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Disszertációm céljaként a kora barokk egyházzene szekularizációjának a katolikus 

egyház nézőpontjából történő meghatározását tűztem ki. 

 

Az elvilágiasodás fogalmának körülhatárolása egyszerűnek tűnhet, mivel ha képesek 

vagyunk meghatározni  az egyházi elemek tulajdonságait a reneszánsz korszakig, akkor a 

halmazon kívül eső elemeket azonosíthatjuk a világi komponensekkel. Az egyszerűség 

ellenére komplex kérdéskörrel szembesülünk: képesek vagyunk-e bármilyen határt húzni 

a világi és egyházi zene alkotóelemeinek megkülönböztetésével kapcsolatban. Ha a 

középkortól kezdve a cantus firmus jelenléte egyértelműen az egyházzene 

jellegzetessége, akkor vajon a cantus firmus nélküli többszólamú, bibliai szövegű a 

capella motetta világi lenne? Amennyiben az a cappella egyházi, a hangszerkíséretes 

ének világi? Válaszunk egyértelműen nemleges, és jól tudjuk, hogy mindkét típusban 

jelen van hangszerkíséretes és tisztán vokális muzsika, már a kora barokk korszakban is – 

ám ezzel nemhogy közelebb kerülnénk az igazsághoz, hanem egyre jobban eltávolodunk 

tőle. Talán megfordítva élesebb vonásokat figyelhetünk meg, vagyis, ha feltesszük a 

kérdést, hogy mitől világi a világi zene, élesebb határokat húzhatunk meg. Mert egy 

táncdallam vagy egy affektussal telített melódia nem megengedett a liturgikus zenében.  

 

Nem elhanyagolható a történelmi korszakok vizsgálata sem, hiszen ami egyházi 

szempontból a reneszánsz korszak szellemiségétől távol állt, az napjainkban már 

elfogadott, mint például Monteverdi Vespro-ja.  Így az adott időszak, jelen esetben a kora 

barokk korszak történeti hátterével is foglalkozni kell: a reformációval, illetve az arra 

adott egyházi válasszal, az ellenreformációval. Természetesen a Tridenti Zsinat zenei 

rendelkezéseit is vizsgálom, e nélkül nem kaphatnánk teljes képet az egyház álláspontja a 

követendő liturgikus zenéről.  

 

A kora barokkon túl, a virtuóz romantika, de akár a 21. század könnyűzenei áramlatai is 

ugyanilyen érdekesnek bizonyulhatnának az egyházzene szekularizációjának 

szempontjából. Köztudott, hogy az ars antiquában is találunk olyan egyházi 

kompozíciókat, amelyek világi dallamokat is hordoznak. A választásom azért esett mégis 

erre az időszakra, mert az egyházzenében ekkor volt az első nagyobb váltás − a barokk 



zene új stílusjegyeinek és a teátrális elemeknek a megjelenésével. (Vizsgálati 

módszeremet talán a későbbi korszakokra is ki lehet majd terjeszteni.) Az „egyház” 

fogalma alatt a katolikus egyházat értem, és első sorban a vatikáni központú, katolikus 

egyházzenét tanulmányozom. 

 

Mivel a téma igen szerteágazó, ezért egy olyan „érinthetetlen” szöveget kerestem, 

amelyen keresztül tisztán, világosan mutatható be a világi elemek beszűrődése. A 

Magnificat, amely az alkonyati imaóra, a Vesperás része, már kezdetektől az egyházzene 

fontos része volt. A kezdeti többszólamúságnál is elsőként foglalkoztak ezzel a tétellel, 

népszerűsége napjainkban is megfigyelhető.  

 

Az utolsó, egyben a legfontosabb kérdés, hogy a mai társadalom, a mai liturgikus közeg 

mit profitálhat majd a dolgozat mondanivalójából. A katolikus egyház védi és védte a 

„szent zenét mindentől, ami méltóságát csökkenthetné, hiszen az részt vesz egy olyan 

lényeges dologban, mint az Isten imádása.”
1
 Ehhez szükségesek azok a rendelkezések, 

amelyek védelmet nyújtottak akkoriban. A Tridenti Zsinat törvényhozói is ilyen 

szellemben óvták a liturgiát, és azóta számos pápai enciklika jelent meg az egyházi 

zenéről, napjainkban azonban egyre kevésbé hoznak ehhez hasonló rendelkezéseket. Az 

1980-as, II. János Pál pápa homíliáját követően hazánkban, 2004-ben a Magyar Püspöki 

Konferencia adott ki egy liturgikus körlevet, amelynek egy része a témakörhöz illik. 

 

Úgy gondolom, a II. Vatikáni Zsinat óta sok esetben hasonló változásoknak lehetünk 

tanúi, mint a kora barokk korszakban − természetesen a 17. századi átalakulást ma már 

nem negatívumként értékeljük, így elképzelhető, hogy egy évszázad múlva, a mai 

változások is előnyként vonulnak majd be a történelembe. Egy bizonyos, hogy „az 

Egyháznak kötelessége ragaszkodni ahhoz, hogy ez a művészet megfelelő határai között 

megmaradjon, és meg kell akadályoznia, hogy hiteles fejlődése során bármi az Isten 

imádásától idegen és profán a szent zenébe kerüljön, és megrontsa azt.”
2
 

 

                                                 
1 XII. Pius pápa: Musicae Sacrae- enciklika a szent zenéről, 1955. december 25. internetes elérhetőség: 

http://www.depositum.hu/tanitas.html 

2 XII. Pius pápa: Musicae Sacrae Uo. 



 

A dolgozat a következőképpen épül fel: a Tridenti Zsinat zenei rendelkezései, majd a 

Magnificat műfajának bemutatása után a prima és a seconda pratica stílusjegyeit 

értelmezem – ezek bevezető fejezetek, amelyek előkészítik a dolgozat fő részeit. 

 

A disszertáció érdemi szakasza az elvilágiasodás problémakörét vizsgálja, amely két 

nagy területet ölel fel.  

Az első A kora barokk egyházzene stílusjegyei című fejezet, amely a legapróbb zenei 

elemeken keresztül kívánja felmérni a szekularizáció létrejöttét elősegítő zenei 

eszközöket. Ennek érdekében elsőként a már meglévő zenei eszközöket tanulmányoztam: 

milyen módon voltak jelen ezek az eszközök a késő reneszánsz, illetve a kora barokk 

korszak egyes alkotásaiban.  

 

A cantus firmus, az imitáció, a homofon-polifon szerkesztésmódok, valamint a 

konszonancia-disszonancia témaköreinél az alábbi megállapításra jutok: a cantus firmus, 

vagyis a gregorián dallam fokozatos megszűnése egyértelműen szekularizációs jelenség, 

mert az egyház ragaszkodott az ősi egyszólamú anyaghoz. Ez a tény szorosan 

összefonódik az egyes szerkesztésmódok megváltozásával is, vagyis azoknál a műveknél, 

ahol a cantus firmus még csírájában megtalálható, de már kezd elszakadni gyökerétől, ott 

az imitációk száma is számottevő. A reneszánsz zeneszerzőknél, mint Palestrina és 

Lassus, a gregorián zsoltártónusok adottak, az imitáció mindösszesen a témafejekben 

tükröződik. A homofon-polifon szerkesztésmódok is hasonlóan adják vissza a prima és 

seconda pratica zenei hátterét. A polifon szövevényesség fénykora a reneszánsz, tehát 

azokban a művekben, ahol megjelentek a homofon tömbök, már az új korszak, a barokk 

hatása érzékelhető, s ez a jelenség szintén együtt jár a cantus firmus alkalmazásának 

fellazulásával, majd eltűnésével. Legkevésbé a disszonáns és konszonáns hangközök 

járultak hozzá a szekularizációhoz, mert az akkoriban disszonanciának számító kvart 

hangközt csak zárlati helyeken alkalmazták a zeneszerzők, azonban a seconda pratica 

mesterei már használtak szeptimeket, szekundokat és nónákat is, amelyek kimutatható 

elemei a második zeneszerzői gyakorlatnak. Vagyis a prima pratica korszakában már 



elfogadott és használt zenei kifejezőelemek átalakulása hozzájárult az affektusokkal teli 

seconda pratica létrejöttéhez.  

 

A következő részben azokat az új elemeket vizsgálom, amelyek a reneszánsz korszakban, 

az egyházilag elfogadott vokálpolifónia fénykorában még nem voltak jelen. A basso 

continuo, a koncertálás és a monódia újdonsága egyértelműen szekularizációs 

alkotórészként értelmezhető, és – akárcsak az előző alfejezetben tárgyalt, már meglévő 

zenei kifejezőeszközök – szintén elválaszthatatlanok egymástól, szorosan 

összekapcsolódnak. Emellett a monódia megjelenése, a görög hagyomány iránt feléledt 

érdeklődés jelentős érzelmi töltetet is ad a szövegnek, így vonja el a hallgatóság 

figyelmét a liturgiáról – s ez szintén alátámasztja a világi szemléletet. Természetesen 

ezek az új zenei elemek csak a barokk mestereknél lelhetőek fel, és közülük is elsősorban 

azoknál, akik a seconda pratica szellemiségét követték. 

 

Továbbhaladva a szöveg és zene kapcsolatának átalakulását tanulmányozom. Az 

affektusok és figurák elemzései során – hasonlóan az előző két fejezetben tett 

megállapításokhoz – rámutattam, hogy az affektusok és figurák egysége 

megbonthatatlan, és ezek az elemek bizonyíthatóan hozzájárultak az egyházzene 

szekularizációjához. Az egyházilag nem elfogadott felfokozott érzékiség kérdésével, 

amely Monteverdi Vesprójában kimutatható, szintén foglalkozom.  

 

A régi elemek megváltozása, az új stílusjegyek létrejötte és a szöveg-zene kapcsolat 

megváltozása egyaránt hozzájárult a szekularizációhoz. Az imitáció,  a konszonancia-

disszonancia fogalompár és a monódia terminusok, valamint a figurák és affektusok 

visszavezethetőek az ókori görög zenei elméletre és gyakorlatra. A cantus firmus, a basso 

continuo és a koncertálás fogalma viszont később alakult ki. Ez a tény megerősíti a 

későbbi hoffmanni értelmezését, amely az antik hagyomány analízisével jött létre: 

eszerint az ókori és barokk zenei elemek között számos hasonlóságot figyelhetünk meg.  

A fent említett zenei jelenségek önmagukban hitelesek és tudományosan alátámasztják az 

egyházzene szekularizációs folyamatát a kora barokk korszakig. Dolgozatom másik nagy 

részében olyan hermenutikai modelleket mutatok be, amelyek más, releváns 



összefüggéseken alapulnak. Célom e tekintetben az, hogy más történeti korszakokban is 

felmérjem, miként gondolkodtak a témáról egyes zeneteoretikusok, illetve egyházi 

méltóságok, jelen esetben Joseph Ratzinger bíboros. Választásom ilyen módon először 

Johannes de Grocheóra esett, a középkori zeneelmélet egyik jelentős teoretikusára, aki, 

érdekes módon, a népi és komponált zenéből eredezteti az egyházzenét. A szöveg 

elemzése kapcsán arra a megállapításra jutok, hogy a szerző modellje nem tükrözi a 

valóságot, nem reális. Azonban a dolgozat szempontjából lényeges rész a tonus 

meghatározása volt, amellyel Grocheo kizárt az egyházzenéből minden olyan dallamot, 

amely nem sorolható be a nyolc gregorián tónus valamelyikébe. Így képet adok arról, 

hogy az általam vizsgált darabok közül melyik tekinthető egyházi műnek a grocheói 

szemlélet alapján. 

 

A dogmatikából kiindulva és a filozófiai eszmerendszerekkel összekapcsolva magam is 

létrehoztam egy hipotetikus hermenutikai modellt a kora barokk egyházzene 

elvilágiasodására, s ezt összekapcsoltam E.T.A. Hoffmann felfogásához, melyet a Régi és 

új egyházzene című tanulmányában fejt ki. Ennek értelmezésében Carl Dahlhaus Az 

abszolút zene eszméje című írása segített. A két rendszer konklúziója egyedi és lényegre 

törő: a barokk korszak problematikáját jól mutatja az antik hagyományok és a 

kereszténység ötvözése, valamint rávilágít a terminológiarendszerek felcserélhetőségére 

is, amelyek által új gondolati síkok nyílhatnak meg. 

 

Egy mai nagy egyházi gondolkodó, Joseph Ratzinger bíboros még pápasága előtt írt a 

liturgiáról egy összefoglaló művet, amelyben az egyházzenére is kitért. Erről szól az 

utolsó nagy szakasz a dolgozatomban, amely a liturgikus zene történeti összefoglalása a 

szekularizáció aspektusából tekintve. A bíboros négy nagy regresszív történeti korszakot 

mutat be, melyek a liturgiát érintették zenei szempontból.  

 

Ratzinger szerint a középkortól indult el az a folyamat, amely az egyén kultuszára épül, 

háttérbe szorítva Istent és a szeretetalapú közösségi szemléletet. Az individualizációs 

folyamatot egy időre a Tridenti Zsinat rendelkezései állították meg, azonban a barokkon 

és klasszikán keresztül a romantika virtuóz korszakában újból felütötte a fejét a 



szubjektivitás elburjánzása. A liturgikus zene megóvását a pápai dekrétumok is 

segítették, így állítván meg a teátrális elemek beszivárgását a musica sacrába. Az öncélú 

megoldások sohasem egyeztethetőek össze az egyház felfogásával, azonban ezek a 

megoldások korszakról korszakra változnak. Az egyháznak szüksége van arra, hogy 

kulturálisan univerzálissá váljon, s mindeközben keresztény identitását megőrizze. A 

liturgikus közeg védelme a keresztény identitás alapvető bázisa, így amennyiben ez a 

környezet negatív irányba mozdulna el, úgy azt el kell távolítani, nem lehet neki teret 

engedni.  

 

Az egyes korszakok recepcióját az adott gondolkodásmódok befolyásolják. A 

dolgozatban tárgyalt Magnificatok a mai liturgikus közegben már elfogadottá váltak, nem 

tekintünk úgy rájuk, hogy elvilágiasodottak lennének. Napjainkban a popzenével és 

egyéb könnyűzenei irányzatokkal küzdünk, s az a legfontosabb kérdés, mennyiben 

integrálhatóak ezek a jelenségek az egyházzenébe. Amennyiben a szövegük az adott 

ünnephez és liturgiai szakaszhoz tartozik, zeneileg igényesek, Isten dicsőítik, és a 

liturgiára fókuszálnak, úgy van létjogosultságuk. Ahogyan Ratzinger is írja A liturgia 

szelleme című könyvében,
3
 az egyháznak szüksége van az univerzalitásra, a fejlődésre, de 

csak addig a pontig, amíg a lényeg, Isten imádása nem homályosul el. 

 

A disszertáció írása közben felmerült bennem a kérdés, vajon valóban a legideálisabb 

egyházzenei műfajt választottam-e a zenei elemzésekhez. Ekkor találtam meg II. János 

Pál pápa a szent zenéről szóló enciklikáját, amely kételyemet eloszlatta. A pápa a 

liturgikus zenében Isten dicsőítésére Szűz Máriát, a Magnificat szerzőjét hozza példaként.  

 

Végezetül ezt a mondatot idézem: „Legyen a ti példátok és eszményetek ebben (a szent 

zene és ének céljában, ami Isten megdicsőítésére és a hívők megszentelésére vonatkozik) 

Szűz Mária, aki Isten csodáit dicsőítette a Magnificatban, akinek műve az emberi 

történelemben felülmúlhatatlan.” 
4
  

                                                 
3 II. János Pál pápa: A „szent zene” jelentősége. 1980. szeptember 21. in.: Balogh László, Bánhegyi Miksa, 

Béres György, Földvári Miklós, Kontreczky Csaba, Rihmer Zoltán, Stanco Attila, Tarnai Imre, Tardy 

László, Varga Valéria, Varga László: Documenta Musicae Sacrae. Vác: MALEZI, 2005: 216.o. 
4 Documenta Musicae Sacrae i.m. 20.o. 


