321687) alkalmazta először a fúvós és a vonószenekar együttes alkalmazását113, ami megvetette
az alapját a későbbi, szimfonikus-zenekari hangzásnak. Tevékenysége az udvar zenei életének
kiszolgálására irányult, aminek – színházi kísérőzenék, balettek, operák komponálása mellett
– részét képezte a királyi kegytemplom számára készített liturgikus kompozíció írása is.
Legfontosabb

kortársa

Marc-Antoine

Charpentier

(1643-1704),

aki

elsősorban

egyházzeneszerzőként működött. Párizsi templomok zeneigazgatói tisztét töltötte be, miséket,
Te Deumokat114 komponált. Stílusára – Lully ötszólamú szerkesztésmódjával szemben – a
konzekvens négyszólamúság jellemző. Lully halála után a versailles-i udvarba került, itt
színpadi kísérőzenéket,115 baletteket is írt.
Az angol polgári átalakulás évtizedei háttérbe szorították a művészetek fejlődését, ám a
Chapel Royal továbbra is megőrizte vezető és iránymutató szerepét. A Királyi Kápolna,
később a Westminster Apátság emblematikus zeneszerzője Henry Purcell (1659-1695). Ma
leginkább operái és kamarazenéje népszerű, de írt 55 bibliai szövegű anthemet116, 11 himnuszt
és templomi kantátákat. Német földön született, de 1710-től haláláig Angliában aratta
legnagyobb sikereit Georg Friedrich Händel (1685-1759). Kora legnagyobb orgonistái közé
tartozott, fő tevékenysége az operaírás volt. Legnagyobb sikereit oratóriumaival aratta, ezeket
azonban életében nem templomban, hanem – a nagyheti operajátszási tilalom idején – az általa
vezetett operaházban adták elő. Legnépszerűbb oratóriuma a Messiás, ami napjainkban is az
egyik legjátszottabb bibliai témájú zenemű. A nagyszabású oratórium először Händel
temetésén hangzott el templomban, a Westminster Apátság falai között.
A lutheri protestantizmus következtében a német fejedelemségek területén az egyházzene
az új liturgia keretein belül bontakozott. Az igehirdetés önálló eszközévé vált a kantáta és a
passió. A vasárnapi istentisztelet egyben a városok legfontosabb kulturális eseményévé is
vált, általában 9 órakor kezdődött, és három óra hosszat tartott. Minden vasárnap kantátát is
előadtak, ami az adott nap bibliai verséhez kapcsolódott, és legtöbbször az evangélium
felolvasása és a szentbeszéd között hangzott el.117 A legtöbb kantátában kórusrészek, recitativ
Ehhez a hangszereknek el kellett jutni arra a fejlettségi szintre, hogy össze lehessen hangolni őket.
Leghíresebb Te Deumának bevezető tétele szignálként használatos napjainkban.
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átvezetések és áriák hangzottak el. Fontos rész a záró korál, ami mindig egy ismert népének
feldolgozása, ebbe a hívek is be tudtak kapcsolódni. A passió Jézus szenvedéstörténetét meséli
el, a műfaj már megtalálható a gregorián repertoárban is. A barokkban nagyszabású, több órás,
drámai kompozícióvá fejlődött, szólista, énekkar és zenekar közreműködésével. A lutheránus
liturgiában a passiót nagypénteken adják elő, a katolikus templomokban a szinoptikus
evangéliumok alapján készült passiót virágvasárnap, a Szent János evangéliuma alapján írt
passiót pedig nagypénteken éneklik. A korai barokk német úttörői között Michael Pretorius
(1571-1621), és Heindrich Schütz (1537-1621) a legjelentősebbek. Őket követte Johann
Pachelbel (1653-1706) és Dietrich Buxtehude (1637-1707). A német barokk érett
korszakának három óriása Georg Philip Telemann (1681-1767), Georg Friedrich Händel
(1685-1759) és Johann Sebastian Bach (1685-1750). Telemann a világ legtermékenyebb
zeneszerzője, műveinek száma meghaladja Händel és Bach műveinek együttes számát. Több,
mint 600 kantátát, 44 passiót, 35 oratóriumot, és világi műként 40 operát komponált. Sok
műve megjelent nyomtatásban, korának leghíresebb komponistái közé tartozott. Händel
Halléban született, tanulmányait Hamburgban folytatta, majd Itáliába utazott. Itt nagy
hírnévre tett szert, Rómában írta Feltámadás című oratóriumát, melynek bemutatója során
Alessandro Scarlatti volt a zenekar koncertmestere. 1710-től Angliában élt, itt folytatott
tevékenységét az angol zene kapcsán már érintettük.
Johann Sebastian Bach élete folyamán nem ért el kortársaihoz hasonló sikereket. Mindössze olyan
orgonistává szeretett volna válni, mint Buxtehude és olyan zeneszerzővé, mint Telemann.
Mindkettőnél nagyobb lett, ám ezt kora sohasem igazolta vissza számára. Bach munkássága – az 1717től 1723-ig tartó kötheni időszakát leszámítva – a német lutheránus Egyház keretein belül zajlott. 1723ban foglalta el végső állomáshelyét, a lipcsei Tamás templom, illetve Lipcse város zeneigazgatói
posztját, melyet haláláig betöltött. Erre az állásra a Városi Tanács tagjai Telemannt szerették volna
szerződtetni, ám amikor ez nem sikerült, úgy vélekedtek, hogy „… sajnos be kell érnünk a közepes
tehetség Johann Sebastian Bachhal”. Bachnak ezentúl zenét és latint (bár itt állíthatott maga helyett
helyettest) is kellett tanítania a Tamás iskolában. Mivel – fiatalemberként anyagi lehetőségei ezt nem
engedték – nem végzett egyetemet, latinból és teológiából különbözeti vizsgákra kötelezték, melyeket
sikerrel letett. Hetente új kantátát kellett komponálnia és betanítania, e tevékenységét három éven át
szakadatlanul folytatta, míg össze nem állt a vasár- és ünnepnapi kantáták teljes sora A, B, és C
évjáratoknak megfelelően. Lipcse város zenei életében világi szempontból a Collegium Musicum zenei
intézménye volt még jelentős. Csütörtökönként adtak hangversenyt a Zimmermann kávéházban.
Amint bokros egyházkarnagyi és tanári teendői ezt megengedték, nagyobbacska, szintén zenei pályára
készülő fiaival közösen – bekapcsolódott a társaság munkájába, átvéve annak zenei irányítását. Késői
művei: a Fúga művészete, a Musicalischez Opfer, (képünkön a kézirat részlete) vagy a h-moll Mise,
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már nem közvetlenül előadásra szánt művek, hanem az öröklét dimenzióiba engednek bepillantást. A
h-moll mist valószínűleg személyes hitvallásként komponálta. Emberi, művészi ars poétikáját
szavakkal ekképp összegezte: „Minden zene célja és végső oka … csak az lehet, hogy Istent dicsőítse,
és az elmét felüdítse. Ahol ezt nem látjuk, ott nincs valódi zene, csak ördögi hangzavar.”118 Bach
életműve betetőzte és felülmúlhatatlanná tette a polifonikus szerkesztési technikát, emellett ő volt az
utolsó korszakalkotó jelentőségű zeneszerző, akinek életműve döntően az egyházzenéhez
kapcsolódik.119

A bécsi klasszicizmus korszakában a szerzők már egyre kevésbé kötődtek az egyházi
zenéhez, hiszen számos más világi álláslehetőség is megnyílt számukra. A korszakot Bach
halála (1750) és Beethoven halála (1827) közé teszi a zenetörténet. Új hangszerek jöttek létre,
ez jelentősen befolyásolta az instrumentális művek komponálásának lehetőségét. A püspöki
székhelyeken, a nagyobb katolikus templomokban is zenekarok kezdtek működni. Ebből az
időből származik a komoly és könnyűzenének az első szétválasztása. A polifonikus, gregorián
cantus firmusokra épülő egyházi muzsikát tudós zenének nevezték, a könnyed, szórakoztató
zenét pedig – ide tartoztak a mai komolyzenei repertoár alapját képező szonáták,
divertimentók, szimfóniák, versenyművek – szórakoztató zenének.
A bécsi klasszicizmus legjelentősebb alkotói Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791), Ludwig van Beethoven (1770-1827) és Franz Schubert120
(1797-1828). Mind a négy szerző katolikus vallású, és mindannyian írtak egyházi zenét.
Haydn – akinek öccse, Michael Haydn szintén zeneszerző volt, és élete végéig a salzburgi
érseki udvarban látott el egyházi szolgálatot – Kismartonban, Esterházy Miklós szolgálatában
számos misét is komponált, életművét pedig két nagyszabású oratóriummal tetőzte be.
118

Malte Korff: Johann Sebastian Bach 114. old.
Laczó Zoltán: A liturgikus zene tanításának célja és tartalma a hitoktatói munka keretei között – Sapientia
Hittudományi Főiskola 2007. 45-46.old
120
Schubertet sokan sorolják a romantikus szerzők közé, ez dalainak romantikus jellegéből adódik. Szimfóniái
azonban sokkal inkább klasszikus jellegűek, mint Beethoven késői szimfóniái.
119
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Mozart, miután csodagyerek korszaka lezárult, visszatért Salzburgba, és a dóm első
orgonistájaként kezdte felnőtt zenészi pályáját. Erről így ír pártfogója, Padre Martini részére
Salzburgból küldött levelében:
Magam közben azzal foglalkozom, hogy kamaramuzsikát és egyházi zenét írok. Itt többek
között két kiváló kontrapunktista van: (Michael) Haydn és Adlgasser. Apám a dóm karnagya, s ez
alkalom számomra, hogy annyi egyházi művet írjak, amennyit csak akarok…. A mi egyházi zenénk
nagyon különbözik az itáliaitól, mert a mise mindenestől – Kyrie, Gloria, Szentleckeszonáta,
Offertorium vagyis motetta, Sanctus és Agnus Dei – még a legünnepélyesebb mise is, amit maga a
hercegérsek mond, legfeljebb háromnegyed órát tarthat. Különleges tanulmány szükséges az ilyenfajta
kompozíciókhoz, mert mégis teljes együttesre hangszerelt misének kell lennie, trombitákkal,
üstdobokkal stb.121

A salzburgi éveket követően Bécsben telepedett le ahol – számos sikerrel és nyomasztó
anyagi gondokkal a háta mögött – fiatal életének végén ismét egyházi állásért folyamodott a
bécsi Városi Tanácshoz írott levelében:
Nagyságos Uraim! Mikor Hoffmann karnagy úr beteg volt, az volt a szándékom, hogy állásért
folyamodni bátorkodjam. ... Hoffmann karnagy úr azonban meggyógyult, s mivel szívből kívánok neki
hosszú életet, arra gondoltam ilyen körülmények között, hogy a dómbeli szolgálat követelményeinek
és Nagyságos Uraimnak talán egyaránt megfelelne, ha kineveznének – egyelőre csak fizetés nélkül –
a már öregedő karnagy úr mellé, s ezzel lehetőségem nyílna arra, hogy szolgálatában segítségére
legyek a derék embernek és tényleges működésemmel kiérdemelhetném, hogy a bölcs Városi Tanács
tekintettel legyen rám, mivel e szolgálat ellátására – lévén, hogy az egyházi zene területén is kiművelt
képességekkel rendelkezem – mások felett alkalmasnak mondhatom magamat.”122

Bécs város tanácsa kedvezően ítélte meg Mozart kérelmét, azonban az állást már nem volt
módja betölteni, mert – fiatal kora ellenére – hamarabb halt meg, mint az idős karnagy. Utolsó
művében, a Requiemben egyértelmű bizonyságot tett egyházzenészi képességeiről és hitéről.
Beethovennek és Schubertnek kevesebb köze volt az egyházzenéhez, mint idősebb
kortársaiknak, de ők is írtak misekompozíciókat, motettákat, egyéb liturgikus műveket.
Beethoven kántori szolgálatot is végzett szülővárosában, Bonnban, bécsi időszakában pedig a
C-dúr misét és a Missa Solemnist komponálta, ami – mindamellett, hogy szétfeszíti a liturgia
kereteit – a zeneszerző legszemélyesebb hitvallásai közé tartozik. Franz Schubert dalai már
életében nagy népszerűségre tettek szert, ám szimfóniáit – egyetlen kivételével – életében nem
mutatták be, miséi pedig – köztük a ma is gyakran játszott Esz-dúr mise – a legteljesebb
visszhangtalanságban kerültek előadásra.
121
122

Az említett zeneszerző géniuszok mellett

Mozart breviárium 140. old.
Mozart breviárium 413. old.
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természetesen kismesterek sora is működött a korban, köztük többen Magyarországhoz is
kötődtek, többek között Dittersdorf, Hummel, vagy a magyar identitású Istvánffy Benedek.
Beethoven és Schubert halálával lezárult a bécsi klasszicizmus. Ezzel egyidőben a politikai
események gyökeres befolyást gyakoroltak a világ folyására. A francia forradalom, majd
Napóleon színrelépése megrendítette a feudális társadalmi berendezkedés alapjait. A
felvilágosodás eszméi Európa szerte teret nyertek, ezáltal megkezdődött a szekularizáció.
Itáliában megerősödött az olasz egységtörekvés, ezáltal a Pápai állam világi hatalma
megállíthatatlanul gyengülni kezdett. Ez vezetett ahhoz a mai állapothoz, melyben a Vatikán
tényleges világi hatalom nélkül, de tekintélyében megnövekedve vezeti azt a globális
hálózatot, amit Katolikus Egyháznak nevezünk.
A XIX. század közepére kialakultak a zenei élet polgári intézményei, ezáltal lehetővé vált,
hogy a szerzők és az előadók világi területen is egzisztáljanak. Az újabb irányzatokkal
párhuzamosan megindult a múlt értékeinek feltárása. Ez az építészet terén ásatások
formájában jelentkezett, a képzőművészeti alkotások számára múzeumokat hoztak létre, a
zenében pedig elkezdték felkutatni és játszani korábbi korok szerzőinek műveit. A sort
Mendelssohn nyitotta meg, amikor száz év után műsorára tűzte Bach: Máté passióját. Ebbe
az eszmei áramlatba illik a XIX. század első felében létrehozott cecíliánus mozgalom. A
kóruséneklést preferálták, a hangszerek közül egyedül az orgonát tartották templomba
valónak. A mozgalomhoz két jelentős zeneszerző is csatlakozott, az osztrák Anton Bruckner
(1824-1896) és a francia Gabriel Fauré (1845-1924). A cecíliánus mozgalom inspirálta a
solesmesi szerzeteseket, hogy megkezdjék a gregorián repertoár helyreállítását célzó
tudományos munkájukat.
A XIX. században Franciaországban, ezen belül Párizsban alakult ki jelentő egyházzenei
központ. A korszak zeneszerzői közül César Franck (1822-1890) orgonakompozíciói
jelentősek, Charles Gounod (1818-1893) számos romantikus hangzású misekompozíciót,
motettát, és templomi áriát írt, Camille Saint-Saens (1835-1925) pedig – zeneszerzői
tevékenysége mellett – a párizsi Madeleine-templom orgonistájaként és a Niedermeyer-féle
egyházzenei iskola tanáraként dolgozott. Hazánkban kevéssé ismert, bár magyar származású
a Conservatoire egykori igazgatója és orgonatanára Charles-Maria Widor (1845-1937).
Egyéb érdemei, önálló kompozíciói mellett nagy jelentőséggel bír, hogy – orgonatanárként –
ő inspirálta Albert Schweitzert korszakalkotó jelentőségű Bach elemzéseinek megírására. A
romantikus kor jelentős zeneszerzője a magyar származású Liszt Ferenc (1811-1886), kinek
egész életét végigkísérte az Egyházhoz, az egyházzenéhez való kötődés. Idősebb korában sok
jelentős kompozícióval gazdagította a kora egyházzenéjét.
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A XIX. század végére a katolikus Egyházban is felerősödött a szándék, mely a liturgia
megtisztítását tűzte ki célul. A szentmise celebrálása egyre ünnepélyesebb, egyre
látványosabb lett, ezáltal elvesztette hagyományos, közösségi jellegét. Ennek ellenpontjaként
1903-ban X. Pius pápa kiadta Motu proprio-ját, melyben szentesítette a solesmes-i szerzetesek
által rekonstruált gregorián korális használatát, emellett kitiltott bizonyos hangszereket (pl.: a
zongorát, dobot, cintányért, triangulumot stb.) a liturgiából. A Motu proprio hatására direkt
operai zenekari hangzások a továbbiakban nem szerepelhettek a liturgiában.123

123

A Motu proprio-t követ_en Liszt Ferenc – ennek szellemében – kisebb zenekarra komponálta 1867-ben a
Koronázási misét.
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5. Konklúzió – összegzés
Dolgozatom során annak bizonyítására törekedtem, hogy a szent művészet, az ars sacra, és
ezen belül az építészet, a képzőművészet, a himnológia, és a zene nem vizsgálható a maga
teljességében csupán a saját műfaji keretei között.
Amint az előzőekben láttuk, a kereszténység korszakai bizonyos értelemben ismétlődtek a
történelem során. A kezdeti időkben az istentisztelet bensőséges és interaktív volt, fontos
szerepet játszott az igehirdetés és a közös ének. Az ókori nagy bazilikák falai között az
igehirdetés szerepe háttérbe szorult, de az ének továbbra is összefogta a hívők közösségét. Ez
volt a himnuszköltészet virágkora.
Az első ezredforduló idejére – elsősorban a keleti nomád népek, köztük a magyarok
Európába települése kapcsán – felerősödött az evangelizáció, a pasztoráció szükségessége,
illetve a VII. Gergely korában csúcspontját élő hatalmi egyház mellett a lelki egyház
szerepének a megerősítése. Új szerzetesrendek jöttek létre, akik – elsősorban a ferencesek és
a domonkosok – újfajta, prédikációra alkalmasabb csarnoktemplomokat kezdtek építeni. A
romanika korában a templomok északi, ablak nélküli falait bibliai, és szentek életéből vett
jeleneteket ábrázoló freskókkal kezdték díszíteni, amiket a pap időről-időre elmagyarázott. A
korábbi korok merev mozaikjaihoz képest ez részletesebb eligazítást adott a korszak
írástudatlan tömegei számára a hit dolgairól. A gótika ezt az irányt monumentalizálta, a
katedrálisok díszítményei, üvegablakai szintén a „szegények bibliája” szerepét töltötték be. A
templomok mellett iskolák, énekes iskolák működtek, ahol a gregorián repertoár éneklése
mellett egyre nagyobb szerepet játszott a többszólamú kompozíciók előadása.
A XVI. századra ismét úgy alakult a helyzet, hogy meg kellett erősíteni az egyház lelki
tartóoszlopait. Sajnos bekövetkezett az újabb egyházszakadás 124, létrejöttek az igehirdetés
elsődlegességét hirdető protestáns irányzatok, de a Trentoi Zsinatot követően elindult egy
katolikus megújulás is. Ehhez idomultak a templomok, a protestáns felekezetek is díszek,
festmények elhagyását tekintették elsődlegesnek, de a lutheri egyház a zenét különösen fontos
szerepbe helyezte. A katolikus templomok a barokkban nagyon díszessé váltak, de az oltár
központi helyére az Oltáriszentség került. A kórusokon általánossá vált az orgona, a nagyobb
székesegyházak, püspökségek pedig ének és zenekarokat tartottak fent. Mindez természetesen
az egyházi szobrászat, festészet és zeneművészet megtermékenyülésével is járt, alkotások
sokasága származik ebből az időből.

124

Az 1054-es első egyházszakadással dolgozatomban nem foglalkoztam.
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A felvilágosodás tana és a francia polgári forradalom a kereszténységre nézve rendkívül
negatív tendenciákat indított el. Túl azon, hogy megvalósították a szekularizációt, az egyház
és állam teljes szétválasztását, számos építészeti, képzőművészeti emléket – köztük a cluny-i
bencés apátságot – leromboltak, földdel tettek egyenlővé.125 A korszakot követően a XIX.
századi Franciaországban nagyszabású katolikus megújulás vette kezdetét, ami a műalkotások
irányultságában is egyértelműen tükröződött. Ezzel együtt – bár a keresztény egyházak még
a XX. század közepéig megőrizték népegyház jellegüket – társadalmi méretekben is terjedni
kezdett az ateizmus és a felekezeten kívüliség. Ez a folyamat odáig vezetett, hogy Európa
keleti felén deklaráltan ateista államok jöttek létre, ahol törvényileg tilos volt a
templomépítés.126 Ez természetesen a szakrális művészet színvonalát is mélypontra
csökkentette, hiszen egyházi művészetekkel – tisztelet a kivételnek – a diktatúra évtizedeiben
olyanok foglalkoztak, akik más területen nem állták volna meg a helyüket.
A korszak átélői arra számítottak, hogy az ateista diktatúrák bukása után majd meg fog
változni a helyzet. Sajnos a dolgok jelenleg nem ebbe az irányba mutatnak, mert Európa
nyugati fele – a profit alapú, szekularizált fogyasztói társadalomban élve – még jobban
eltávolodott keresztény gyökereitől, mint a kommunista diktatúrát átélt keleti országok.
Nemcsak, hogy az Európai Unió nem vállalta fel keresztény gyökereit127, de a közéletben, és
a magánéletben is egyre kevésbé van jelen a keresztény identitás. Mindenféle diktatórikus
kényszer nélkül templomok sorát zárják be,128
és a lakosság jelentős százaléka129 vallja
magáról, hogy semmilyen felekezethez sem
kötődik. Ez természetesen meglátszik a
közállapotokon, a közerkölcsön, és azon,
hogy az emberek nem kötnek házasságot, nem
hoznak

létre

utódokat,

csak

a

napi

élvezeteknek, a „fogyasztásnak” hajlandók élni. Ez – ha általánossá válik – természetesen az
európai kultúra végét jelenti. Amikor a középkorban az arab és a török hódítók elérték Európa
határait, akkor két erős kultúra állt egymással szemben, a keresztény és a muszlim. A
kereszténység Galliában fel tudta tartóztatni a mórokat, és Konstantinápoly is 500 évig
A francia polgári forradalom értékpusztítása sokszorosan meghaladta az Iszlám Állam jelenlegi, nagy
nemzetközi médianyilvánosságot és felháborodást kiváltó műalkotás-pusztításait.
126
Ezt a diktatúrák puhulása során úgy változtatták meg, hogy lebontott templomok helyet egy idő után már
szabad volt újat építeni.
127
Az ókori és felvilágosodás-kori gyökereit viszont igen.
128
Testépítő szalonokat, gördeszka-pályát, és egyéb, szakrális térhez méltatlan funkciót adva az épületeknek.
129
Hollandiában már több, mint 28%.
125
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ellenállt a törököknek, ezután 150 éven keresztül Magyarország lett Európa védőbástyája.
Korunkban egy erős, (bár megosztott), vallási alapon álló muszlim kultúra, és egy – gyökereit,
keresztény kultúráját megtagadó – Európa alkotja a Földközi tenger tágabb térségét.
Európában nem az a legnagyobb probléma, hogy az emberek nem ismerik Machaut: NotreDame-i miséjét, vagy Mozart: Requiemjét, hanem az, hogy már nagyon sokan arról sem
hallottak, hogy mit jelent a vasárnap megszentelése, vagy arról sem, hogy az elmúlt másfél
évezredben az elhunytakat halotti mise – requiem – keretében illett eltemetni. Sajnos az
európai társadalom korábbi kereteit alkotó keresztény vallási, erkölcsi háttér egyre halványul,
ami a mindennapi élet, az erkölcs, a közállapotok romlása mellett a műalkotások befogadása,
megértése kapcsán is érezteti hatását.
Remélem, a folyamat nem visszafordíthatatlan, és a mai kor keresztény elkötelezettségű
írástudóinak, média-szakembereinek és művészeinek azon kell munkálkodniuk, hogy minél
szélesebb körben próbálják megértetni, hogy addig tudunk érdemben tenni bármit is, amíg
gyökereink – ha elvékonyodva is – de azért jelen vannak hétköznapjainkban.
Nem igaz, hogy az elmúlt korok építészeti alkotásainak múzeummá kell válniuk, vagy
eredeti szellemükhöz méltatlan funkciót kell kapniuk. Az sem igaz, hogy a képzőművészeti
alkotások kizárólagos helye a múzeum, és elmúlt korok zenéit csak hangversenytermekben,
vagy professzionális hangfelvételen érdemes meghallgatni.
Ma még van arra lehetőség, hogy elmenjünk egy működő gótikus, barokk, vagy más
korban épült templomba, ott a helyszínen csodáljuk meg az architektúrát, a szobrokat, a
képeket, és ott, az adott épített környezetben, képzőművészeti alkotásokkal körülvéve, egy
mai szentmise, vagy templomi hangverseny során fogadjuk be azt az üzenetet, ami évezredek
óta aktuális, és ebben a térben tud leginkább hatni. Saját tapasztalatból tudom, hogy ebben a
szituációban van rá a legteljesebb lehetőségünk, hogy megragadjon minket a tartalom, a forma
és a környezet, ezáltal kapcsolatba léphessünk a transzcendenciával, és létrejöhessen egyfajta
„rezonancia” a természetfölöttivel. Rónai László szerint „amikor ez a „rezonancia” nem jön
létre, bármilyen tiszteletre méltó is a művész szándéka, nem beszélhetünk „ars”-ról, főképpen
pedig nem „ars sacráról”130

130

Cs. Varga IV. fejezet
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