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1 Bevezetés 
 

A zene „főként a hangzással foglalkozik, ami a sajátosan érzékelhető dolgok közé tartozik, és 

az érzéki felfogóképességnek a tárgya. Hat az ember tevékenységére is, mert mértékkel 

használva helyes irányba tereli és jobbá teszi az emberek erkölcseit. Ennyiben fölül is múlja a 

többi művészetet, mert közvetlenebbül szolgálja a Teremtő dicséretét és dicsőségét a 

mindenségben.”
1
  

 

Johannes de Grocheo
2
 zeneteoretikus − akinek munkássága elválaszthatatlan a párizsi 

arisztotelészi szellemiségtől − szavai megvilágítják, mennyiben más az egyházzene 

művészete és miben különbözik a többi művészeti ágtól. Az ókori görög hagyomány és a 

keresztény eszmeiség, már Grocheo idejében, az 1300-as években is megfért egymás mellett. 

Dolgozatom egyik részeként ennek a két tradíciónak a kettősségét is vizsgálat alá vetem: 

miként olvadnak bele a történeti korszakok elemei az egyházzenébe és ezt lehet-e valamilyen 

rendszerként értelmezni. 

 

Ezen túl disszertációmban több kérdésre is keresem a választ. Témám egyházzenével 

foglalkozik, amit a zenei elemzések mellett művészetelméleti kontextusban is szeretnék 

megvilágítani. 

 

A Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén Dobszay László tanár úrtól kapott ismeretanyag, 

gondolkodásmód, a zenei összefüggések és nem utolsó sorban a szolgálattevés olyan 

tudáskeresésre ösztönzött, amelyben az elmélet és gyakorlat egyaránt fontos összetevő.  

 

A disszertáció címe: A kora barokk egyházzene elvilágiasodása a Magnificat tükrében. Az 

elvilágiasodás fogalmának körülhatárolása egyszerűnek tűnhet, mivel ha képesek vagyunk 

meghatározni melyek az egyházi elemek tulajdonságai a reneszánsz korszakig, akkor a 

halmazon kívül eső elemeket azonosíthatjuk a világi komponensekkel. Az egyszerűség 

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

világi és egyházi zenei alkotóelemek megkülönböztetésével kapcsolatban. Ha a középkortól 

                                                 
1
 Johannes de Grocheo: A zenéről. in. Redl Károly: Az égi és földi szépről, in. Budapest: Gondolat, 1988: 439. o.  

2
 Christopher Page. "Grocheio, Johannes de." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University 

Press. Web. 3 Jan. 2017. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/14359>. 
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kezdve a cantus firmus
3
 jelenléte egyértelműen az egyház jellegzetessége, akkor vajon a 

cantus firmus nélküli többszólamú, bibliai szövegű a capella
4
 motetta világi lenne? 

Amennyiben az a cappella egyházi, a hangszerkíséretes ének világi? Válaszunk egyértelműen 

nemleges, jól tudjuk, hogy mindkét platformon előfordul a hangszerkíséretes és a tisztán 

vokális muzsika, már a kora barokk korszakban is – ám ezzel nemhogy közelebb kerülnénk az 

igazsághoz, hanem egyre jobban távolodunk tőle. Talán megfordítva élesebb vonásokat 

figyelhetünk meg, vagyis, ha feltesszük a kérdést, hogy mitől világi a világi zene, élesebb 

határokat húzhatunk meg, mert az nem megengedett a liturgikus zenében- legyen az egy 

táncdallam, vagy egy affektussal telített melódia.  

 

Nem elhanyagolható a történelmi korszakok vizsgálata sem, hiszen jól tudjuk, hogy 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 nézőpontjából. 

Ugyanúgy már köztudottan az ars antiquában
5
 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 a váltás − a barokk zene új stílusjegyeinek 

és a teátrális elemeknek a megjelenésével. (Vizsgálati módszeremet talán a későbbi 

korszakokra is ki lehet majd terjeszteni.) 

                                                 
3
 Cantus firmus: „latin szóösszetétel jelentése „szilárd ének”, németül „fester Gesang”, olaszul pedig „canto 

fermo”. A cantus firmust, vagyis a meglévő dallamot új többszólamú kompozíciók alapjául használták-

használják fel. Ez az adott dallam lehetett egyházi, világi, vagy szabadon kitalált, de mindenképpen egyszólamú. 

Az esetek nagy részében ez nem más, mint a gregorián örökség, a gregorián fődallam, amely a polifon, vagyis 

többszólamú művek gerincét képezi.”  

Czakó Dóra: Mi is az a cantus firmus in. Parlando Zenepedagógiai Folyóirat 56., 

http://www.parlando.hu/2014/2014-2/2014-2-11-Czako.htm 
4
 A capella: egyházi stílus, kápolnai stílus,, tisztán vokális hangszerkíséret nélküli kórusmuzsika.  

William C. Holmes. "A cappella." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 22 

Jan. 2017. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/00091>. 
5
 Ars antiqua: régi művészet, amely alatt a 14. század eleji menzurális zenét értjük.  

Gordon A. Anderson and Edward H. Roesner. "Ars Antiqua." Grove Music Online. Oxford Music Online. 

Oxford University Press. Web. 22Jan. 2017. 

<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/01356>. 
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Magyarázatra szorulhat az „egyház” fogalma is, mivel dolgozatom a keleti egyházakkal nem 

foglalkozik, és csupán 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 öröksége 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 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.”
6
 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
7
 hazánkban, 2004-ben a Magyar Püspöki Konferencia adott ki egy 

liturgikus körlevet, amelynek egy része a témakörhöz illik.
8
  

 

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.”
9
 

 

A dolgozat felépítése a következőképpen alakul: az elején a Tridenti Zsinat zenei 

rendelkezéseit „térképezem fel” – ez képezi a dolgozat legnagyobb részét. Az egyház 

                                                 
6
 XII. Pius pápa: Musica Sacrae- enciklika a szent zenéről, 1955. december 25. internetes elérhetőség: 

http://www.depositum.hu/tanitas.html 
7
 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: 125-128.o. 
8
 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia liturgikus körleve a papsághoz- részlet, 2004. december 8. in.: : 

Documenta Musicae Sacrae.141-142.o. 
9
 XII. Pius pápa: Musica Sacrae Uo. 
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álláspontja olyan viszonyítási alap, amely jó kiindulási pont arra nézve, hogy szét tudjam 

választani az egyházi és világi zenei alkotóelemeket. Ezek után a Magnificat műfaját mutatom 

be részletesebben: mit tudunk róla és miért érdekes ez az egyházi műfaj. Még mindig egyfajta 

bevezetésként értékelhetjük azt a részt, amely a prima és a seconda pratica
10

 zenei 

stílusjegyeit vizsgálja, ezzel is közelebb kerülve a dolgozat fő kérdéséhez: kijelenthetjük-e, 

hogy a kora barokk korszakban elvilágiasodott az egyházzene? Mindezeket követően térek rá 

a műelemzésekre, amely két nagy részből áll. Az első rész három nagy területre oszlik: a már 

létező zenei elemek megváltozása, az új „barokk” elemek megjelenése, valamint a zene és 

szöveg kapcsolatának átalakulása. A változásokat egyes Magnificatok zenei elemzésével 

mutatom be.  

 

A zenei elemzéseken túl még egy nagy rész kap helyet a dolgozatban: négy hermeneutikai 

modellt kívánok bemutatni, amelyek a jobb megértést segítik az egyházzene 

elvilágiasodásával kapcsolatban. A modellek közül három „megértési modell” – három, 

különböző korszakban született zenei írás, míg a negyedik egy általam kialakított felvetés, 

amely szorosan összekapcsolható a dolgozatban tárgyalt egyik hermenutikai modellel, amely 

E.T.A. Hoffmann elképzelése. Reményeim szerint ezen rendszerek által képes leszek egy új 

gondolkodási sémát kialakítani a témában, amely akár a mai egyházzenei gyakorlatra is 

aktuális érvényű lehet, és olyan nézőpontot ad az olvasónak, amely felkelti érdeklődését a 

liturgikus zene iránt. 

 

„Isten összes teremtménye közül az angyal után az ember kapja a legtöbbet, az értelmet és a 

gondolkodási képességet, neki kell jócselekedeteivel dicsőítenie a teremtőt és éjjel-nappal 

dicsérnie.”
11

 − állítja Grocheo, vagyis ezt az értelmet úgy érdemes csak használnunk, ha 

valóban igyekszünk vele alkotni, vagy újraalkotni. Azonban, ha egyházzenéről gondolkodunk 

ezt a gondolkodási képességet csak addig engedhetik szabadjára az alkotók és előadók, 

ameddig a liturgiát szolgálja, ezzel kizárva minden öncélú megvalósítást. 

 

Terveim szerint ezzel a négy hermeneutikai modellel fejeződik be a dolgozat, amely 

reményeim szerint képes lesz arra, hogy az eddigiektől eltérő összefüggésben világítsa meg az 

                                                 
10

 A terminusok Caludio Monteverdi és G.M. Artusi vitájából származnak, amely a 17. századi új stílust 

(seconda pratica) valamint annak disszonanciakezelését különböztetik meg a régebbi korszaktól (prima pratica). 

In. Claudio Monteverdi: Levelek, elméleti írások. Budapest: Kávé Kiadó, 1998: 255-267.o. 

Claude V. Palisca. "Prima pratica." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 

22 Jan. 2017. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/22350>. 
11

 Redl i.m. 454. o. 
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egyházzenét „amely zene a mindenható teremtő dicséretére szolgál, aki él és uralkodik az 

Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel egy háromságban. Ő, a dicsőséges, legyen áldott 

mindörökkön örökké. Amen.”
12

 

                                                 
12

 Redl i.m. 461. o. 
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2 A Tridenti Zsinat zenei rendelkezéseinek hatásai 
 

A 16. századra veszélybe került a több mint ezer éves római rítus, melyhez a reformáció, a 

modernista irányzatok, a világi elemek egyaránt hozzájárultak.
13

 Az egyház védelmére hívták 

össze a Tridenti Zsinatot (1545–1563), amely a katolikus egyház történetének mérföldköve 

lett. Első alkalommal foglalkoztak itt a keresztény tanítás egészével, a Szentírás és a 

Szenthagyomány kapcsolatával, valamint egyházreformot is megfogalmaztak.
14

 „A tridenti 

határozatok egy új, kereken négy évszázadig tartó korszakot nyitottak a katolikus liturgia 

történetében is, amelyet a liturgikus jogalkotás központosítása és bürokratizálása, ezzel együtt 

pedig a (kuriális) római rítusnak a latin egyházban szinte kizárólagossá válása jellemzett.”
15

 

Ez kettős irányú gondolkodást feltételez egyházzenei szempontból. Egyfelől pozitív értelmet 

nyer a zsinati zenével kapcsolatos rendelkezések létrejötte: összegez és központosított irányt 

ad, amire korábban nem volt példa.  

 

A zsinat elsőként a hitélet alapvető fogalmait kívánta tisztázni, mint például a megigazulás, a 

kegyelmi állapot vagy az üdvösség kérdését. Majd a szentségekre terjesztette ki jogkörét,
16

s 

ezek után tért ki az egyházzenére, 1562 szeptemberében.
17

 „Az egyház új, szigorú zenei 

előírásokat fogalmazott meg válaszul a reformációra. A tridenti zsinat zenei kérdésekkel 

foglalkozó bizottsága ebben a hónapban hozta meg határozatát, amely nagymértékben 

befolyásolta az egyházzenét. A határozatban ezt találjuk: „»Zenés miseszertartásokon – 

legyen az énekes vagy orgonamuzsika – semmiféle profán dallam ne hangozzék el, csakis 

himnuszok és Istent dicsőítő zsoltárok. Az énekes zeneszámokat oly módon kell megalkotni, 

hogy azoknak hallgatása ne csak a fülnek legyen kellemes, hanem a szavak legyenek tisztán 

érthetőek, és a szívek teljenek meg az égi harmóniák utáni vággyal […] ki kell zárni a 

templomból minden olyan zenét, legyen az énekes vagy orgonamuzsika, amely szabados vagy 

tisztátalan dolgokat tartalmaz.«”
18

 

 

                                                 
13

 Dobszay László: Az esztergomi rítus. Budapest: Új Ember, 2004: 17.o. 
14

 Rihmer Zoltán: Szabályozott megújulás. Egyházjog és egyházzene az ellenreformációtól a liturgikus reformig. 

Kézirat. 1-8.o. 
15

 Rihmer i.m. 1.o. 
16

 Hubert Jedin: A zsinatok története. Budapest: Ecclesia Szövetkezet, 2009: 103–104.o. 
17 

Homolya István: Palestrina, Lassus. Budapest: Gondolat Kiadó, 1984: 52.o.  
18

 Homolya i.m. 50.o. 
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A határozat több problémakört is érint, az egyik a szöveg érthetősége, amely korábban is 

felmerült a templomi zene kapcsán. A határt nehéz meghúzni ezen a területen. A többszólamú 

homofon szakaszokat leszámítva, problematikus bármelyik, alapvetően polifon műre is 

egyértelműen állítani, hogy szövege tisztán, világosan érthető. Ebben a témában feltűnő a 

zsinati iratok határozott állásfoglalása: a reformációs határozat
19

 kiemeli a liturgiában 

elhangzó minden egyes szó érthetőségét. 

 

A másik probléma a világi dallamok kiszorítása a liturgiából. A zsinati rendelkezésig a világi 

és vallási elemek egybeolvadása szinte általános volt, számos esetben előfordult, hogy amíg 

egy háromszólamú letétben a felső két szólamban a gregorián dallam volt hallható, addig az 

alsó szólam gerincét egy világi (például szerelmes) dal képezte. A zsinat zenei bizottsága 

vissza szeretett volna térni az egyszólamú gregorián énekhez, a teljes biztonsághoz. Ugyanis 

„ha szerte a világon a katolikus templomokban romlatlan és érintetlen gregorián ének fog 

felhangozni, akkor az ének, mint a szent római liturgia maga, az egyetemesség jellegét ölti 

magára, úgyhogy a hívek, bárhol legyenek is, ismerős zenét fognak hallani, amely otthonaik 

részévé válik. Ezúton, lelki vigasztalásukra, megtapasztalhatják az Egyház csodálatos 

egységét. Ez az egyik legfontosabb indok, amiért az Egyház oly buzgón óhajtja, hogy a szent 

liturgia latin szövegeivel hagyományosan összefüggő gregorián korális legyen 

használatban.”
20

 Még XII. Pius pápa 1955-ös dekrétuma is ekképp fogalmaz. A 

hagyományőrzést kétségkívül pozitívan értékelhetjük, azonban érdemes szemügyre venni a 

negatív hatásokat is.  

 

Dobszay László szerint a gregorián fejlődése éppen ekkor ért véget, amit három okra vezet 

vissza, a protestantizmus megjelenésére és az ennek hatásaként létrejött Tridenti Zsinatra, 

valamint az egyszólamúság fénykorának elmúlására.
21

 Utóbbit tartja a legfőbb oknak, vagyis 

a műzene és az egyszólamú zene elválását, és a zenészek érdeklődési körének megváltozását: 

míg az egyszólamú szakrális zene elindul a kontrapunktika, a harmonizálás irányába, addig a 

műzene ettől az időszaktól kezdődően mindössze használati, szórakoztatási funkciót tölt be.  

 

                                                 
19

 Rihmer i.m. 4.o. A reformációról szóló határozat javaslata, 1562. szeptember 10., 8. kánon. In.: Romita: Ius 

musicae liturgicae. Rome: Edizioni Litrugiche, 1947. 57-58.o. 
20 

Musica Sacrae i.m. 
21

 Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve. Budapest: Editio Musica, 1993: 69.o. 
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A zsinat a gregorián újabb hajtásait, a sequentiákat (négyet kivéve), tropusokat, rímes 

offíciumokat szabályozta vagy éppen törölte el, magát a gregoriánt azonban védte.
22

 A 

megtartott dallamokat is revideálták, a hosszú melizmákat eltörölték, a szöveg érthetősége 

miatt, a humanista prozódiai szabályok léptek érvénybe.
23

 A felülvizsgált, mesterségesen 

átalakított repertoárt 1615-ben megjelentették a Medicea kiadónál. (Joggal tehetjük fel a 

kérdést, miért csak 52 évvel a zsinat lezárulás után jelent meg a könyv. Ennek oka az lehetett, 

hogy V. Pius liturgiaszabályozása után XIII. Gergely pápa Palestrinát és Annibale Zoilot
24

 

bízta meg 1577-ben a zenei-reformmal. II. Fülöp spanyol király tiltakozására a munka 

félbeszakadt, és 1608-ban VIII. Kelemen már Anerio és Suriano vezetésére bízta a reform 

bizottságot. Ők eleinte Palestrina elveit követték, de gyakorlatban ezen jóval túlmentek. A 

repertoárt egy év alatt csonkították meg, így jelenhetett meg a kiadás csak 1615-ben.)
25

 Ez az 

egységesítés azonban eltörölte a helyi hagyományokat. Igaz, mintaként nem jelölt meg rítust a 

zsinati határozat, így amennyiben nem létezett kétszáz évnél régebbi helyi változat, a római 

Curia rítusát ajánlotta, ellenkező esetben megőrizhették a helyi rítust.
26

 Az újonnan kiadott 

„etalon” könyv – ami a 19. századig érvényben volt – és Róma „ajánlása” átalakította a 

gregorián térképet Európában.  

 

A több mint ezer éves gregorián zene fejlődésének a Tridenti Zsinat vetett véget, amelynek 

rendeletei négy évszázadig tartottak a katolikus liturgia történetében. Ezzel szemben a 

„hosszú időtartamával, átfogó, sokoldalú és időszerű tevékenységével, tanbeli döntéseinek 

mélységével, alaposságával, szervezeti, jogi és fegyelmi intézkedéseinek bölcsességével, a 

szóhoz jutó tudósok nagy számát és kiváló képességeit, és a végül a zsinat utóhatásait tekintve 

homályba borította az összes többi zsinatot.”
27

  

                                                 
22

 Dobszay 1993 i.m. 70.o. 
23

 Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? Budapest: Zeneműkiadó, 1981: 152.o 
24

 Harry B. Lincoln. "Zoilo, Annibale." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. 

Web. 22 Jan. 2017. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/31017>. 
25

 Rajeczky i.m. 152.o 
26

 Dobszay 2004. i.m. 17.o. 
27

 Hubert i.m. 118.o. 
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3 A Magnificat 

 
Az egyházzene elvilágiasodásának bemutatásához egy olyan zenei műfajt kerestem, amely 

képes arra, hogy egy hosszabb folyamatot szemléltessen. Hosszas kutatás után a Magnficatra 

esett a választás, amely ősi szöveget már Szent Benedek Regulája is jegyez (535 körül),
28

 

ezért az egyik legrégebbi gregorián tételként tartjuk számon. Az egyszólamúság mellett a 14. 

századtól megjelentek többszólamú feldolgozások, amelyek népszerűsége a mai napig is tart. 

 

3.1 A Magnificat helye a liturgiában  
 

A szöveg az Újszövetségi Szentírásból származik, Lukács evangélistánál olvashatjuk Mária 

dicsőítő énekét (Lk 1, 46-55).
29

 Egyes feltevések szerint talán egy korábbi zsidó, vagy zsidó-

keresztény himnusz lehetett a textúra elődje.
30

 Az ószövetségi hálaénekek foglalata (vö. Zsolt 

33,3; 68,31; 34,9; 105,21; 137,6; 70,19; 125,2; 88,9; 98,3; 110,9; 88,11; 1Sám 2,1-10: Anna 

éneke),
31

 szövegi változata nem létezik, örökéletűnek titulálhatjuk. A reformáció is átvette az 

alkonyati imaórát, amelynek része a Magnificat, így fordításban is megjelent, Luther német 

variációját használták.
32

 

                                                 
28

 Carl Dahlhaus-Hans Heinrich Eggebrecht (szerk.): Brockhaus-Riemann Zenei Lexikon II. kötet. Budapest: 

Zeneműkiadó Vállalat, 1983: 465-466. o. Magnificat szócikk 
29

 Biblia, Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás. Budapest: Szent István Társulat, 2006: 1154. o. 
30

 Ruth Steiner, et al. "Magnificat." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 

23 Jan. 2017. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40076>. 
31

 Diós István (főszerk.), Viczián János (szerk.): Magyar katolikus lexikon I–XV. Budapest: Szent István 

Társulat. 1993–2010. http://lexikon.katolikus.hu/M/Magnificat.html 
32

 Dahlhaus-Eggebrecht 1983 i.m. 465.o 
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A MAGNIFICAT SZÖVEGÉNEK LATIN, MAGYAR
33

 ÉS NÉMET
34

 VÁLTOZATA 

 

 
 

1. MAGASZTALJA* 

az én lelkem az Urat. 

 

 

1. MAGNIFICAT*                                                             

anima mea Dominum. 

 

 

1. Meine Seele * 

erhebt den Herren 

 

2. És örvendez az én lelkem* az 

én megtartó Istenemben. 

 

2. Et exultavit spiritus meus* 

in Deo salutari meo. 

 

 

2. Und mein Geist freuet sich 

Gottes* 

meines Heilandes. 

 

 

3. Mert reá tekintett az ő szolgáló 

leányának alázatos állapotjára*  

mert ímé mostantól fogva 

boldognak mondanak engem 

minden nemzetségek.  

 

3. Quia respexit humilitatem 

ancillae suae* 

ecce enim ex hoc beatam me 

dicent  

omnes generationes. 

 

3. Denn er hat seine elende 

Magd angesehen 

Siehe* 

von nun an werden mich selig 

preisen 

alle, alle Kindes Kind.  

 

 

4. Mert nagy dolgokat 

cselekedék velem a Hatalmas* és 

szent az ő neve! 

 

4. Quia fecit mihi magna qui 

potens est* 

et sanctum nomen ejus. 

 

 

4. Denn er hat große Ding an 

mir getan, der da mächtig ist* 

und des Namen heilig ist. 

 

5. És az ő irgalmassága 

nemzetségről nemzetségre 

vagyon*  

azokon, a kik őt félik. 

 

 

5. Et misericordia ejus a 

progenie in progenies* 

timentibus eum. 

 

 

5. Und seine Barmherzigkeit 

währet immer für und für bei 

denen* 

die ihn fürchten. 

 

6Hatalmas dolgot cselekedék 

karjának ereje által* elszéleszté 

az ő szívök gondolatában 

felfuvalkodottakat. 

 

 

6. Fecit potentiam in bracchio 

suo* 

dispersit superbos mente cordis 

sui. 

 

6. Er übet Gewalt mit seinem 

Arm* 

er zerstreuet, die hoffärtig sind 

in ihres Herzen Sinn. 

 

7.  Hatalmasokat dönte le 

trónjaikról*  

és alázatosakat magasztalt fel.  

 

 

7. Deposuit potentes de sede* 

et exaltavit humiles. 

 

 

7. Er stößet die Gewaltigen von 

dem Stuhl*  

und erhöhet die Niedrigen; 

 

8. Éhezőket töltött be javakkal*  

és gazdagokat küldött el üresen. 

 

8. Esurientes implevit bonis* 

et divites dimisit in anes. 

 

 

8. Die Hungrigen füllet er mit 

Gütern* 

und lässet die Reichen leer. 

                                                 
33

 Károli Gáspár fordítása.  

http://www.biblia.hu/biblia_k/k_42_1.htm 
34

 Luther Márton fordítása. Online German Luther Bible. 

http://www.bibledbdata.org/onlinebibles/german_l/42_001.htm Samuel Scheidt is ezt használja fel. 

Samuel Scheidt: Deutsches Magnificat. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1965: 4-12.o., Samuel 

Scheidts Werke Band XII, Geistliche Konzerte, Teil IV. A továbbiakban Scheidt. 
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9. Felvevé Izráelnek, az ő 

szolgájának ügyét* 

hogy megemlékezzék az ő 

irgalmasságáról. 

 

 

9. Suscepit Israel puerum 

suum* 

recordatus misericordiae suae. 

 

 

9. Er denket der 

Barmherzigkeit* 

und hilft auf seinem Diener 

Israel.  

 

10. (A miképen szólott volt a mi 

atyáinknak) * 

Ábrahám iránt és az ő magva 

iránt mindörökké. 

 

10. Sicut locutus est ad patres 

nostros* 

Abraham et semini ejus un 

saecula. 

 

 

10. Wie er geredt hat unsern 

Vätern* 

Abraham und seinem Samen 

ewiglich. 

 

 

 

 

11. Gloria Patri et Filio* 

et Spiritui Sancto. 

 

 

 

 

 

12. Sicut erat in principio et 

nunc et semper* 

et in saecula saeculorum amen. 

 

 

 

1. táblázat 

 

 

 

A dolgozat a legújabb katolikus fordítást
35

veszi alapul: 

 

 

 

1. MAGASZTALJA* 

az én lelkem az Urat. 

 

 

1. MAGNIFICAT*                                                             

anima mea Dominum. 

 

 

2. És örvendezik az én lelkem* 

az én üdvözítő Istenemben. 

 

2. Et exultavit spiritus meus* 

in Deo salutari meo. 

 

 

3. Mert meglátta az ő szolgálójának 

alázatosságát* 

és íme, mostantól fogva boldognak mondanak 

engem minden nemzetek. 

 

 

3. Quia respexit humilitatem ancillae suae* 

ecce enim ex hoc beatam me dicent  

omnes generationes. 

 

4. Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a 

Hatalmas* 

és Szent az ő neve. 

 

 

4. Quia fecit mihi magna qui potens est* 

et sanctum nomen ejus. 

 

 

5. És az ő irgalmassága nemzetségről 

nemzetségre* 

azokon kik őt félik. 

 

5. Et misericordia ejus a progenie in progenies* 

timentibus eum. 

 

                                                 
35

 Latin és magyar változat in. Népzsolozsmák. Énekes Zsolozsma az Esztergomi Breviárium alapján. Szent 

Ágoston Liturgikus megújulási mozgalom, 1990: 19.o. 
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6. Hatalmasságot cselekedett az ő karjával* 

szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága 

által. 

 

6. Fecit potentiam in bracchio suo* 

dispersit superbos mente cordis sui. 

 

7. Letette a hatalmasokat a székről* 

és fölmagasztalta az alázatosakat. 

 

7. Deposuit potentes de sede* 

et exaltavit humiles. 

 

 

8. Az éhezőket betöltötte jókkal* 

és a gazdagokat üresen küldte el. 

 

8. Esurientes implevit bonis* 

et divites dimisit in anes. 

 

 

9. Fölvette Izraelt az ő szolgáját* 

hogy ne felejtse irgalmasságát. 

 

9. Suscepit Israel puerum suum* 

recordatus misericordiae suae. 

 

 

10. Miképpen megmondott vala atyáinknak* 

Ábrahámnak és az ő maradékának mindörökké. 

 

 

10. Sicut locutus est ad patres nostros* 

Abraham et semini ejus un saecula. 

 

 

11 Dicsőség az Atyának, a Fiúnak* 

és Szentlélek Istennek. 

 

11. Gloria Patri et Filio* 

et Spiritui Sancto. 

 

 

12. Miképpen kezdetben vala most és mindenkor* 

és mindörökké örökké. Ámen. 

 

12. Sicut erat in principio et nunc et semper* 

et in saecula saeculorum amen. 

 
2. táblázat 

 

A katolikus liturgiának két nagy ágát különböztetjük meg, a misét és a zsolozsmát. „A 

zsolozsma az egyház imádsága, melyben a napszakokra szétosztott zsoltárokkal és a 

zsoltárokat kiegészítő más imádságokkal dicsőíti a teremtő és a megváltó Istent.”
36

 A nyugati 

egyházon belül a római rítus zsolozsmája kettészakadt, így jött létre a monasztikus 

(szerzetesi) és a szekuláris (világi, püspökségek, plébániák által használt) vonal.
37

 

Ugyanazokat a napi imaórákat különíti el mindkét ág. A három fő hóra, imaóra (Horae 

majores) a virrasztó zsolozsma a Matutinum, a hajnali Laudes, és az esti dicséret, a Vesperás, 

a kishórákat (horae minores) – a Tertia (9 óra), Sexta (dél), Nona (3 óra) – keretező imaórák a 

Prima (napkezdő) és a Completorium (napzáró).
38

 A Laudes, Vesperás és Completorium 

tetőpontjai a Canticumok (a kifejezés a „canto” szóból származik). Ősét a római színházakban 

találjuk, eredetileg a római drámában háromszereplős ének volt (pantomim-művész, énekes, 

fuvolás), változatos ritmikája erős szenvedélyeket fejezett ki. Később elvált a drámától és 

                                                 
36

 Török-Barsi-Dobszay: Katolikus liturgika. Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei 

Kutatócsoport, Magyar Egyházzenei Társaság, 2013: 7.o. 
37

 Török-Barsi-Dobszay i.m. 9.o. 
38

 Török-Barsi-Dobszay, i.m. 30.o. 
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egyszemélyes ének lett belőle.
39

 Ezt az úgynevezett magánbeszédet is fuvolakísérettel adták 

elő. Ezen ismeretek tükrében hasonlóságot fedezhetünk fel a monódia és a Canticumok 

között, amely a későbbiekben fontos lesz a dolgozat szempontjából.  

 

Az Ószövetségben is találunk személyes hálaénekeket (ld. előző oldal) és ezekből hetet a 

Laudesben is megtalálunk. Az Újszövetségből három Canticumot éneklünk a zsolozsmában: 

 

1. Boldogságos Szűz Mária hálaéneke, Magnificat anima mea Dominum (Lk. 1. 46-55), amit 

Canticum B.M.V.-nek is jelölnek (Beata Mariae Virginis), a Vesperás része 

2. Simeon hálaéneke, Nunc dimittis servum tuum (Lk. 2; 29-32), a Completorium része 

3. Zakariás hálaéneke, Benedictus Dominus Deus Israel (Lk. 1; 68-79), a Laudes része
40

 

 

Mindezek az imaórák tetőpontja, a záró könyörgések és fohászok előtt helyezkednek el. „A 

Magnificatot éneklő egyház-közösség az istendicséret hullámaiban szinte elvesztve magát, 

megszabadul a napi portól, szennytől, azt éli meg száz százalékosan, ami őt és minden tagjait 

istenivé teszi.”
41

  

 

3.2 A Magnificat részei és tagolása 
 

Ez a három nagy Canticum (Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis) magából a hálaénekekből 

és az azt keretező antifónákból áll, az antifónák tónusához igazodik a Canticumok tónusa. 

Ezek a dallamok díszesebbek, mint a zsoltármelódiák, de a zsoltár-tónusok csoportjába 

soroljuk őket. A gregorián nyolc tónus elméletét követik, a kezdőformula (initium) vezet fel a 

domináns, vagy más néven tuba hangra, amely hangon való recitálás, egy hangon való 

éneklés a szöveg érthetőségét segíti a nagy terekben. A félvers lezárásaképpen a recitálás 

vezet el a középzárlathoz (mediatio), majd a hosszú versek záróformulája (terminatio) zárja le 

a gondolatot.
42

 A kezdő- és záróformulák adják meg a tónus jellegét a tuba (tenorhang) 

segítségével (a tonalitást a zsoltár-tónusokon keresztül tanítja a zeneelmélet). Míg a 

zsoltároknál csak az első félvers elején van initium, addig a Canticumoknál a következő 

                                                 
39

 Magyar katolikus lexikon i.m. http://lexikon.katolikus.hu/C/canticum.html 
40

 Willi Apel: Gregorian Chant. Bloomington: Indiana University Press, 1958: 20.o. 
41

 Török-Barsi-Dobszay i.m. 84.o. 
42

 Rajezcky Benjamin (szerk.): Magyarország Zenetörténete I. Középkor. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988: 

297.o. 
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verseknél is megmarad a kibővített kezdőformula.
43

 A mediato a solemnis dallamkörben 

díszesebb lett, viszont a második félvers és a terminatio változatlan maradt. A következő ábra 

a zsoltár, a canticum, és az introitus (a mise kezdőéneke) jellegzetes pontjait az initiumot és a 

mediatot veti össze. 

 

1. ábra
44

 

A dolgozat többségében az első tónusú Magnificat darabokra épít:  

 

2. ábra
45

 

 

3. ábra
46

 

                                                 
43

 Dobszay 1993. i.m. 281.o. 
44

 Apel i.m. 227.o. 
45

 Olasz és francia zsoltártónus. In: Peter Wagner: Einführung in die Gregorianischen Melodien. Gregorianische 

Formenlehre. Leipzig: Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1921: 98-99.o. 
46

 Német zsoltártónus. Wagner Uo. 100-101.o. 
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4. ábra
47

 

3.3 A Magnificat előadásmódja 
 

A Magnificat ősi előadásmódja a többszólamú megzenésítések tradíciójában is megfigyelhető. 

Az antifónát a korátorok (előénekesek) kezdik el, intonálják, magát a Magnificat szót a 

celebráns énekli, miközben keresztet vet a néppel együtt.
48

 Ezek után énekli tovább a 

gyülekezet, általában két félkarként váltakozva, antifonális előadásmódban. A többszólamú 

letéteknél ez az előadásmód tér vissza.  

 

A legrégebbi többszólamú Magnificat egy töredék a 14. századból, szerzőjét nem ismerjük.
49

 

A többszólamú zenében a 15. század első felétől volt jelen (Du Fay, Binchois). Kezdetben az 

itáliai területekre koncentrálódtak ezek a feldolgozások, később Németországban bírnak nagy 

jelentőséggel a protestáns területeken.
50

  Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban annál, hogy 

már a 16. század közepéig kb. 950 Magnificat-feldolgozás jött létre.
51

  

 

A liturgikus gyakorlat hagyományát jó ideig tiszteletben tartották a zeneszerzők. E szerint a 

páratlan versek az egyszólamú gregorián tónust követik, a páros részek ezzel ellentétben 

                                                 
47

 1. tónusú Magnificat a terminatiokkal. In: Paroissien Romain Contenant La Messe Et L’Office Pour Les 

Dimanches. Liber Usualis. Paris Tournai, Rome: Des Benedictins Solesmes, 1931: 212.o. 

A továbbiakban Liber Usualis. 
48

 Török-Barsi-Dobszay i.m. 30.o. 
49

 GB-Cu Kk.1.6. jelzet, Cambridge, University Library 

Ruth Steiner, et al. "Magnificat." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 23 

Jan. 2017. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40076>. 
50

 Winfried Kirsch: Magnificat, 2. Polyphonic to 1600. 
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többszólamú szerzemények, ahol az előadók egy része az egyszólamú szakaszokat énekli, a 

másik része a többszólamúakat – ezt alternatim, vagyis váltakozó előadásmódnak nevezzük. 

Az alternatim gyakorlat, a zsoltárok és himnuszok antifonális előadásmódjából származik,
52

 

aminek nagy valószínűséggel praktikus okai lehettek. Mivel a zsoltárok igen hosszúak és a 

nagy hórákban öt teljes zsoltár elhangzott, amelyek folytonos éneklése fáraszthatta a 

hangszalagokat, valamint a koncentrációt – ezért dönthettek úgy, hogy két részre osztják a 

jelenlevőket, ezzel két félkart kialakítva, így védve meg az emberi hangot a kimerültségtől. A 

mai napig léteznek olyan csoportok, akik a régi rítust gyakorolják (Magyarországon a Szent 

Mihály Laikus Káptalan). Az ünnepi liturgiák megtartása hosszú órákat vesz igénybe, ilyen 

például a karácsonyi Matutinum, amely általában négy órán keresztül is eltarthat. Ők is élnek 

az antifonális zsoltározás előnyeivel. A későbbi századokban az alternatim gyakorlatba 

bevonták az orgonát is, amely egy- illetve többszólamú letéteket is megszólaltathatott. 

 

A 16. században divat volt ez a fajta előadásmód, de számos 17. századi művet találunk, 

amelyek szintén erre építenek. A kora barokk korszakig a cantus firmus, a cantus prius factus 

(az előre „megcsinált” ének), maga a gregorián dallam – amely adott volt – határozta meg a 

Magnificat komponálási metódusát.  

 

Szintén a 16. században veszi kezdetét egy új folyamat, a sorozatok alkotása. A nyolc tónus 

mindegyikét megzenésítették – ezzel segítették a praxist – amely által, így már bármelyik 

antifónához tudtak komponált művet hozzáilleszteni. Minden kétséget kizárva a műfaj a 

fénykorát az érett reneszánszban éri el, Giovanni Pierluigi da Palestrina és Orlande de Lassus  

(Orlando de Lasso) munkássága által. Nehéz bármilyen határt is szabni, így a fénykor 

kifejezéssel is óvatosan kell bánni. Ha csak arra gondolunk, hogy Lassus több mint 100 

Magnificatot írt, akkor a számszerűség fénykora tagadhatatlan.  
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3.4 A Magnificat funkciójának megváltozása – egy szekularizációs folyamat 
bemutatása 

 

Sok változás lép életbe a kora barokk korszakban, amely radikálisan módosítja ezt a műfajt. 

Ha Claudio Monteverdi Vespro della Beata Vergine
53

 művének Magnificat tételére 

gondolunk, akkor nem elsősorban a liturgikus funkció jut róla eszünkbe. Ez indíthatta el azt 

az áramlatot, ami napjainkban is jellemző az egyházzenére. Monteverdinél a hallgatóság 

koncerten érezheti magát. Azt pontosan nem tudhatjuk, hogy akkoriban a szerző a liturgia 

közegébe képzelte-e el művét, napjainkban viszont adódik lehetőség a komponistákkal való 

beszélgetésre. Egyik előadásomban éppen erre kerestem a választ. A kortárs magyar vokális 

egyházzene funkcióját
54

 kutatva három nagy terület különült el. Egyes szerzők felkérésre, 

vagy anélkül valóban a liturgia részeként képzelik el műveiket, mások hangversenyre 

készítették el azokat, de arra a kérdésemre, hogy el tudják-e képzeli liturgikus kereteken belül 

műveiket, mindannyian igenlő válasszal feleltek, és csupán kis hányaduk mondta azt, hogy 

hagyománytisztelet miatt veszi elő az egyházi szövegeket. A vizsgálat összegzéseként 

megállapítottam, hogy a mise és zsolozsma anyagot egyaránt felhasználják a mai magyar 

zeneszerzők: előtérbe kerülnek a zsoltárok, himnuszok, valamint az ordinárium-tételek 

textusai. A legtöbb esetben felkérésre komponálják a műveket és nagyrészt koncert közegbe 

szánják őket. A fiatalabb generáció egy része, akik egyházzenei gyakorlattal is rendelkezik, 

igyekszik a szertartáshoz alkalmazkodni és gyakorlati darabokat komponálni templomi 

kórusok, scholák részére. Apparátus tekintetében egyértelmű a kórusközpontúság, de talán a 

legfontosabb megállapítás a szövegre vonatkoztatható, amely egy kétezer éves örökség. Ez az 

örökség olyan időtálló hagyományt képvisel, amely még a koncerttermekben is áhítatot hoz 

létre, ezért mindegyik komponista távolságtartóan és tisztelettel lát az ilyen típusú művek 

megírásához. 

 

Többek között öt mai magyar alkotó – Kocsár Miklós, Sáry László, Soós András, Tóth Péter, 

Zombola Péter – a Magnificatot is megzenésítette. Közülük kiemelkedik Tóth Péter 

szövegvariánsa, melyben a zeneszerző a versek folyamatába egy Mária-ének versszakait fűzte 

be, az Ó kegyes Szűz Mária kezdetű, egy 16. századi Peer-kódexben található alkotást, 

valamint a Pange, lingua, virginalis himnuszt. A mű hangversenyre készült, szólistákra, 

vegyeskarra és nagyzenekari apparátusra íródott. Kevés olyan komponista van, aki módosítja 
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Szűz Mária hálaénekének szövegét, így Tóth Péter elsődleges szempontjaként a latin és a 

magyar nyelv együttes megjelenését tekinthetjük. A többi zeneszerző liturgikus térben is el 

tudja képzelni művét, ugyanakkor a hangversenytermeket sem zárja ki. 

 

Összefoglalva: a Magnificat – s mellette számos egyházzenei mű, műfaj – funkciójának 

megváltozását a kora barokk korszakban gyökereztethetjük. A hangszerek megjelenésével, 

valamint szólisztikus, néha többkórusos megzenésítésekkel kitágulnak az időkeretek, a cél 

már nem a liturgikus cselekmény szolgálata, hanem a hallgatóság megnyerése. Ennek 

következményeképp – a csekélyebb gyakorlati „haszon” és a nagy apparátust igénylő, sokszor 

költségesebb előadások miatt – az érett barokkban csökken a Magnificat-feldolgozások 

száma. Ezzel kezdetét veszi az egyházzene „hangversenyélete”, amit szintén szekularizációs 

jelenségként könyvelhetünk el. Azonban a mai magyar zenei életben felsejlik egy 

hagyományőrzésként felfogható, rekonstruálási folyamat, amely a szent szövegek 

megzenésítéseit eredeti liturgikus funkciójukba szeretné visszaállítani. 
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4 A prima és seconda pratica stílusjegyei 

 

Az egyházzene szekularizációjának tanulmányozásához a két, egymástól jól elhatárolható 

stílus, a reneszánsz polifónia kiteljesedését, illetve a kora barokk korszak új elemeit képviselő 

prima és a seconda pratica gyakorlatának ismertetése is szükséges. 

 

A két stíluskorszakban egymás mellett él a régi és új, az egyházi és világi. A régi gyakorlat 

nagy mestere Palestrina volt, így a prima pratica korszakának ismertetésére az ő 

Magnificatjait választottam. A seconda pratica kiemelkedő zeneszerzője Monteverdi, aki 

teátrális elemekkel gazdagította az egyházzenét – emellett Vespro-jának Magnificat tétele 

mindkét korszak stílusjegyeit tartalmazza, ezért a mű kiváló példát szolgáltat a stílusjegyek 

összehasonlító elemzésére. 

 

4.1 A prima pratica 
 

A prima pratica, a „régi zene”, vagy musica vecchia legfőbb jellemzője a kontrapunktikus 

vokálpolifónia. Ez az összetett imitációs technikán alapuló szerkesztésmód a többszólamúság 

megjelenésével egyidős, későbbi alakulása során jutott el az ellenpontig, amit tetőpontjaként 

értékelhetünk. Ezt az úgynevezett első kompozíciós mód kifejezést Giulio Cesare Monteverdi, 

testvére, Claudio Monteverdi Scherzi musicalijához írt előszavában használta először. 

Monteverdi „elsőn azt a gyakorlatot érti, amely a harmónia tökéletességén alapszik, vagyis 

amely a harmóniát nem vezetettnek, hanem vezetőnek, nem szolgálónak, hanem a szöveg 

úrnőjének tekinti.
55

 Tehát a szöveg a zenei történésnek van alárendelve, mely állítás viszont 

bizonyos ellenmondást is felvet. Azt tudjuk, hogy Palestrina egyik fő komponálási szempontja 

az egyházi szövegek érthetősége volt, többek között ezért is támogatta törekvéseit a zsinati 

bizottság. A szólamokban megjelenített vízszintes síkok által a retorika sehol sem válik 

hangsúlyossá, ezért a polifónia folyamatossága nem törik meg,
56

 a szövegi részek 

végigvonulnak minden egyes zenei frázison. Ezáltal különleges egyensúly bontakozik ki a 

kontrapunktikában. A szöveg egyrészről a zene szolgálója, másfelől a szöveg tökéletes 

érthetősége megkívánja a textus felülemelkedését az egyházzenében. Így, amit később 

seconda praticának nevezünk, máris anomáliaként jelentkezik. 
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Ugyanígy párhuzamba állíthatjuk az ellenpontot a polifóniával, és az összhangzattant a 

homofóniával, mivel az ellenpont horizontális gondolkodást feltételez, amíg az 

összhangzattan vertikálist.
57

 Ezt a kifejezésmódot az alábbi zeneszerzők használták: 

„Occhegem, Josquin de Pres, Pietro della Rue, Jouan Motton, Crequillon, Clemens non Papa, 

Gombert és mások abból az időből, mostanában pedig messer Adriano tökéletesítette a 

gyakorlatban, és a kitűnő Zerlino pedig körültekintő szabályokkal.”
58

 Ezt olvashatjuk a 

Monteverdi testvérek levelezésében, azonban az idézet nem említi sem Orlande de Lassus, 

sem Giovanni Pierluigi da Palestrina nevét. A németalföldi Lassust még csak meg lehet 

magyarázni, de annál kevésbé találunk magyarázatot az itáliai, a legfőbb egyházi stílust 

képviselő Palestrinára. 

 

Palestrina munkássága, amit ma már Palestrina-stílusként említünk, illetve stylus 

ecclesiasticusnak is nevezünk, a legszigorúbb és legmegkötöttebb egysége az énekszerű 

dallamalkotásnak. A franko-flamand a cappella polifónia, az egyéb kompozíciós módok (pl. 

madrigál) és a templomi zenei hagyomány szintézisét alkotta meg.  „Jellemzője az összes 

vokális paraméter tökéletes, szabályozott és állandóan jelen lévő kiegyenlítettsége.”
59

 Ez 

leginkább a dallamvezetésben, a ritmikában, az imitációban, a disszonanciakezelésben, és a 

szöveg értelmezésében nyilvánul meg. Művei nem tartalmaznak zavaró ugrásokat, hirtelen 

ritmikai váltásokat, egész művészetét az egyensúly hatja át.  

 

Hangnemi szempontból a következőket mondhatjuk el Palestrina munkásságáról: 

hangkészletének alapja a törzshangsor, amely B-vel egészül ki, így lesz nyolcfokú rendszer. A 

h kivételével mindegyik hangra építhető dúr hármashangzat, moll hármashangzat csak az a-ra, 

d-re, e-re és g-re. Ez a hangkészlet jellemző Palestrina egész életművére. 

 

Művészetének középpontjában több száz mise áll, emellett még hét kötete jelent meg 

nyomtatásban motettákkal, siratóénekekkel, himnuszokkal és magnificatokkal, 

offertóriumokkal és litániákkal, egyházi és világi madrigálokkal. 
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Palestrina első összkiadását Giuseppe Baini készítette el 1828-ban, a második 1938-ban jelent 

meg Raffaele Casimiri, Lino Bianchi és Knud Jeppesen munkájának köszönhetőn. Az általam 

használt összkiadás
60

 négy kötetében találhatók Magnificatok. Az első kötetben (XLI) két 

sorozat van, a gregorián dallamvilág nyolc tónus rendszerét követve, vagyis tizenhat 

Magnificat. A kötet a Liber primus nevet viseli és 4, 5, 6, valamint 8 szólamra íródott. A 

XLII-es füzet elején a 4 szólamra utalást találjuk, ebben egy sorozat kap helyet, akárcsak a 

Liber Tertiusban (XLIII), amelynek elején az 5 és 6 szólamokra bejegyzést találjuk. Még egy, 

XLIV. kötet jelent meg Appendixként, amiben egy első, negyedik és hatodik tónusú 

Magnificat található. A szakirodalmak a 1591-ben kiadott Liber primussal foglalkoznak, és 

csak két sorozatot jelölnek meg. A Grove Lexikonban is hasonlót találunk, azzal a 

különbséggel, hogy kiírja és a Liber primus alá sorolja mind a 35 tételt.
61

 Az összkiadás sem 

konzekvens, mivel a második könyv megjelölést nem írja ki. A tónusok számmal vagy 

betűvel kiírt megnevezései feltételezhetően az eredeti kéziratban is így szerepeltek. A kötetek 

elején katalógus áll rendelkezésre tónus tagolással, szólamtípusokkal, zsoltár versekkel. 
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5. ábra
62

 

A Magnificatok zeneileg kivétel nélkül a zsoltár tónusokra épülnek. A gregorián nyolc tónusát 

mindegyik dallamban kimutathatjuk – néhol csak a tónus kezdetét találjuk meg, máshol szinte 

egészében végig tudjuk követni a zsoltár dallamot kisebb variánsokkal. Alternatim, vagyis 

váltakozó előadásmód jellemző rájuk, ami abban nyilvánul meg, hogy a zeneszerző csak a 

páros/páratlan verseket zenésítette meg. A többinél meghagyta az egyszólamú gregorián 

éneket. Ez az antifonális kifejezésmód a középkori egyházban mindennaposnak számított, az 

imaórák zsoltározásánál is ezt használták. Az alternatim hagyomány hosszú időn keresztül 

befolyásolta az egyházzenei formák alakulását, leginkább a kétkórusos barokk zeneművekben 

teljesedett ki. 
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Érdemes megemlítenünk, hogy mindösszesen csak az első sorozatban használta Palestrina a 

páratlan beosztást, a következő háromnál illetve a három függelék-tételnél a páros beosztás 

mellett döntött. Csak találgatni tudunk, mi lehet ennek az oka. Véleményem szerint a kezdeti 

Magnificat anima mea Dominum részt nem érezhette a továbbiakban széttagoltnak. Az első 

zsoltárvers minden esetben intonációval kezdődik, akárcsak a Vesperásban, azonban a 

páratlan sorozatnál már a második félverset (anima mea Dominum) megkomponálta. 

Valószínűleg a zsoltárvers kohéziós erejét erősebbnek érezte, mint hogy a továbbiakban is 

ezzel a szövegi tagolással éljen. 

 

A következőkben arra keresem a választ, hogy mi Palestrina „misztériuma”, miért felelt meg 

teljes mértékben az akkori egyház vezetőinek, mitől egyházi és miért nem profán. A Tridenti 

zsinat zenei bizottsága elsősorban a szöveg érthetőségét emelte ki. Mint erről korábban szó 

esett,
63

nehéz bármelyik polifon műre azt mondani, hogy minden szava érthető, s ez 

Palestrinánál sincs másképp. Az imitációt azonban olyan időbeni eltolásokkal oldotta meg, 

hogy a szövegszakaszokból egy szólamot biztosan tisztán értünk. Néha egyes szövegrészeket 

megismétel, máskor szólampárok, együtt, homofon technikával erősítik a szöveg érthetőségét.  

 

A melizmatikus díszítések szintén befolyásolhatják a szövegérthetőséget. A zsinat után 

egyértelmű törekvéseket tapasztalunk a melizmák visszaszorítására, mivel az egy szótagon 

lévő hangcsoportok éneklése elhomályosítja a textust, kiváltképp a többszólamú művekben. 

Tudomásom szerint mindeddig nincsen publikált tudományos kutatás Palestrina 

stílusfejlődéséről, főként a művek kronológiai tisztázatlansága miatt, de a melizmatikus 

éneklés háttérbe kerülése minden bizonnyal ezeknek a rendelkezésnek következménye. 

 

A zsinati határozat másik fő pillére, hogy „ha a misét énekkel és orgonával celebrálják, ne 

engedjük semmilyen profán zene belekeverését…”.
64

 Az egyházban tettek már erre kísérletet, 

mégpedig az 1323-as pápai bullában, amely betiltotta ezt a gyakorlatot. A világi dallamok 

ennek ellenére helyet kaptak a liturgiában, ami „csak üres élvezetet adott a fülnek”.
65

 Egy 

bizonyos, ha három szöveg egyszerre szólal meg három dallammal, az nem érthető. Eltereli a 

figyelmet a liturgiáról, öncélúvá válik, nem szolgálja a hívők és Isten kapcsolatát, mivel a 

hívek így kevésbé tudnak részt venni az Isten imádásában. Palestrina Magnificatjait, melyek a 
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cantus firmusból, a gregorián dallamból építkeznek, nem érheti ilyen vád –a zsinati 

rendelkezéseket a zeneszerző példaszerűen tartotta be. 

 

A következőkben a Palestrina-stílus elemeit vizsgálom és keresem a választ arra, miként 

válhatott Palestrina munkássága etalonná az egyház szemében. A Liber Primus kötet Primi 

Toni 11. versét, a kis doxológiát elemzem: Gloria Patri, et Filio* et Spiritui Sancto. 

 

 

1. kottapélda
66

 

Az első tónusú zsoltárra épülő mű kezdőhangneme F-ión, a záró G-eol, a félverseket D-eol 

zárlat választja el egymástól (4. ütem). A kezdeti Gloria Patri témafej követi a gregorián 

tónust, majd variálódik az et Spiritui szoprán belépése (19. ütem) végigkíséri a tónust, 
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amelytől csak a végső kadencia tér el. Figyelemre méltó az altus 22. ütemében belépő szólam. 

A tónus kezdeti témafejéből építkezik, mintha egy pillanatra átemelné azt. 

 

Akárcsak Palestrina más műveiben az imitáció sosem merev, a Gloria Patri hét, az et Spiritui 

szöveg nyolc alkalommal jelenik meg, ezzel szemben az imitációs belépéseket nem 15 

alkalommal halljuk, mert a zeneszerző homofón részeket is használ benne, így összesen 10 

imitációs szakaszt különböztethetünk meg. A belépések sorrendjei és számai szólamonként: 

 

 

 

 

 

3. táblázat 

 

Az ábrán látható, hogy az alt szólam kezdő és záró pozícióval is rendelkezik, és a két szélső 

szólam tartja fenn az egyensúlyt a belső szólammozgásokra. Ezt az egyes szólamok 

dallamvezetésében is megfigyelhetjük: a cantus, a szoprán szólam a témafej egyszerű 

variálásával jut el egyik hangnemből a másikba (1–14. ütem) – kis lépések jellemzik, 

maximum 4-5 hangos melizmákkal. A basszus is hasonlóan építkezik, de az első részben a 

szillabikus technikát követi. A középső szólamok sokkal élénkebbek, hosszabb melizmákkal, 

egységük a közös belépésekkel is igazolódik (9. és 11. ütem). 

 

A második részben (15–25. ütem) két homofon részt is találunk (15., 19. ütem), melyeket 

tetőpontként is értelmezhetünk. A hagyományos polifon szerkesztési módokban nem emeltek 

ki frázisokat, Palestrinánál azonban megfigyelhetjük a csúcsponthatás elérését, amit főként 

tutti hangzással ér el. A szövegi értelmezés tekintetében elmondható, hogy míg zeneileg két 

nagy egységre tagoltuk a részletet, addig szövegileg három pontot különböztetünk meg. A 

Patri rész mindig a zenei frázis legmagasabb hangjára esik, míg a második egységben (et 

Filio) variánsok soraival találkozunk. Az et Spiritui csúcspont homofon kis lépéseivel, 

komplementer ritmikájával az erőt, hatalmat jelképezi.  

Összegezve: a zeneszerző a polifon és homofon technika teljes birtokában, a szigorú, ám 

mégsem merev imitációval, a kis lépésekből álló és gregoriánból építkező dallamvezetéssel 

komplex egységet alkotott. A mű szövege érthető maradt, a textúra egyes mondatai képezik a 

zenei egységeket, amelyek bizonyos tartalmi helyeken csúcsponttá válásukkal teljesednek ki. 

Cantus   3   6  8   

Altus 1    5  7 8  10 

Tenor  2   5  7 8   

Bassus    4   7  9  
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Világi elemeket a zenemű nem használ fel, mindig a szöveg egyértelműen az egyházi 

mondanivaló megjelenítésére törekedett. Palestrina művészetével valóban egyedülállót 

alkotott az egyházzene területén, amely megfelelt a liturgikus előírásoknak, és ezzel együtt 

teremtette meg saját felülmúlhatatlan kifejezésmódját, amely egyben kötött és rugalmas is.
67

  

 

1.1. Palestrina Magyarországon: az egyházi és világi zene stiláris érintkezései 

 

A seconda pratica tulajdonságainak megismerése előtt a Palestrina-stílus magyar 

vonatkozásával foglalkozom, mivel ezen a területen újabb szekularizációs folyamat mutatható 

ki. 

 

Magyarország történelme a 16. században nem kedvezett a művészeteknek a török hódoltság 

miatt, ennek ellenére fennmaradt néhány adat, amelyen keresztül meggyőződhetünk arról, 

hogy nem szigetelődtünk el teljesen a nyugati világtól, és néhol lépés tudtunk tartani a 

fejlődéssel.
68

  A 15. században Mátyás király udvarában európai szintű zenei élet folyt, és 

mint mindenütt Európában, itthon is a Palestrina-stílust kialakító francia szellemiségű, 

burgundiai kórusművészet uralkodott. Beatrix királynét például a kor legjelentősebb 

zeneteoretikusa, Johannes Tinctoris tanította Nápolyban, továbbá számos dokumentum 

tanúskodik arról, hogy több nagy tekintélyű énekes, zeneszerző és karmester is meghívást 

kapott a királyi udvarba, köztük Erasmus Lapicida, Jean Cornuel Verjus, Jennet de 

Valenchiennes, Sandrachino).
69

 A flamand polifónia mesterét, Jacques Barbireau-t, 1489-ben 

Miksa császár küldötteként köszönthette Mátyás király udvara, nagy valószínűséggel az ő 

művei is megszólaltak a királyi udvarban.
70

  

 

Mátyás király halálát követően tovább élt a reneszánsz énekkultúra, azonban kevesebb vendég 

jött az udvarba. Buda elfoglalásáig (1541) két jelentős zeneszerzőt említenek a 

dokumentumok. Heinrich Finck (1444–1527) és Thomas Stoltzer (1485–1526), akik a 

sziléziai központú stílushoz tartoztak. Inkább az egyszerűbb német gótikát képviselték, 

mintsem a gazdagabb németalföldi kompozíciós technikákat.
71
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A királyi udvar művészi életét, a török uralom szinte teljesen megsemmisítette, de az erdélyi 

fejedelemségek bizonyos szintig igyekeztek megtartani, illetve átvenni a megelőző magyar 

kultúrát. Erre utal Palestrina ötszólamú motettáinak V. könyve (Róma, 1584.), amelyet ifj. 

Báthory András bíborosnak ajánlott. A 17. századból a brassói városi könyvtár jegyzékében 

olyan szerzőket találunk, mint Adrian Willaert, Orlande de Lassus, Gioseffo Zarlino, Heinrich 

Glareanus, Clément Jannequin, Orazio Vecchi, és Giovanni Gabrieli.72  

 

Szintén a 17. században Kájoni János és Seregély Mátyás ferences rendi szerzetesek ennek a 

századnak a művészetét, mondhatni, összegezték tabulatúra-gyűjteményükben: egyházi és 

világi szerzők műveit másolták le a csíki kolostorok számára.
73

 Igaz, Palestrina nevével a 

válogatásban nem találkozunk, mégis a kor legjellegzetesebb műveit fedezhetjük fel a 

Musicalia Danubiana sorozat 14. kötetében.
74

 Heinrich Schütz, Lodovico Viadana, Jacobus 

Gallus, Claudio Monteverdi neve bizonyíték arra, hogy a másolók a kor jellegzetes humanista 

értelmiségét képviselték. A kötet összeállítói saját egyéniségükkel éltek, amikor kiválogatták 

a kompozíciókat, ezentúl Kájoni maga is írt műveket a kötetbe. A kötetet, mint gyűjteményt a 

humanizmus irányzatának köszönhetjük, mivel a rendszerezést, történetírást is ennek a 

korszaknak tudhatjuk be.  Kájoni elsősorban a napi gyakorlatot tartotta szem előtt, amikor a 

darabokat összegyűjtötte, a rendtársak számától és képességeiktől függött, milyen műveket 

szerkesztett a kötetbe és mennyire egyszerűsített le azokat. A nép bevonása érdekében 

könnyen elénekelhető misetételeket komponált, valamint világi darabokat, hangszeres 

műveket és táncokat is átmásolt könyvébe.
75

 Így a ferences szerzetesrend a nép felé fordult, 

ami szintén szekularizációs folyamatot mutat. Jelen eset azt mutatja, hogy a reformáció után, 

a 17. században a humanizmus eszméje a ferences rendben igen hatékonyan szerepet játszott, 

a Codex Caioni egyszerre dokumentálja az egyházi és világi zene stiláris érintkezéseit.
76

 

 

A műzenei alkotások mellett a népzenéhez köthető darabokat is találunk a gyűjteményben. Ily 

módon a forrást több szempont szerint rendszerezhetjük. Az egyházi-világi és a műzene-

népzene fogalmak összekapcsolásának kifejtése újabb eredményekre vezethetne, ami jelen 

dolgozat látókörébe nem tartozik bele. 
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Még mielőtt tovább foglalkoznánk azzal, hogy a Palestrina-stílus miként volt hazánkban 

fellelhető, előtte említést kell tennünk arról, hogy a Codex Caioniban öt Magnificatot is 

találunk: 

 

Tétel Zeneszerző No. Pagina Folio 

Magnificat Anonymus 151 243 78 

Magnificat (Lodovico Viadana) 40-44 96 24 

Magnificat (Orlando di Lasso) 50-55 113 29 

Magnificat Joannes Schimbracki 283-288 468 160 

Magnificat Hieronymus Praetorius 220-226 362 119 

4. táblázat
77

 

Palestrina műveinek előadására a 19. században találunk ismételten dokumentumokat 

Magyarországon. P. Hennig Alajos kalocsai jezsuita szerzetes (1826–

1902)
78

kezdeményezésére indult el a 16. századi művek újbóli megszólaltatása, így már 1864-

ben már Palestrina művei is repertoáron voltak a kalocsai jezsuita templomban. Feltehetőleg 

unokatestvére, Liszt Ferenc lehetett Hennigre. Azt tudjuk, hogy Liszt Ferenc 1839-es római 

útja során jutott el, a híres Fortunato Santinihez, akinek gyűjteményében hozzáfért az első 

Palestrina-összkiadáshoz is. Baini Palestrina-életrajza is megtalálható német átdolgozásban, 

Liszt könyvtárában.
79

 
80

 

 

A következő hazai Palestrina-irat 1875-ből való, és Eger városához köthető. Zsasskovszky 

Endre „Palestrina” gyűjteményének előszavában ezt olvashatjuk: „Palestrina János Péter 

1571-től 1594-ig Rómában, a vatikáni sz. Péter egyház karnagya, általán az egyházi műzene 

reformátorának tekintetik, mint ki zeneműveiben a fősúlyt az énekre, s ennek nem csupán 

művészi, hanem vallásosan ihlett kivitelére fektet, ez által az egyházi zenében új korszakot 

alkotott. Minthogy jelen gyűjtemény összeállításban alulírottat is e szempontok vezérelték, 

ezért kívánta e füzetet s netáni folytatásait a fendicsért nagymester nevével megtisztelni, s a 
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címlapot is az ő arcképével dísziteni.”
81

 Palestrina 6, Pitoni 3, Gallus 2, Anerio (akiről tudjuk, 

hogy a Tridenti Zsinat zenei bizottságának volt a tagja), Arcadelt, Casciolini, Hassler, Lotti, 

Nanini és Suriano (szintén zsinati tag) 1–1 kórusművel lettek képviselve a kötetben.
82

 

 

Az 1888-as alapítású Pécsi Székesegyházi Énekiskola a helyszíne volt a 16. századi 

nagymesterek interpretációjának. Később Kersch Ferenc, esztergomi főszékesegyházi karnagy 

tolmácsolta Palestrina műveit, ugyanakkor a viszonylag új egyesületnek mondható OMCE 

(Országos Magyar Cecília Egyesület) is támogatta darabjai előadását.
83

 

 

A 20. század elején a Palestrina-stílus kis mértékben kapott helyet a liturgiákon. A pécsi 

székesegyházban az egyik fél év alatt, mindösszesen két Palestrina misét énekeltek, és csak 

egyharmad részben adtak elő klasszikus polifon műveket. A Szent István Bazilikában is 

csekély az egyházi stílusban írt előadott darabok száma. A Bécsben megjelenő „Musica 

Divina” kritikája is erre tett utalást: „Az egyházi zene ügye Magyarországon szomorú képet 

mutat. Mindenekelőtt Budapest az a város, mely a liturgiaellenes egyházi zenét illetőleg 

példát szolgáltat. Van ugyan ott Palestrina-kórus, de csupán hangversenycélokra. A 

templomok kórusain nagy zenekarokat találunk kevés énekléssel.”
84

 

 

Manapság több kórus is létezik, amely kellő képzettséggel rendelkezik a klasszikus művek 

tekintetében, e kórusok igyekeznek koncerteken, és a liturgiákon is megszólaltatni Palestrina 

műveit. Budapesten az Avilai Nagy Szent Teréz-templom kórusa, a hivatásos énekesekből 

álló Capella Theresiana, ismét a liturgia szolgálatát kívánja szolgálni a nagy reneszánsz 

mesterek műveivel.
85

 

 

 

 

4.2 A seconda pratica 
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A seconda pratica megteremtője Monteverdi, aki a már említett Ötödik madrigálkönyvének 

előszavában használja először ezt a terminust. Az előszó válaszként szolgált Giovanni Maria 

Artusi, bolognai kanonok 1600-ban írott publikációjára, a L’Artusi, overo Delle Imperfettioni 

della moderna musicara (Artusi, avagy a modern zene tökéletlenségeiről). Ebben az általa 

meg nem nevezett zeneszerző (Monteverdi) madrigáljaiból jelentetett meg részleteket szöveg 

nélkül, amelyet elvetendőnek tart.
86

  

 

A második zeneszerzői gyakorlat a deklamációt és a szövegi tartalmat helyezte előtérbe.
87

 A 

textus adottsága, hogy érzelmeket fejezzen ki annak elhangzásakor, ezzel meghatározva a 

dallam mozgását.
88

 Az így létrejött melódia hatással van a zenei történésekre, ami által az 

ellenpont szabályrendszere erősen módosul és egy új szerkesztési elv lép érvénybe. Egy- vagy 

több szólam hangzik fel basso continuo kísérettel, koncertáló stílusban. Az érzelmek 

kifejezésére más disszonancia- és ritmika kezelés lépett életbe a prima praticához képest.
89

 

„A drámaiságra, hangfestére irányuló hajlam állandóan új utakat, új kifejezőeszközöket keres, 

mígnem a század végén felszínre tör, és az operában megteremti azt a centrális formát, amely 

azután csaknem minden újabb zene forrása lett. A tulajdonképpeni döntő fordulat azonban 

nem 1594-ben, illetve 1600 zajlik le, hanem abban a pillanatban diadalmaskodik a felismerés, 

hogy a zene nem pusztán díszítő tényező, hanem az ember lelki életének ábrázolója.”
90

  

 

Monteverdi, aki egyaránt írt világi és egyházi kompozíciókat, ekként nyilatkozik Nyolcadik 

madrigálkötete előszavában: „Megállapítottam, hogy a lélek szenvedélyei, illetve érzelmei 

közt három a legfontosabb, mégpedig a Harag, a Mérséklet és az Alázat vagy Könyörgés…a 

Zenei Művészet is világosan értelmezi ezekkel a terminusokkal: izgatott, lágy és mérsékelt.”
91

 

Mint azt az idézet is elárulja, gondolkodásában előtérbe kerül az affektus, ami a korábbi 

egyházi gyakorlattól távol állt. Az érzelmek áradata beférkőzik a liturgikus zenébe is. A 

megváltozott zenei gondolkodásmód – melynek következménye az egyszólamú gregorián és a 

műzene végleges kettészakadása
92

 – így kerül ellentétbe az egyház letisztult, emóciómentes 

álláspontjával. A gregorián ének fejlődése ekkorra ér véget, míg a többszólamú liturgikus 

zene ekkor kezdi meg saját útját. Ennek az új stílusú zenének is „fel kell, hogy emelje a 
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jelenlévő hívők elméjét Istenhez. Élőbbé és buzgóbbá kell, hogy tegye a keresztény közösség 

liturgikus imáit, hogy mindenki erőteljesebben, tudatosabban és hathatósabban dicsérhesse és 

kérlelhesse a Szentháromságos Istent…”
93

 Továbbá fenn kellene tartania a szöveg 

érthetőségét, és vonhatná el a hallgatóság figyelmét magáról Istenről a zene affektusai által. 

Ám az új zenei stílus technikai értelemben is megváltoztatja a liturgikus zenét formai, tartalmi 

és előadásmódbeli sajátosságaival. Ezek közül a legfeltűnőbb az a cappella előadásmód 

marginalizációja. A hangszer nélküli előadásmód elhagyása voltaképp nem zavarná a 

liturgikus cselekményt, amennyiben a szöveg érthetősége megmaradna. Ám megjelennek a 

hangszeres tételek, betétek, ezek egyik következménye a ritornell forma megjelenése is, 

amelyben vokális és instrumentális szakaszok váltakoznak, és amely Monteverdi Vesprójában 

szintén jelen van. A kor egyéb alternatim előadásmódjai talán éppen ezekből az új elemekből 

táplálkozhattak. Mindezek a fejlemények a szövegre irányuló figyelem elsorvadását 

eredményezték, ugyanakkor a Palestrina-stílus, a prima pratica kis hangközlépései, 

konszonanciaközpontú gondolkodásmódja, nyugodt mozgása, átlátható ritmikája is felborul, 

amelyek a többszólamú letét ellenére is lehetővé tették a szöveg értelmezését.  

 

Az érzés „világa” a régiek elhagyása mellett számos új elemmel gazdagította a zene nyelvét. 

Az egyik, a monódia – az „egyedüli ének” – nem volt jelen a liturgiában. A másik, a 

koncertálás – amely eleinte együttműködést jelentett –
94

 az egyház tanításával nem 

ellenkezett. A barokk korszakban a fogalmat már inkább az „együttműködés és különválás”
95

 

egységeként értelmezték, míg a későbbiekben szinte kizárólag a versenyzést értették alatta. 

Harmadik új elemként a basso continuo megjelenését kell megemlítenünk. A számozott 

basszus az egész addigi zeneelméletet felborította, jelenléte a harmóniát tette uralkodóvá. Ez 

szintén lehetőséget biztosított az érzelmek kifejezésére, mivel az akkordok disszonanciája 

által létrehozott feszültség távlatokat nyitott az affektusok számára. 

 

Megmaradt-e valami a prima pratica gyakorlatából? A cantus firmus, a gregorián ének, az 

„alapkő” továbbra sem tűnik el – igaz, léteznek, és korábban is léteztek olyan darabok, 

amelyekben világi dallam került a korális ének helyére: már az Ars Antiqua Magnus Liber 

Organijában is fellelhetünk világi témákat (ezeket természetesen szintén tiltotta az Egyház).  

Megmarad a klasszikus imitációs polifónia is: többszólamú letétekben ez a szerkesztésmód az 
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egész barokk korszakot végigkísérte. A harmadik tény Marco Scacchi olasz zeneszerző 

kategorizálása az 1640-es évekből – ő az egyházzenét négy kategóriára osztotta fel: 

 

„1. A cappella misék és motetták a „régi” stílusban (stile antico). 

2. Egy vagy két kórusra írt művek orgonakísérettel 

3. Egy vagy két kórusra írt művek több hangszer kíséretével, azaz koncertáló stílusban 

4. Egyházi művek, amelyeket a „seconda pratica” elvei szerint komponáltak.”
96

 

 

2.1. Monteverdi: Vespro della Beata Vergine 

 

Claudio Monteverdi 1610-es a velencei Riciardo Amadino kiadásában megjelent kötete két 

egyházi művet tartalmaz,
97

 amelyet V. Pál pápának dedikált. A hatszólamú Messa de 

Cappella mellett a híres Vespro della Beata Vergine áll, amely Monteverdi egyházi zenéjének 

vitathatatlan koronája.
98

 A kötetben ugyanúgy helyet kap az egyházilag elfogadott stílus 

(Palestrina-stílus), mint a világi udvartartáshoz szükséges zenei kompozíciók.  Mivel a szerző 

éppen ez idő tájt készült elhagyni Mantovát, ezért joggal feltételezhetjük, hogy a kötet 

reprezentatív célzattal készült, elsősorban a zeneszerző jártasságát kívánta bemutatni.
99

  

 

Vesperás Szűz Mária ünnepeire-áll a címben, azonban találunk benne olyan tételeket is, 

amelyeket nem tartoznak a vesperás liturgiájához (Duo Seraphim, Audi coelum).
100

 Az esti 

zsolozsmahórában eredetileg öt zsoltár van az antifonáikkal együtt, egy himnusz, valamint a 

Magnificat.  

 

 

 

 

 

 

A következő ábra az eredeti liturgiát, Szűz Mária ünnepeinek vesperás tételeit mutatja, illetve 

Monteverdi változatát. 
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Szűz Mária ünnepeinek vesperása,  

a világi rítus szerint, a Tridentinum után 

Monteverdi: Vespro (1610) 

Deus in adjutorium  

Domine ad adjuvandum Domine ad adjuvandum 

Gloria Gloria 

Alleluja Alleluja 

Dixit Dominus (Ps. 109) Dixit Dominus (Ps. 109) 

 Nigra sum 

Laudate pueri (Ps. 112) Laudate pueri (Ps. 112) 

 Pulchra es 

Laetatus sum (Ps. 121) Laetatus sum (Ps. 121) 

 Duo Seraphim 

Nisi Dominus (Ps. 126) Nisi Dominus (Ps. 126) 

 Audi caelum 

Lauda Jerusalem (Ps. 147) 

+antifónák 

Lauda Jerusalem (Ps. 147) 

 

Capitulum 

(Responzórium) 

Sonata sopra 

Sancta Maria 

Himnusz: Ave maris stella 

Verzikulus 

Ave maris stella 

Magnificat  

a Sancta Maria succurre antifónával 

Magnificat 

Oratio 

Benedicamus Domino 

 

Deo gratias  

5. táblázat
101

 

 

A zsoltárok közé ékelt motetták nem tartoznak szorosan a liturgiához, ezen belül is a már két 

említett tétel (Duo Seraphim, Audi caelum) pedig nem kapcsolódik a Mária-kultuszhoz, 

vagyis nem létezik ilyen Mária-vesperás.
102

 „Az öt zsoltár megzenésítése (amelyeket be lehet 

sorolni a 8 tónus valamelyikébe- Dixit Dominus 4. tónus, Laudate pueri 8. tónus, Laetatus 

sum 2. tónus, Nisi Dominus 6. tónus, Lauda Jerusalem 3. tónus) a partitura tanulmányozása 

alapján is valóságos próbának, vizsgafeladatnak tűnik Monteverdi részéről. A tételek a cantus 

firmus-on alapuló kórushangzások, - felrakások univerzumát nyújtják, miközben a zsoltárok 

egyenként is sajátos arculatot mutatnak, tartalmilag és formailag igen önállóak.”
103

 A többi 

tétel is hasonló képet mutat, a prima és seconda pratica összes tudományát magában rejti, 

ezzel együtt mégis egységes képet mutat. Reprezentatív összefoglalása a korszak zenei 

összetettségének és ennek legjobb példája a Magnificat tétel, amely magában hordozza a régi 

és új gyakorlatot is. Az utókorban felmerül a kérdés a mű előadásával kapcsolatban: 

valóságban is megszólalhatott-e liturgiaként, vagy csupán koncertszerű élményt nyújtott az 
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egyik palotában. Számos felvetés, találgatás irányul a Gonzaga család Santa Barbara 

bazilikájára, amelynek saját liturgikus közegében talán megszólhatott a Vespro.
104

  

 

A következőkben Monteverdi Vesprójának
105

 hétszólamú Magnificat tételét tekintem át 

külön-külön, a fent említett prima és seconda pratica tulajdonságain keresztül, Jeffrey 

Kurtzman elméletét is követve.
106

 

 

1. MAGNIFICAT
107

* anima mea Dominum (1-9. ütem).
108

 

 

A mű hat hangszerre és hét énekszólamra íródott, basso continuóval.  Az intonáció megmarad 

a cappella, majd a prima pratica imitációs szerkesztésében megismétlődik a Magnificat szó 

minden szólamban, orgonakísérettel, míg a seconda pratica monodikus sítlusában 

megfogalmazott anima mea szakasz szoprán szóló, continuóval – Monteverdi tehát ezen a kis 

szakaszon belül is mindkét gyakorlatot használja. Érdemes megemlíteni a precíz 

orgonaregisztrációs megjegyzéseket, amelyek a teljes tételen végigvonulnak. A cantus 

firmus– 1. tónusú dallam, amelynek hagyományos formáját Monteverdi egy hanggal 

megváltoztatja – végigkíséri az egész tételt.  

                                                 
104
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105
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2. kottapélda
109

 

 

2. Et exultavit spiritus meus*in Deo salutari meo (10-30. ütem).
110

 

 

A szakaszban három énekszólam és basso continuo jelenik meg. A korális dallam az alt 

szólamban helyezkedik el, míg a két tenor szólam virtuóz duettet képez. A tétel besorolása 

nem könnyű, a koncertáló sajátosságok és a basso continuo miatt azonban inkább a seconda 

pratica gyakorlatához sorolható. 
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 Monteverdi 1610 i.m. 191.o. 
110

 Monteverdi 1610 i.m. 192-194.o. 
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3. kottapélda
111 

 

3. Quia respexit humilitatem ancillae suae*ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes 

generationes (31-59. ütem).
112

 

 

Tenor szólamra és hat hangszerre íródott a seconda pratica szerint. A szakasz ritornell 

formájú, páros obligát hangszereket találunk benne (obligát hangszereknek nevezzük az 

énekszólammal koncertáló, azzal azonos szerepet betöltő hangszereket, ezek bevezetése 

szintén a barokk korszak egyik újítása). Fontos megemlíteni a dinamikai jelzéseket, amelyek 

ebben az esetben közreadói utasításként jelennek meg az obligát hangszerek szólamában. 

Korábban ilyenfajta bejegyzéseket nem láthattunk a prima pratica mestereinél. 

 

 

4. kottapélda
113 

 

4. Quia fecit mihi magna qui potens est*et sanctum nomen ejus (60-91. ütem).
114

 

 

Három hangra íródott, két obligát hegedűvel. A két basszus szólam duettjét az Et exultavit 

részhez hasonlóan, az alt cantus firmus szólama koronázza meg. A seconda praticához 

sorolhatnánk a koncertáló hegedűk miatt – bár az énekszólamok imitációs jellege a prima 

pratica irányába mutatna. 
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 Monteverdi 1610 i.m. 192.o. 13-15. ütem 
112

 Monteverdi 1610 i.m. 195-198.o. 
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 Monteverdi 1610 i.m. 196.o. 40-42. ütem 
114
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38 

5. Et misericordia ejus a progenie in progenies*timentibus eum (92-109. ütem).
115

 

 

A hat énekhangra íródott szakaszt, klasszikus vokálpolifóniájával minden kétséget kizáróan a 

Palestrina-stílushoz köthető. A tételt Kurtzman is két vokális trió dialógusaként megjelölést 

határozta meg.
116

 Mindezzel összhangban a tenorban gregorián dallam jelenik meg. A tétel 

besorolását illetően egyedül a basso continuo kelthet némi kétséget, mert ez a szerkesztésmód 

már a seconda pratica stílusához köthető. 

 

6. Fecit potentiam in bracchio suo*dispersit superbos mente cordis sui (110-146. 

ütem).
117

 

 

Két hegedű kíséri végig a cantus firmus dallamot, melyet alt szóló ad elő. Vitathatatlanul a 

seconda praticához sorolhatjuk ezt a részt: ezt a monódia mellett a hegedűk koncertálása is 

megerősíti.  

 

7. Deposuit potentes de sede*et exaltavit humiles (147-177. ütem).
118

 

 

Érdekes megnyilvánulása az új stílusnak. A tenor szóló hosszú kitartott hangokban követi a 

gregorián dallamot, miközben az első részben két cornetto, majd a továbbiakban két hegedű 

duettjét hallhatjuk. A két új hangszer megjelenése nehezíti a szöveg megértését, mert az 

énekszólam szóló csak 10 ütem kihagyásával folytatja dallamát.  

 

8. Esurientes implevit bonis*et divites dimisit in anes (178-211. ütem).
119

 

 

Talán ez a Magnificat tétel egyik legnehezebben körülhatárolható része. Ritornell formájú 

szakasz, zenekar –szólisták – zenekar váltakozásából áll, a végén együttes befejezéssel. A 

Tempo primo részben a cornettók után a szoprán és alt szólamok az első tónusú Magnificat 

dallamot éneklik tercpárhuzamban, continuóval nélküli a cappella előadásmódban. A szakasz 

különlegessége, hogy a zenekar három cornettóból áll, continuóval kiegészítve – mindezek 

ellenére túlnyomórészt a prima pratica sajátosságai figyelhetők meg benne. 
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5. kottapélda
120 

 

9. Suscepit Israel puerum suum*recordatus misericordiae suae (212-231. ütem).
121

 

 

Két szoprán hangra és tenor szólamra íródott, basso continuóval, amelyben azonban a 

tenorban helyet kap a gregorián cantus firmus. Mindkét korszak stílusjegyét megtalálhatjuk a 

szakaszban. Ha az egész tétel fényében vetünk rá pillantást, akkor a régi stílus érvényesülését 

itt határozottabbnak látjuk. A két szoprán virtuozitása (bár a szöveg nem indokolja a 

szopránok játékosságát) és a zárlatot megelőző cadenza, ugyanakkor az új út felé mutat. 

 

10. Sicut locutus est ad patres nostros*Abraham et semini ejus un saecula (232-250. 

ütem).
122

 

 

A kórus unisonóban énekli a korális dallamot, amit a páros obligát hangszerek párbeszéde 

tesz ünnepélyesebbé. A teljes kórus és a nyolc hangszer bevonása érthető, hiszen elvileg itt 

érne véget a tétel (a kis doxológia a zsolozsma elengedhetetlen része). A tétel a seconda 

praticához sorolható. 

 

11. Gloria Patri et Filio*et Spiritui Sancto (251-287. ütem).
123

 

 

A szerző seconda praticájának tetőpontja a tétel során a Sicut erat befejezéssel. A két tenor 

szólam lenyűgöző virtuozitása mellett megjelenik a szoprán szólamban a cantus firmus. Az 

alapot a basso continuo adja, szólisztikus hangszert nem alkalmaz a szerző.  
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 Monteverdi 1610 i.m. 210.o. 178-180. ütem 
121

 Monteverdi 1610 i.m. 213-215.o. 
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12. Sicut erat in principio et nunc et semper*et in saecula saeculorum amen (288-310. 

ütem).
124

  

 

Az összes hangszer és összes énekszólam bevonásával még utoljára bemutatja a régi stílust, 

hogy aztán az Amen szóval a seconda pratica grandiózus szépségével zárja le művét. 

A szólamszámok és az apparátus logikusan kialakított képet mutat a tételek együttesében: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 vv 

6 insts 

3vv 1v 

6 insts 

3vv 

2 insts 

6vv 1v 

3 insts 

1v 

4 insts 

2vv 

4 insts 

3vv 

 

1v 

6 insts 

3vv 7 vv 

6 insts 

6. táblázat
125

 

A Vespro hétszólamú Magnificat tételének áttekintése után, számos megállapítást tehetünk. A 

két stílus - prima és seconda pratica- sokáig együtt és egyszerre élt (több szakasznál utaltam 

arra, hogy nem mindig lehet őket egyértelműen besorolni valamelyik gyakorlathoz). Továbbá 

megfigyelhettük, hogy a cantus firmus, a gregorián dallam, még az egyébként a modern 

gyakorlat eszközeivel megzenésített szakaszoknak is szerves része maradt. A monódia, a 

koncertáló technika, olykor obligát hangszerek bevonásával világos megnyilatkozásai a 

seconda praticának. Ezek a stílusok, gyakorlatok, technikák mind csak eszközök a 

kifejezésre. Kérdés, hogy Monteverdi az egyházzenéjében mit szeretett volna kifejezni: a 

hívők és Isten kapcsolatának megerősítését kívánta-e ezzel szolgálni, vagy csupán az új 

áramlat kellékeit próbálta meg papírra vetni, hogy azok díszes templomokban 

megszólalhassanak, több esetben is paraliturgikus formában, koncertkörülmények között. 

 

Szűz Mária hálaénekének szövege kétségkívül örömteli, érzelemgazdag, s egy többé-kevésbé 

konstans lelkiállapotot tükröz, ami a barokk korszak affektusfelfogásának megfelelt. 

Ugyanakkor a szenvedélyes virtuozitás és a liturgia textúrájának elhomályosítása 

megrémíthette az egyház vezetőit. Ahogy már a többször idézett XII. Pius pápa szavai jelzik, 

„az Egyház védi és védte a „szent zenét mindentől, ami méltóságát csökkenthetné, hiszen az 

részt vesz egy olyan lényeges dologban, mint az Isten imádása.”
126
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5 A kora barokk egyházzene stílusjegyei 

5.1 A zenei eszközök megváltozása a kora barokk egyházzenében 
 

A már meglévő zenei kifejezőeszközök az egyházzenére is hatással voltak: változtak, 

fejlődtek, átalakultak a késő reneszánsz és a kora barokk korszakokban. A zene már ismert 

stílusjegyeit is meg kell ahhoz vizsgálni, hogy képesek legyünk meghatározni, mennyiben 

más a kora barokk korszak egyházzenéje. A reneszánsz korban került előtérbe először a 

szubjektum-objektum kapcsolat, amelyet Zoltai Dénes és Heinrich Besseler már Guillaume 

Dufay-nál is megemlít, amelyet a formálási módok „átemberiesítésének” neveznek.
127

 

Megállapítható, hogy a gregorián ének, a cantus firmus valóban individualizálódik a zenének 

azon alkotóelemeivel, amelyek továbbra is jelen vannak a kompozíciókban.  Ez a fejezet arra 

vállalkozik, hogy a már ismert fogalmakon keresztül — a cantus firmuson, az imitáción, a 

homofon-polifon szerkesztésmódokon és a konszonancia-disszonancia — vizsgálja az 

egyházzene szekularizációját. 

 

5.1.1 A cantus firmus128 önállósodása 

 

„Az egyik legősibb és legmélyebb zenei gondolat megtestesítője”.
129

 A latin szóösszetétel szó 

szerinti jelentése „szilárd ének”, németül „fester Gesang”, olaszul pedig „canto fermo”.
130

 A 

cantus firmust, vagyis a meglévő dallamot új többszólamú kompozíciók alapjául használták-

használják fel. Ez az adott dallam lehetett egyházi, világi, vagy szabadon kitalált, de 

mindenképpen egyszólamú.
131

 Az esetek nagy részében ez nem más, mint a gregorián 

örökség, a gregorián fődallam, amely a polifon, vagyis többszólamú művek gerincét képezi. A 

Magnificat műfaját tekintve a cantus firmus maga a zsoltár tónus. (3.2 fejezet). 

 

Történeti szempontból érdemes áttekinteni a cantus firmus „individuummá” fejlődését a 

kezdetektől egészen a kora barokk korszakig. 
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A kora középkori többszólamúságban a gregorián dallammal párhuzamosan másik 

szólam/szólamok jelentek meg – ezt nevezzük orgánumnak. Első megjelenési formája a 

fődallammal egy időben megjelenő kvint vagy kvart távolságban jelentkező másik szólam 

volt (paralel orgánum).
132

 Mindkét szólamot meg lehetett kettőzni, ezáltal négyszólamú 

struktúra jött létre.
133

 Az orgánum-irodalom legdíszesebb formája a melizmatikus orgánum 

volt, ahol a gregorián dallam egy szótagja fölött azonos időben több hang szólalt meg.
134

 A 

12. századtól ily módon került a gregorián dallam az alsó szólamba, emiatt kapta a tenor 

elnevezést (tenere: tartani). Létezett az orgánumnak olyan fajtája, amelyben a szólamok 

egyidejű mozgása közben az ellenmozgás elve is megvalósult, ezt discantus-stílusnak hívjuk. 

Jelentős változást hozott a 12. és 13. század fordulójának Notre-Dame iskolája, ahol a 

legszembetűnőbb újdonság a ritmus megjelenése volt és a cantus firmus-hoz discant-stílusban 

megkomponált, ritmizált felsőszólamot/szólamokat írtak. Ezek a változások a gregorián 

dallamot nem befolyásolták, azt érintetlenül használták fel, és a többi szólammal színesítették. 

A többszólamúság fejlődése azonban az eredeti gregorián dallamot is egyre inkább 

befolyásolta, így az érezhetően kezdett a liturgia peremterületére helyezkedni. A 14–15. 

századra magában a cantus firmus-ban felbomlott az egyensúly, az eredeti dallamhoz való 

ragaszkodás. Az átalakítás egyik módja a dallam szétszaggatása, a másik a dallam túldíszítése 

volt. Az első esetet vándorló cantus firmus-nak is szokták nevezni, melynek sajátossága, hogy 

az egyik szólamból a másikba megy át a dallam. A díszített, kidolgozott dallamot általában 

nehéz felismerni a ritmizáltság, illetve a sok átmenő hang miatt.  A következő példa ezt 

illusztrálja: 

 

                                                 
132

 „Az orgánum szó elsődleges jelentése: hangszer, szűkebb értelemben: orgona. Ezen a néven említik az 

elméletírók azt a többszólamú éneklés- és komponálásmódot is, amelynek a 9-13. század folyamán különféle 

formái, stílusai alakultak ki.  

Kelemen i.m. 89.o. 
133

  Kelemen i.m. 90. o. 
134

 A zsolozsma és a mise ünnepi olvasmányaihoz, evangéliumához is használtak melizmatikus orgánumot, ld. 

Codex Sanblasianus 14. század.  

Mezei János: Kora-középkori többszólamúság a liturgiában. Budapest: MTA-TKI-Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja és a Magyar Egyházzenei Társaság, 2007. Egyházzenei Füzetek: III/21. 
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6. kottapélda
135

 

A következő rész kronológiai szempontból kíséri végig a cantus firmus átalakulását a 

reneszánsztól a barokk korszakig. Hét zeneszerző Magnificat-tételeit vizsgáltam a gregorián 

dallam szempontjából – ezek közül kettő a kora barokknál korábbi időszakban született. A 

gregorián dallam már a többszólamúság kialakulásával variábilissá vált, ami a kötött cantus 

prius factus díszítettségében nyilvánult meg, a kész, „előre gyártott” dallam pedig mindenhol 

nyomon követhető a kora barokk korszakig.  

 

John Dunstable
136

 (1390-1453) három Magnificatja
137

 közül a második tónusú
138

 

háromszólamú kompozíció, a művön, gazdagon díszítve vonul végig a cantus firmus, a 

superius szólamban.
139

 Formailag a Magnificat 12 részre tagolódik, a szövegnek megfelelően. 

Mind a 12 rész többszólamú, nem alternatim előadású. A 2., 4., 10., és 12. szakasz 

kétszólamú, zeneileg szoros rokonság található közöttük.  Fontos megjegyeznünk, hogy 

Dunstable zenéje a szigetországi sajátosságokat hordozza, disszonanciát alig ír, az egy-két 

átmenőhangot és kadenciális késleltetést leszámítva.
140

 A szextakkordokban való mozgás 

(lásd 7. kottapélda 1. ütem)
141

 és a domináns-tonika viszony előrevetítése a barokk, valamint a 

klasszikus korszak zenéjét idézi fel bennünk. Ez nem meglepő, hiszen a szigetország határait 

egyéb európai hatások nem tudták átlépni, így sajátságos, több esetben is előremutató 

technikák alakulhattak ki, ilyen a hármashangzat-központúság is.  

                                                 
135

 Dufay: Anima mea liquefacta est- részlet 

Edgar H. Sparks: Cantus firmus in Mass and Motet 1420-1520. New York: Da Capo Press, 1975: 113. o. 
136

 Brown i.m. 31.o. 
137

 Dunstable-nek összesen három Magnificatot tulajdonítanak. Kettő műve háromszólamú, egyet azonban nem 

találnak.  

Margaret Bent. "Dunstaple, John." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 28 

Jan. 2017. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/08331>. 
138

 John Dunstable: Magnificat secundi toni. Budapest: Editio Musica Budapest, 1974. közreadja: Pernye 

András. A kézirat lelőhelye: Modena, Bibl. Estense, lat. 471. ff. 33-34v. E modenai kézirat 29 Dunstable-művet 

tartalmaz. 
139

 Dunstable i.m. bevezetés 2. oldala 
140

 Brown i.m. 32.o. 
141

 g-h-e’ hangzat, a barokk korszaktól kezdve nevezhetjük szextakkordnak 
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Dunstable második tónusú Magnificatja cantus firmusa erre az alapformára vezethető vissza 

(6. ábra), amely a második zsoltártónusból építkezik és lényegében nem különbözik attól (7. 

ábra). 

 

6. ábra
142

 

 

7. ábra
143

 

 

 

7. kottapélda
144
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 Dunstable i.m bevezetés 1. oldala 
143

 Liber Usualis i.m. 213.o. 
144

 Dunstable i.m. 1.o. 
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A 9. kottapéldán a csillaggal jelölt részek mutatják meg a tónus főhangjait, ami jól mutatja, 

hogy a zsoltártónusból egy önálló dallam jön létre. Tulajdonképpen már a kora reneszánszban 

önállósul a cantus firmus, azonban itt nem csupán a főhangok díszítéséről beszélünk, hanem 

egy új dallam létrejöttéről, figyelembe véve jelen esetben a másik három szólamot. Mégis a 

gregorián felső szólamban való tartása bizonyos kötöttségre utal. A cantus firmus nem képes 

átlépni a határt, hogy elhagyja aktuális szólamát, ezzel fektet hangsúlyt a fődallamra. Jelen 

esetben a másik két szólam a kíséret szerepét tölti be.  

 

Ebben a korszakban, az angol darabokban (conductus, mise, motetta) általában a középső 

szólamban találhatjuk a cantus firmust, míg a fauxbourdon-darabokban, himnuszokban, 

discant-misékben a felső szólamban helyezkedik el.
145

 Nem ritka azon esetek száma sem, ahol 

teljes művekben találjuk meg azt. 1440 körül megjelent az első ciklikus mise, amelyben az 

összes tétel egy és ugyanazon cantus firmus-on alapszik.
146

 Többször is előfordult, hogy már 

nemcsak egy, hanem mindegyik szólamban megjelent a gregorián dallam (lásd 6. kottapélda).  

 

Alexander Agricola (1445-1474) egyházi műveinek jelentős része a cantus firmus-on 

alapul.
147

 Négy Magnificatot tulajdonítanak neki, egy hosszabb és egy rövidebb 1. tónusút, 

valamint egy 2. és egy 8. tónusút.
148

 Edward R. Lerner mind a négy művet cantus firmus 

kompozíciónak tartja. Végigkomponált művek, egyszólamú gregorián dallamokat nem 

találunk bennük, kivéve az intonációkat. A zsoltártónusok megjelenése mégsem egyértelmű. 

Az 1. tónusú, hosszú Magnificat tétel
149

 harmadik versének Quia respexit (23-44. ütem) 

kezdésénél felismerjük a zsoltártónust a tenor szólamban (lásd 3. ábra). A humilitatem szó a 

hangját azonban nem találjuk meg, de ezek után az ancillae ismét kivehető. A cantus firmus 

tehát még felismerhető, de megjelenése már nem minden részénél egyértelmű.  

 

                                                 
145

 Dahlhaus-Eggebrecht 1983 i.m. 288. o. 
146

 Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame. 

 M. Jennifer Bloxam. "Cantus firmus." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. 

Web. 28 Jan. 2017. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/04795>. 
147

 Rob C. Wegman, et al. "Agricola, Alexander." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University 

Press. Web. 27 Jan. 2014. http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/52210>. 
148

 Edward R. Lerner: Alexandri Agricola. Opera Omnia III. kötet. Corpus Mensurabilis Musicae 22. American 

Isntitute of Musicology, 1966, 23.o. 

Edward R. Lerner nem zár ki további négy 4. tónusú művet, amely akár Agricola műve is lehet, ezért 

megjelentette az Opera Omnia 3. kötetében Works with conflicting attributions cím alatt. 
149

 Lerner i.m. 23-33.o. 
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8. kottapélda
150

 

 

Meghatározó Orlande de Lassus (1532-1594) több mint 100 Magnificat kompozíciója. Ezek 

közül nagyjából 60 cantus firmus alapú, 40-hez közelít a paródia-technikával
151

 készült 

darabok száma. Ezzel a technikával ebben a műfajban újat alkotott Lassus. Ő volt az első, aki 

Magnificat-feldolgozásai alapjául számos esetben világi madrigálokat vagy saját műveiből 

kölcsönzött dallamokat használt fel.
152

 Cantus firmus feldolgozásaira jellemző, hogy a 

többszólamú letétekben a zsoltártónus a tenorban és a superiusban található, a legtöbb esetben 

jól felismerhető alakban. 

 

Palestrina alkotásaiban a gregorián dallam egyértelműen nyomon követhető. Az 

összkiadás
153

 négy kötetében találhatók Magnificatok: négy teljes sorozat és három különálló 

tétel szám szerint 35. A művek kivétel nélkül a zsoltár tónusokra épülnek, bár néhol csak a 

                                                 
150

 A zsoltártónus hangjait csillagok jelölik. Lerner i.m. 24.o. 
151

 A paródia a reneszánsz stílusjegyei közé tartozik: cantus firmusként világi dallam helyettesíti a liturgikus 

gregorián éneket, vagy egyéb már felhasznált egyházi dallam található a helyén. 

Michels i.m. 231.o. 
152

 James Haar. "Lassus." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 28 Jan. 

2014. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/16063pg1>. 
153

 Kalmus, i.m. XLI-XLIV. 
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tónus kezdetét találjuk meg a dallamban, máshol szinte kivétel nélkül végig tudjuk követni a 

cantus firmust, kisebb variánsokkal. A tónus kezdete minden esetben jól felismerhető, a 

további kidolgozás körülírja a tuba hangot – sokszor ismételve a szöveget – a zsoltár tónus 

vége is egyértelműen kimutatható. Alternatim előadásmód jellemző rájuk, ami abban 

nyilvánul meg, hogy a zeneszerző csak a páros/páratlan verseket zenésítette meg, a többinél 

meghagyta az egyszólamú gregorián éneket.
154

  

 

Érdekesség, hogy összesen csak az első sorozatban használta Palestrina a páratlan beosztást, a 

következő háromnál illetve a három függelék-tételnél a páros beosztás mellett döntött – 

véleményem szerint a kezdeti Magnificat anima mea Dominum részt a továbbiakban a szerző 

nem szerette volna megszakítani a Magnificat szóval. Az első zsoltárvers minden esetben 

intonációval kezdődik, akárcsak a Vesperásban, azonban a páratlan sorozatnál már a második 

félverset (anima mea Dominum) megkomponálta. Valószínűleg a zsoltárvers kohéziós erejét 

erősebbnek érezte, mintsem a továbbiakban is ezzel a szövegi tagolással éljen.
155

 

 

A németországi késő reneszánsz korszakhoz köthető Leonhard Lechner (1553-1606) 

Magnificat-gyűjteménye alkotói korszakának legtermékenyebb korszakában született.
156

 Az 

1578-ban keletkezett gyűjtemény címe: Sanctissimae virginis Mariae canticum, quod vulgo 

Magnificat inscribitur, secundum octo vulgares tonos.
157

 A gyűjtemény előadásmódját az 

alternatim jellemzi: minden páratlan vers egyszólamú gregorián, a páros versek a 

négyszólamú struktúrát követik. Ez alól egy kivételt találtam: a VII. tónusú tétel hatodik 

versében (Fecit potentiam) „Tenor et Bassus tacet”,
158

 vagyis a diszkant és az alt szólam 

énekel. Mind a nyolc tónust megkomponálta a zeneszerző, négyszólamú felrakásban, 

amelyekben a következő versekben találjuk meg a cantus firmust:  

 

                                                 
154

 „Ez az antifonális kifejezésmód a középkori egyházban mindennaposnak számított. Az imaórák 

zsoltározásánál is ezt használták. Ennek oka valószínűleg az lehetett, hogy meg akarták kímélni az énekhangot a 

túl hosszú zsoltározástól. A Virrasztó zsolozsma (Matutínum) egyes ünnepeken akár 3-4 óra hosszúságú is 

lehetett. Ez az alternatim hagyomány még hosszú időn keresztül befolyásolta az egyházzenei formák alakulását, 

leginkább a kétkórusos barokk zeneművekben teljesedett ki.”  

Czakó i.m. 9.o. 
155

 Czakó i.m. 9.o.  
156

 Magay Judit: A német lied-műfaj változatai Leonhard Lechner dalköteteiben. DLA Disszertáció, Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem, 2010: 54.o. 
157

 Konrad Ameln. "Lechner, Leonhard." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. 

Web. 26 Jan. 2014. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/16220>. 
158

 Walther Lipphardt (közr.): Leonhard Lechner Werke, Band 4. Sanctissimae Virginis Mariae Canticum. 1578. 

Kassel: Bärenraiter, 1960: 38.o. 
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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

2, 12 2 2 4, 12 2, 12 2, 8, 10 2, 4, 8 2, 4, 10 

7. táblázat
159

 

Ezen versek az alábbi szólamokban helyezkednek el:  

Diszkant Alt Tenor Basszus Diszkant és 

Tenor 

I. 12 

IV. 12 

VI. 2, 10 

VII. 2, 8 

VII. 4 I. 2  

II. 2  

III. 2 

IV. 4 

V. 2, 4, 12  

VI. 8  

VIII. 2 

VIII. 10 V. 4 

VI. 4 

VIII. 4
160

 

8. táblázat
161

 

Az összkiadás előtanulmányát kiegészítve az I. tónus 4. versében az alt szólamban is 

megtalálhatjuk a zsoltártónust. Ezt valószínűleg azért nem jelezte a közreadó, mert a tónus 

alaphangneméhez képest egy tiszta kvinttel feljebb szólal meg.  

 

 

9. kottapélda
162

 

A kölcsönzött gregorián dallam mindössze egy-két esetben tér el az adott dallamtól, de ezek 

sem számottevőek. A IV. tónus iniciuma e–g–g/a helyett, Lechner e–g/a hangokat használ. 

Ugyanilyen kisebb eltérés a VII. tónus d–c–d kezdete, ahol a zeneszerző a d–cisz–d 

kezdőhangot használja.
163
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 Lipphardt i.m. X. 
160

 Lipphardt i.m. X. 
161

 Lipphardt i.m. X. 
162

 Lipphardt i.m. 4.o. 
163

 Lipphardt i.m. X. 
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A seconda pratica atyjának, Monteverdinek négy Magnificat tételéről tudunk,
164

 kettő önálló 

kompozíció, kettő a Vespro della Beata Vergine zárótétele két változatban. Az 1610-es 

Vespro hétszólamú tételében
165

 tisztán, világosan nyomon követhető az 1. tónus, a prima és a 

seconda pratica stílusában egyaránt. Monteverdi megmutatja, hogy obligát hangszerekkel, 

akár két deklamáló szólammal színezve is megtartható a gregorián dallam, eredeti 

formájában. Az 1641-es végigkomponált, nyolcszólamú kétkórusos zenekaros mű
166

 elején az 

1. tónus intonációját halljuk a Secondo Coro tenor szólamában, utána azonban nem 

felismerhető a zsoltártónus a továbbiakban. Ezzel ellentétben a szintén 1641-ben megírt másik 

önálló Magnificat
167

 alternatim előadású, egyszólamú gregorián, végigkövethető 

zsoltártónussal. Ehhez basso continuo párosul, de a mű igazából a cappellaként értelmezhető 

– mintha a zeneszerző a prima és seconda pratica gyakorlatát „próbálgatta” volna. Ez annál is 

inkább érdekesebb, mert az 1610-es hétszólamú Magnificatban már együtt használja a két 

gyakorlatot. 

 

Heinrich Schütz (1585-1672) latin nyelvű Magnificatjában
168

 nem található cantus firmus. A 

zeneszerző a tónust sem jelölte meg, csupán egy-két kadenciában fedezhető fel a tónus-jellegű 

lezárás. A protestánsoknál eredetileg a gregorián dallamokat fordították le anyanyelvre, illetve 

azok dallamvariánsait. Elsősorban a zsolozsma ültették át, így jelen esetben a Magnificat 

zsoltártónusokat kell keresni a protestáns szerzőknél is. 

 

Samuel Scheidt (1587–1654) német nyelvű műve
169

 is végigkomponált, basso continuoval. A 

tonus peregrinus zsoltártónus fedezhető fel benne. Ebben az időszakban a gregorián dallam 

kettőssége mutatkozik meg, a protestáns zeneszerzőknél tapasztaljuk elsőként a cantus firmus 

radikális átalakulását, illetve annak megszűnését.  

 

                                                 
164

 Tim Carter and Geoffrey Chew. "Monteverdi, Claudio." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford 

University Press. Web. 29 Jan. 2014. 

<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/44352>. 
165

 Monteverdi 1610 i.m. 191-229.o. 
166

 David Blazey (szerk.): Monteverdi: Magnificat a otto voci con sei istromenti. Stuttgart: Carus-Verlag, 1993. 
167

 David Blazey (szerk.): Monteverdi: Magnificat primo tuono a quattro voci da capella. Stuttgart: Carus-

Verlag, 1993.  
168

 Heinrich Schütz: Sämtliche Werke, Band 18. 

Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1927: 51.o.-92.o. 

SWV 468 jelzet. A továbbiakban Schütz SWV 468 
169

 Samuel Scheidt: Geistliche Konzerte. Magnificat. Samuel Scheidts Werke Band XII. Leipzig: VEB Deutscher 

Verlag für Musik, 1965: 4-12.o. A továbbiakban Scheidt. 
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A fentiekből a következőket tudjuk megállapítani: a cantus firmus, egészen a kora barokk 

korszakig megtalálható a Magnificatokban – a 15. század első felében a gregorián dallam már 

önállósulni látszódik. Ez azonban még nem az egyértelmű út az elvilágiasodáshoz, mert a 

későbbi években vissza-visszatérnek a zeneszerzők az érintetlen zsoltártónushoz. A 

reneszánsz fénykorában Lassus már világi dallamokat is beépít Magnificatjaiba, ezzel 

előrevetíti a kora barokk cantus firmusának eltűnését és egy új út kijelölését, miszerint a 

gregorián dallam nem szükséges az egyházi zene komponálásához. Palestrina „szövevényes” 

szerkesztésmódjában is megtaláljuk a díszített gregorián dallamot, hasonlóan Monteverdi 

seconda pratica formátumú műveihez. Összességében a cantus firmus megváltozása a 15. 

század elejétől kezdve nyomon követhető és hozzájárul a szekularizációhoz, de a törekvés 

folyamatos „küzdelemben áll” az eredeti dallam megtartásának szándékával és csak nehezen 

képes végleg felszámolni azt. A Tridenti Zsinat világosan állást foglalt a gregorián dallam 

mellett, aminek eltűnése egyértelmű szekularizációs folyamatként fogható fel abban az 

időszakban. A liturgikus szöveg, valamint annak érthetősége és a korális dallam biztosíték 

volt a katolikus egyház istentiszteletének megóvására. 

 

5.1.2 Az imitáció 

 

Az imitáció görög kifejezésből, a mimézis szóból ered (latinul imitatio), amelynek elsődleges 

jelentése az utánzás volt. A többszólamú zene egyik alapvető megjelenési típusa az imitáció, 

egy adott dallam időbeni eltolással jelentkezik egy másik szólamban, ami többféleképpen 

jöhet létre. A hasonlóság mértéke függ az utánzó szólam belépésének idejétől, 

mozgásirányától, hangközlépésétől, ritmusvariánsától.
170

 Létrejöhet azonos mozgásban,
171

 az 

imitált szólamot visszájára fordítva,
172

 unisonóban,
173

 szigorúan pontos fordításban,
174

 az 

alsó- és felső szeptimen,
175

 a felső oktávon, kvinten, kvarton, és tercen,
176

 az alsó oktávon, 

kvinten, kvarton, tercen,
177

 ellenmozgásban,
178

 alsó- és felső szekundon,
179

 azonos 
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 Dahlhaus-Eggebrecht 1983 i.m. 211.o. 
171

 Imitatio aequalis motus. Böhm László: Zenei műszótár. Budapest: Editio Musica, 2000, 119.o. 
172

 Imitatio cancrizans, Böhm i.m. 119.o.  
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 Imitatio homophona, Böhm i.m. 119.o. 
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 Imitatio aequalis motus, Böhm i.m. 119.o. 
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 Imitatio in heptachordo inferiori; imitatio in superiori, Böhm i.m. 119.o. 
176

 Imitatio in hyperdiapason, imitatio in hyperdiapente, imitatio in hyperdiatessaron, imitatio in hyperditono, 

Böhm i.m. 119.o. 
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 Imitatio in hypodiapason, imitatio in hypodiapente, imitatio in hypodiatessaron, imitatio in hypoditono, Böhm 

i.m. 119.o. 
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 Imitatio in motu contrario, Böhm i.m. 119.o. 
179

 Imitatio in secunda inferiori, imitatio in secunda superiori, Böhm i.m. 119.o.. 
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hangmagasságban,
180

 amelyeket szünetek szakítanak meg,
181

 minden kötöttség nélkül, 

szabadon,
182

 hangsúlyviszonyokat megváltoztatva,
183

 augmentációval,
184

 diminúcióval,
185

 

csak egy részt utánozva.
186

 Többszörös mimesis-ként tekinthetünk a polifonikus zenére, mivel 

a szavak utánzásán túl, egy adott dallam is megismétlődik, eredeti formájában, vagy az előbb 

említett módok valamelyikével.
187

 Ismerjük az álpolifónia kifejezést is, amelyben az 

énekszólam saját magát ismétli szünetek beiktatásával,
188

 de Palestrinánál antifonikus 

szólampárok és szólamcsoportok imitációjával is találkozhatunk.
189

 

 

Formák tekintetében a kánon a legegyszerűbb, ám egyben a legkötöttebb utánzással létrejövő 

rendszer, valamint a fúga, amely szintén az imitáción alapul. Ezt a kettőt leszámítva, számos 

műfajban fellelhetjük ezt a szerkesztésmódot a kora barokkban is, legyen az motetta, mise, 

vagy a világi madrigál. A Magnificatok erre szintén jó példát mutatnak, és ezeken keresztül 

ismét egy újabb útra lelhetünk a szekularizáció kereteinek kibővítésére.  

 

Jacobus Clemens non Papa (1510–1556) dél-németalföldi zeneszerző, az egyházi művei 

miatt vált ismertté, különös tekintettel a többszólamú, holland nyelvű zsoltárfeldogozásaira.
190

 

A Corpus Mensurabilis Musicae (CMM) sorozat 4. számában találhatjuk a szerző 

összegyűjtött műveit, amelynek negyedik kötete tartalmazza a Magnificatokat.
191

 A 8. 

kivételével valamennyi tónusú Magnificatból kettő is készült, így az egyszerűbb 

megkülönböztetés kedvéért a második feldolgozások a Magnificat Leydensis nevet viselik 

(Leidenben a Gemeentearchief-ben őrzik őket).
192

 A darabok a zsoltártónusokra épülnek, 

amelyet a legtöbb esetben díszített melódiaként ismerünk fel. Ehhez társul az imitáció 

eszköze, amely a témafejeknél kötött, a későbbiekben a ritmikai variációval torkollik a 
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182

 Imitatio libera; Böhm i.m. 119.o. 
183

 Imitatio per arsin et thesin; Böhm i.m. 119.o. 
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következő szakaszba (Magnificat primi toni
193

 1–4. ütem
194

). Szintén az 1. tónusú 

feldolgozásnál a Quia fecit mihi magna
195

 szövegnél páros imitációt találunk. A cantus 

szólamot a tenor utánozza három és fél taktust követően, míg az altus-t a bassus követi két 

ütemmel később (1–5. ütem).
196

 A Fecit potentiam
197

 három szólamra íródott és szabadon 

kezeli az imitációt, ami leginkább a témafej utánzásban nyilvánul meg (1–8. ütem).
198

 

 

 

10. kottapélda
199

 

 

Palestrina (1524/1525-1594) a XLII. Libro II kötetében
200

 a páros tételeket zenésítette meg 

négy szólamban. Mind a négykötetnyi Magnificat tételen keresztül vonul a zsoltártónus.
201

 A 

I. Toni 2. versében (Et exsultavit) Tenor-Altus-Bassus-Cantus imitációt találunk, a cantus 

firmus a felső szólamban kristályosodik ki, de az első tónus initiuma mindegyik szólamban 

megjelenik (1-8. ütem). A témák indításai, hol kvint, hol oktáv imitációban tűnik fel (30-35. 

ütem), a többi szakasznál találunk unisono utánzást is. Az összes kimunkált Magnificatra ez a 

szerkesztésmód a jellemző. Magából a zsoltártónusból indul ki, amely az összes szólamban 

megjelenik, sokszor kvart, kvint, oktáv, vagy éppen unisono imitációban.  

 

Constanzo Porta (1528-1601) olasz zeneszerző munkásságát – annak is kontrapunktikus 

szerkesztésmódját – Artusi is méltatta.
202

 Magnificatjai
203

 nyolc, tizenkettő és tizenhat 
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szólamban íródtak, legfőbb jellemzőjük az ellenpont és a homofon szerkesztésmód 

(Magnificat primi toni),
204

 imitációs technikát nem találunk nála. Mint a Palestrina-stílus jeles 

képviselője oktató dokumentumot írt egy bizonyos Tomaso Gratiani bagnacavallói páterhez, 

amiben a stílus legelfogadottabb fordulatai, lépéseit taglalta. Kevés olyan zeneelméleti kézirat 

maradt fent, amiben gyakorló zeneszerző írta le a prima pratica jellemzőit.
205

 

 

Lechner Magnificat-sorozata
206

 legnagyobb részében a szólampárokból építkezik (az 1. 

tónusnál),
207

 alig találkozunk imitációs technikával, ott is szinte csak a témafejet ismételgeti. 

(1. tónus 54–55. ütem tenor-bassus-altus) és két ütemnél nem tart tovább az utánzás (60-61. 

ütem).  

 

11. kottapélda
208

 

Néhol előfordul a kettős témafejes imitáció is (Magnificat sexti toni
209

 1-2. ütem). A cantus 

szólam gregorián dallamát, megelőzi az altus, amely szintén a cantus firmusból építkezik. 

Mielőtt azonban kvarttal feljebb valóban megjelenne az „előre megalkotott dallam”, a tenor 

egy másik témát hoz, ami szext imitációval a bassus-ban is megjelenik.  

 

12. kottapélda
210

 

                                                                                                                                                         
Biblioteca Antoniana, 1971. 
204
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Ez a kompozíciós technika mindösszesen eddig tart a páros résznél (Et exsultavit 1-12. 

ütem).
211

 A többi tónusnál is ugyanezeket a megállapításokat tehetjük, általánosan jellemző 

rájuk a cantus firmus kiemelése, ezáltal a többi szólamot egységként kezeli, így az imitációs 

technikával Lechner kevéssé él. 

 

Monteverdi Vesprójának hétszólamú Magnificat tételében
212

 az imitáció az egyik alapvető 

zenei kifejezőeszközök közé tartozik. A háromszólamú Et exultavit (10-30. ütem)
213

 tökéletes 

példája annak, hogy gregorián dallammal egy időben kötött kánon tud kibontakozni (lásd 3. 

kottapélda). A két tenor szólam – a 10. ütem felütésétől a 15. ütem dominánsáig – szigorúan 

követi egymást, majd a 20. ütemtől ismét tökéletes imitáció kezdődik el, de már csak két 

taktuson keresztül. A Quia fecit szakasznál (60-91. ütem).
214

 hasonló jelenséget tapasztalunk a 

cantus firmus alatt, de itt rövidebb szakaszt, összesen négy ütemet érint a kánon (60–66. 

ütem).  Az et Sanctum nomen résznél (82-91. ütem)
215

 ismét kánon indul el, de a tétel lezárása 

miatt megtorpan és a cantus firmushoz igazodva augmentálódnak a szólamok. A Suscepit 

Israel résznél (212-231. ütem)
216

 a tenor szólamba kerül a gregorián dallam, ezt színesíti 

pontos kánonjával a két szoprán női szólama (212–219. ütem),
217

 amelyek a záradéknak 

köszönhetően egyesülnek.  

 

13. kottapélda
218

 

 

A doxológiában találkozunk ismét az imitáció legszigorúbb fajtájával (250. ütemtől).
219

 A 

tenor szólamok utánozzák egymást, fölöttük a szoprán szólam az első zsoltártónust hozza 
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(256-269. ütem).
220

 Ezek után a szerző nyolc ütemen keresztül a continuóval „magára hagyja” 

a gregorián dallamot, és csak ezután kapcsolódik vissza a két férfiszólam, ismét kánonban 

(278. ütem).
221

 Az Amen coda (306-310. ütem)
222

 kétkórusos technikával, a témafej 

imitálásával kezdődik el, és tuttival zárul. 

 

Samuel Scheidt német zeneszerző és orgonista az ellenpontot és az új olasz kora barokk 

concertáló stílust egyesítette billentyűs és vokális egyházi műveiben egyaránt.
223

 Hét vokális 

Magnificat művét ismerjük,
224

 melyeket a Concertus Sacriban (1622), a Geistliche 

Konzertében (1635) és a Cantiones sacrae-ban (1620) találunk meg.
225

 A Geistliche Konzert 

4. kötetének harmadik műve, a cantus firmus fejezetben már említett német Magnificat. A 

Meine Seele erhebt den Herrn
226

 német fordítás különleges helyet töltött be a protestáns 

liturgiában. Németországban a bibliai prózaszöveg terjedt el leginkább, ezt zenésítette meg 

Scheidt a doxológia nélkül. A komponista Halléban működött, ahol a német Magnificat 

szombat este, az előestén és vasárnap is elő volt írva. Egyes kutatók szerint a német nyelvű 

éneklés gazdagította a liturgiát, mások pedig a pedagógia hátteret tartják elsődlegesnek, a nép 

éneklését.
227

 A mű kórusra íródott, amit végigkísér a basso continuo. 

Az imitáció szempontjából a következőket mondhatjuk el a darabról: 

 

1. Versus à 4 voc (1-24. ütem).
228

 

A Meine Seele erhebt den Herrn kezdet az elején imitációval kezdődik, az altus, cantus, 

tenor, bassus sorrendben. Az altus szólamait két ütemmel később unisonóban követi a bassus, 

amíg a cantus kvinttel feljebb indul (imitatio in hyperdiapente), és ezt a szólamot követi a 

tenor egy fél ütemmel később. A 8. ütem kadenciája után ismét az ez a szerkesztésmód kerül 

előtérbe, tenor-cantus-bassus belépésekkel. Az altus és bassus szólamok azonos időben 

                                                 
220

 Monteverdi 1610 i.m. 221-222.o. 
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kezdődnek. Ennek a résznek az érdekessége a recitáció, amely proportiós váltáson megy 

keresztül.  

 

2. Versus à 2 voc (25-40. ütem).
229

 

A Denn er hat seine elende Magd angesehn, von nun an werden mich selig preisen alle 

Kindeskinder szövegrész szinte egésze az imitáció különböző változataira épül. A 25. 

ütemben cantus-tenor kvint imitációt találunk egy negyed eltolással, de a 26. ütemben 

kiteljesedik a szabályozás imitációra, ami kadenciával zárul.  

 

14. kottapélda
230

 

3. Versus à 2 voc (41-55. ütem).
231

 

A következő szövegi egység altus, bassus szólamokra íródott – Denn er hat große Ding an 

mir getan – szintén ezen a szerkesztésmódon alapul, az imitáló szólam két negyeddel később 

indul el, unisonóban. A 43. ütemtől a ritmikai eltolás egysége megmarad, de a dallam már 

nem azonos hangon szólal meg, hanem egy tiszta kvinttel lejjebb. Az utánzás az egész tételt 

végigkíséri, majd lassan kiegyenlítődik és a kadenciában a bassus a cantus firmus nyugodt 

lépései alatt, váratlan ritmikával (53. ütem) segíti a tétel befejezését. 

 

4. Versus à 4 voc (56-69. ütem).
232

 

Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten. A 

négyszólamú kórusrészlet pillére a felső szólamban a cantus firmus. Alatta a másik három 

szólam kísérő szerepet tölt be imitációs technikával, amelyek szintén csak a kadenciában 

találkoznak.  

 

5. Versus à 4 voc (70-71. ütem).
233
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231
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232

 Scheidt i.m. 8-9.o. 
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Az Er übet Gewalt mit seinem Arm kezdetű részben imitáció nem található. 

 

6. Versus à 3 voc (72-84. ütem).
234

 

Cantus, altus és tenor szólamok alkotják az Er stößet die Gewaltigen kezdetű szakaszt, 

amelyben a tenor alapként funkcionál, a nagy egységekben haladó gregorián dallammal, 

fölötte a másik szólam kvint imitációval indul, ami a későbbiekben ismét egy sűrű lezárásba 

torkollik.  

 

7. Versus à 3 voc (85-97. ütem).
235

 

A tétel – Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer – érdekessége a cantus 

firmus vándorlása (a cantus és tenor között), ezáltal az imitáció is különlegesen alakul. Eleinte 

a bassus-ban lévő dallam – két taktus után – a cantusban is elindul, majd a 90. ütemtől 

párhuzamosan halad a két szólam, középen a gregorián tónusdallammal. A 92. ütemnél ismét 

elválnak útjaik, de ekkor már a felső szólam az etalon, a bassus ehhez igazodik kvinttel 

lejjebb.  

 

8. Versus à 4 voc (98-116. ütem).
236

 

Az Er denkt der Barmherzigkeit részben a cantus firmus lép be utoljára a bassus szólamban. 

A cantus indítja a tételt és egy fél értékkel később az altus és tenor azonos időben kezdődik 

el. A két középső szólam is kettéválik és a 102. taktus felütésétől cantus-tenor-altus 

sorrendben követik egymást. A 110. ütem a kadencia bővítéseként értelmezhető homofon 

lezárása a műnek.  

A végigkomponált műben mindvégig jelen van az imitációs technika. 

 

Heinrich Schütz 17. századi német zeneszerző, aki az egyházi concerto műfajával új teret 

nyitott a protestáns egyházzenében. Ezt mesterének, Giovanni Gabrielinek, a velencei Szent 

Márk templom orgonistájának is köszönhette, ahol megtanulhatta a concertáló többkórusosság 

modelljét. Három nagy Magnificatot
237

 ismerünk a zeneszerzőtől, ezek közül is kiemelkedik 
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apparátusával és méretével a SWV 468-as számú.
238

 Hat hangszerre (2 Violino, Violine, 3 

Trombone) és basso continuóra, két négyszólamú vegyeskarra- capellára, valamint 

szólistákra, azaz Favoritchorra íródott. A Favoritchort eredetileg a legtapasztaltabb énekesek 

formációja alkotta, ahol a kórustagok tizennégy naponként hangképzést kaptak. Ezt a szakmai 

többletet a mű pontosan visszaadja, ugyanis mindegyik szóló részt ők éneklik, sokszor olyan 

akkordfelbontásokkal,
239

 amelyeket csak jól képzett énekes képes tisztán megszólaltatni. A 

másik két kórus tömbszerűen csatlakozik a kiemelt együtteshez, ritmikailag is egyszerűbb 

változatokban. Ebből kifolyólag az imitációs technikával csak elvétve találkozunk a szólisták 

soraiban, s azokon a helyeken is a témafej ismétlődését értjük ez alatt (89-90. oldal).
240

 Kötött 

imitációt, vagyis kánont csak egy helyen találunk, nyolc ütemen keresztül, az Et exultavit 

szövegnél (19-22. ütem)
241

 a szólisták tenor és szoprán szólamában. A műben gregorián 

dallam nem fordul elő, szabad ihletésű dallamokon alapul a teljes darab.  

 

15. kottapélda
242

 

A késő reneszánsz és kora barokk zeneszerzők műveinél az imitáció alapvető technikai 

eszköz volt, a most elemzett zeneműveken keresztül is erre a megállapításra juthatunk. 

Természetesen, ahol a homofon szerkesztésmód került előtérbe (Porta, Lechner), ott nem 

maradt lehetősége az utánzás eszközének, annak ellenére, hogy a cantus firmus végigvonult a 

műveken. A legérdekesebb Monteverdi, Scheidt és Schütz munkássága e téren. Monteverdi és 

Scheidt felhasználják a gregorián dallamot és élnek az imitációval, amíg Schütz saját anyagot 

használ, és nem alkalmazza az ismétlést. Ezt a zenei környezet, ízlés megváltozásnak 

tudhatjuk be, de összefüggésbe hozhatjuk a cantus firmus megszűnésével is az imitáció 

egyházzenében betöltött szerepét.   
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5.1.3 A homofon és polifon szerkesztésmódok 

 

A homofónia görög szóból a homophónos szóból származik, ami azonosan hangzót jelent, 

ebből eredeztetjük a homophoníat, vagyis az azonos hangzást,
243

 egybecsengést.
244

 Eleinte az 

oktáv és duplaoktáv valamint később az unisono éneklést értették ez alatt, és már régebbi 

műfajokban is helyet kapott, előfordult a discantus, többszólamú himnusz, conductus, 

fauxbourdon, frottola, villanella, korál és óda műfajaiban is. A 16. századtól kezdve azt az 

akkordikus szerkesztésmódot értjük alatta, amelyben valamennyi szólam ritmusa egyenértékű 

vagy majdnem azonos,
245

 illetve azt a feldolgozásmódot, amelyben egy vezetőszólam 

kivételével a többi mellékszólamnak alárendelt szerepe van.
246

 Ebben az időszakban 

használtak olyan megjelöléseket is, amelyet a tételben szereplő szólamok hangközbeli 

távolságára vonatkoztatták, ilyen volt például a fuga homophona, amiben a szólamok oktáv 

vagy prím kánonban követték egymást.
247

 A kifejezés mai értelmét a 18. századra datáljuk, 

amikor a zeneelmélet kettévált (az ellenpont- és az összhangzattan-tudomány ágaira), – 

ekkortól a kontrapunktikus polifónia ellentéteként használták, ahol az azonos és ritmikailag is 

együttmozgó szólamok közül kiemelkedik egy vezérdallam, amit a többi szólam kíséretként 

alátámaszt. Minden valószínűséggel ez lehetett a funkciós zeneelmélet alapja. A homofon 

szerkesztés vertikális gondolkodásmód jellemzi, a súly itt az akkordokra helyeződik, bár a 

legtöbb esetben egy adott dallamból indulnak ki. A 18. században a kíséret nélküli 

egyszólamú dallamot is jelölték ezzel a kifejezéssel,
248

 ezzel is erősítve a tényt, hogy a vokális 

polifónia virágkorában éltek leginkább a szerkesztésmóddal. 

 

A polifónia szintén görög eredetű szó sokszólamúságot jelentett, de sokhangúságot, 

madárcsicsergést is értettek alatta. Az 1300-as évek óta az egyszólamúsággal szembeni 

többszólamúságot jelenti
249

 (a többszólamúság átfogó értelmű, míg a polifónia annak egy 

speciális válfaja, ahol mindegyik szólam ritmikailag és dallamilag is önálló szerepet tölt be, 

vagyis minden szólamnak önálló szerepe és karaktere van. Kettős értelme a Bach utáni 

időszakban jött létre: egyrészt az előbb említett szerkesztésmódot, másfelől a 16. századi 

kórus-polifónia virágkorának művészetét, a klasszikus vokálpolifóniát is ezzel a jelzővel 
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illették.  A polifónia szemben áll a monódiával és a homofon akkordikus szerkesztésmóddal 

is, mindkettőt az ellentéteként értelmezhetjük.
250

 Ha a 16. századi fénykort összevetjük a 

megelőző század zenéjével, akkor formai szempontból nem találunk különbségeket, mivel a 

mise, a motetta, és a madrigál a kora barokk korszakig e tekintetben nem változik.
251

 A 

tartalom viszont szembeötlő, más fontossági sorrendet kapnak az intervallumok, és a 

szerkesztésmódok is az imitáción alapulnak leginkább. Ennek a kompozitorikus elvnek a 

terminusa lassan kezdett csak kialakulni az elméletírók számára. A preklasszikától, az 

összhangzattan és az ellenpont kettéválásától oszlott ketté a homofónia és polifónia fogalma is 

– csupán a 19. század foglalkozott azzal a ténnyel, hogy a polifónia és az ellenpont 

megbonthatatlan egységét együttes elemként kezelje.
252

 

 

E két szerkesztésmód alapvető különbségeket rejt magában. Az összhangzattan akkordikus 

nézete a harmóniából indul ki, vertikális irányt mutat, ami a homofon szerkesztésmód 

jellemzője is. Az ellenpont a linearitást tükrözi, horizontális szólamszövése, a vonalakból való 

kiindulás az egyenértékű szólamokra irányítja figyelmünket, amelyek ritmikailag és 

dallamilag is önértékűek.
253

 Az önállóságra való törekvés ugyan a homofon kompoziciós 

elvben is megmutatkozik, de ott egy vezérszólamban csúcsosul ki. Az együtthangzás 

viszonylatait nem lehet ezen a két rendszeren keresztül bemutatni, nem vagyunk képesek akár 

az orgánumot, akár a diszkantust sem lefedni ezekkel a technikákkal. Egyes források szerint a 

basso continuo is kiesik ebből a látótérből.
254

 A kora barokk korszak egyházzenéje azonban 

kiváló példa ennek cáfolására.  

 

Az eddigi elemzési rendszert követve, kronológiai sorrendben vizsgálom az egyes 

komponisták Magnificat tételeit a homofon és polifon szerkesztésmódok tükrében.  

 

Clemens non Papa első tónusú Magnificatjában
255

 a páros versek többszólamúak, amelyekre 

jellemző a polifonikus szerkezet. Két helyen is szólampárok jelennek meg egy ütem erejéig, 

de ezt semmiképpen sem lehet homofóniának nevezni. 
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Nicolas Gombert (1495–1560)
256

 szintén első tónusú művében ugyanezeket a 

megállapításokat tehetjük. A Corpus Mensurabilis Musicae (CMM) sorozat 6. részében 

találhatjuk Gombert összegyűjtött műveit tizenkét kötetben.
257

  A negyedik kötet tartalmazza 

a Magnificatokat, melyekből a zeneszerző egy teljes sorozatot írt. Érdekes megemlíteni 

Clemens non Papa
258

 és Gombert első tónusú
259

 Magnificat műveiben a szólamszámokat. Az 

ábrán látható, hogy az első két versnél azonos mennyiséget találunk, majd Gombertnél a Fecit 

potentiam szakasztól emelkedést tapasztalunk, míg Clemens non Papanál váltakozást.  

 

Gombert
260

 és Clemens non Papa
261

 első tónusú, 

páros versű Magnificat tételeinek szólamszáma 
Gombert Clemens non Papa 

 

1. MAGNIFICAT*                                                             

anima mea Dominum. 

  

 

2. Et exultavit spiritus meus* 

in Deo salutari meo. 

4 4 

 

3. Quia respexit humilitatem ancillae suae* 

ecce enim ex hoc beatam me dicent  

omnes generationes. 

  

 

4. Quia fecit mihi magna qui potens est* 

et sanctum nomen ejus. 

4 4 

 

5. Et misericordia ejus a progenie in progenies* 

timentibus eum. 

  

 

6. Fecit potentiam in bracchio suo* 

dispersit superbos mente cordis sui. 

3 3 

 

7. Deposuit potentes de sede* 

et exaltavit humiles. 

  

 

8. Esurientes implevit bonis* 

et divites dimisit in anes. 

4 4 

 

9. Suscepit Israel puerum suum* 

recordatus misericordiae suae. 

  

 5 3 
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10. Sicut locutus est ad patres nostros* 

Abraham et semini ejus un saecula. 

 

11. Gloria Patri et Filio* 

et Spiritui Sancto. 

  

 

12. Sicut erat in principio et nunc et semper* 

et in saecula saeculorum amen. 

6 5 

9. táblázat 

Palestrina nem élt a homofónia eszközével Magnificatjaiban. Egy helyen találtam egy kisebb 

szakaszt Libro II kötetében,
262

 amely homofon jelleget ölt, ez a 2. tónus 10. versére esik, ahol 

az Abraham et semini szavakat emeli ki az azonos ritmussal.  

 

Lassus LV 286-os jegyzékszámú nyolcadik tónusú tétele
263

 a polifonikus és homofonikus 

módszereket vegyíti. Tiszta homofóniát nála sem láthatunk.  

 

Porta Magnificat-sorozatából a Primi Toni
264

 két négyszólamú kórusra íródott, a két kórus 

váltakozása nem szabályszerű. A polifon és homofon szerkesztésmód is megjelenik a 

tételekben: a versek kezdeténél általában a homofon technika lép érvénybe, majd a polifóniát 

alkalmazza a zeneszerző. 

 

Lechner Magnificat kötetében
265

 a páros verseknél vegyes szerkesztésmódot figyelhetünk 

meg. Mind a homofon, mind a polifon szerkesztésmód előfordul benne, nagyobb arányú a 

polifónia szövevényessége, de mindegyik tónusnál találkozunk homofon szakaszokkal is – 

például első tónus: Fecit potentiam (27-36. ütem),
266

 Esurientes (37-46. ütem),
267

 Sicut 

locutus est (47-72. ütem);
268

 második tónus: Fecit potentiam (22-30. ütem),
269

 Sicut locutus es 

(46-69. ütem).
270

 Ezekről sem mondhatjuk el, hogy egyértelműen homofon szerkesztésűek, 

mivel több esetben is a polifónia alapja, az imitáció is megtalálható bennük. 

 

Thomás Luis de Victoria (1548–1611) spanyol zeneszerző és orgonista, aki Itáliában is tanult 

és alkotott. Csak egyházi műfajokat zenésített meg, többek között lamentációkat, 
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himnuszokat, passiókat, motettákat.
271

 Tizennyolc Magnificat megzenésítésről tudunk,
272

 két 

teljes sorozatot készített páros és páratlan versszakokkal. Az első tónusból egy kétkórusos 

orgonás, a hatodik tónusból egy háromkórusos, szintén orgonakíséretes feldolgozás is 

született. Az első tonus primusban művében,
273

 amelyben a páratlan verseket zenésítette meg, 

a szakaszokra kivétel nélkül jellemző a polifon szerkesztésmód. 

 

16. kottapélda
274

 

 

Monteverdi hétszólamú Magnificatjában
275

 a polifon szerkesztésmód kerül előtérbe. 

Többször előfordul a cantus firmus fél vagy egész értékekben való vonulása, ami alatt vagy 

felett jön létre a többszólamú imitáció. Homofon szakasszal egy helyen találkozunk, az 

Esurientes résznél (178-211. ütem),
276

 ahol a szoprán és alt szólamok haladnak együtt.  

 

 

17. kottapélda
277

 

 

Scheidt német Magnificatja
278

 számozott basszusra épül, ennek ellenére nyomon követhető 

benne mindkét kompozitorikus elv. 

 

1. Versus à 4 voc (1-24. ütem).
279
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A Meine Seele erhebt den Herrn szakaszt a polifonikus szerkesztésmód jellemzi (1–17. ütem), 

csak a tétel vége felé tapasztaljuk az együttmozgó szólamokat (18–22. ütem). Itt eleinte a 

cantus adja a dallamot, vagyis a zsoltártónust, ami a kadenciában a tenorba megy át. 

 

 

 

2. Versus à 2 voc (25-40. ütem).
280

 

Denn er hat seine elende Magd angesehn, von nun an werden mich selig preisen alle 

Kindeskinder: a kezdő tételhez hasonlóan a polifonikus szerkesztésmód az ismertetőjegye 

(25-36. ütem), a zárlati megnyugvás homofoniával párosul, ahol a dallamot a cantusban 

találjuk (37–40. ütem).  

 

3. Versus à 2 voc (41-55. ütem).
281

 

Denn er hat große Ding an mir getan: az altus-bassus szólampárra a többszólamú polifonikus 

technika a jellemző, a tétel végén a cantus firmus alatt ellenpontozó ritmusú szólam jön létre. 

 

4. Versus à 4 voc (56-69. ütem).
282

 

Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten: a cantus 

hosszú hangjai a gregorián dallamot mutatják be, az alsó három szólam tartópillérként 

funkcionál, amelyek eleinte a polifon szerkesztésben nyilvánulnak meg (56–62. ütem), majd a 

két belső szólam készteti a bassust is az együtthaladásra, amivel lezárul a tétel. 

 

5. Versus à 4 voc (70-71. ütem).
283

 

Az Er übet Gewalt mit seinem Arm kezdetű szakasz a homofon technika ékes példája. A 

szólamok együtt haladnak, és segítik a cantus szólamában lévő cantus firmus dallamát. A 

bassus generalis megerősítést itt sem hagyja el a szerző. 

 

6. Versus à 3 voc (72-84. ütem).
284

 

Az Er stößet die Gewaltigen szakasz végig polifonikus szövésen alapul, ahol a tenor 

szólaltatja meg a gregorián melódia nyugodt lépéseit. 
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7. Versus à 3 voc (85-97. ütem).
285

 

Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer: a cantus-tenor-bassus hármasa 

kíséri végig, ahol most a középső dallamban találjuk meg a cantus firmust, melynek 

kivételével a másik két szólam a polifonikus elvet követi. 

 

8. Versus à 4 voc (98-116. ütem).
286

 

Az utolsó tételben – Er denkt der Barmherzigkeit – az imitáció polifon technikán alapul, a 

kadenciális szakasz kivételével, amely homofonikus. Ezzel a nyolc ütemes akkordikus 

egységgel zárja a zeneszerző német Magnificatját.  

 

Schütz SWV 468 jegyzékű Magnificatját a homofon technika uralja. Az első egység (1–9. 

ütem)
287

 érdekessége, hogy a kórus és a szólisták is ezt a szerkesztésmódot követi, de a 

tenorszóló szólama megbontja az egységet. Ilyen esetben a többi szólamot nevezhetjük 

homofónnak, a tenort pedig ellenpólusként értelmezhetjük. A Favoritchor tenorja kezdi az 

„intonációt” és erre válaszol homofon tömbökben a többi szólam. Zenekari átvezetés után 

megszólal az Et exsultavit szakasz (19–33. ütem),
288

 amely polifon imitációs egység két 

szólam között. A Quia respexit humilitatem ancillae suae (34–40. ütem)
289

 szóló szakasz 

után, az Ecce enim (41–59. ütem)
290

 szakaszban a komponista váltakoztatja a két technikát.  
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18. kottapélda
291

 

Quia fecit mihi magna (60-67. ütem)
292

 a polifóniára épít, csakúgy, mint az Et misericordia 

eius szakasz (67-74. ütem).
293

 A Fecit potentiam szakasznak hasonló a felépítése a kezdő 

tételhez, vagyis egy ellenszólamot kivéve - ami jelen esetben a alt szólistáé – homofon 

tömböket hallunk, ami a 78. taktustól megváltozik és a polifónia kerül előtérbe. A két 

szerkesztésmód egybeolvad a 83. ütemtől,
294

 a szólisták polifon, míg a két capella homofon 

szerkesztésű. A Deposuit potentes de sede 86-90. ütemek között
295

 a szólisták egyszerre 

haladnak akkordikusan, ami később (92-98. ütem)
296

 megbomlik és a szólamok szólisztikus 

szerepet kapnak. Az Esurientes (100-109. ütem)
297

 szintén a kezdő tételt felépítését követi, 

azzal a kivétellel, hogy a basszusszóló emelkedik ki a homofon technikából. Suscepit Israel: 

(109-134. ütem)
298

 szopránszóló, majd a tenor énekel, szólisztikus tétel. A doxológia (135-

160. ütem)
299

 a darabban lévő összes homofon és polifon komponálási elveket felsorakoztatja 

a zeneszerző. 

 

A reneszánsz komponisták a polifónia eszközével éltek és csak ritkán láthattunk egy-egy 

kezdetnél vagy éppen zárlatnál kisebb homofon szakaszokat (ez alól kivétel Lassus, aki 

számos esetben használta a homofon technikát). Monteverdi szintén ezt részesíti előnyben és 
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Vesprójának Magnificat tételében csak egy homofon részt találtunk. Egészen más a helyzet 

Scheidt és Schütz műveiben, ők már mindkét szerkesztési módot használták, és többször is 

azonos időben alkalmazták őket. Scheidtnél leginkább a polifónia érvényesül, amíg Schütz 

cantus firmus nélküli, német nyelvű kompozíciójában már egy új kezdet küszöbén állunk, 

ahol nemsokára megszületik a funkciós zene.  

 

5.1.4 A konszonancia és a disszonancia 

 

E kifejezéseknek szintén létezik görög megfelelőjük, a szümphonia és a diaphonia, melyek 

jelentése összecsengés és széthangzás. A konszonancia és disszonancia meghatározását 

akusztikai, matematikai valamint hangpszichológiai tényezők befolyásolják. Matematikai 

szempontból a magasabb konszonancia-fokozat az egyszerűbb, míg az alacsonyabbak 

bonyolultabb számarányt mutatnak (2:1 az oktáv, 5:6 a kisterc). Ezek az arányok határozzák 

meg az egyes hangzási viszonyokat – de mindig az adott zenetörténeti kor általános 

véleménye alakította ki a különböző korszakok konszonancia-disszonancia készletét. A 

konszonancia önálló egységként értelmezhető, a disszonancia viszont függőséget feltételez: a 

konszonanciák erejét a disszonancia mutatja meg, ezáltal a disszonancia a konszonáns 

akkordoktól függ. Elképzelhető az is, hogy a disszonancia önállósul, és nem törekszik a 

megnyugvásra, ekkor a kétféle hangzástípus közötti különbség már nem mérvadó. Ilyen 

esetben Schönberg a disszonancia egyenjogúsításáról beszél.
300

 A konszonancia az adott 

hangrendszerbe illeszkedik, ezzel ellentétben a disszonancia közvetett konszonanciaként, 

abból eredőként is értelmezhető. 

 

Az ókori és a középkori megítélés a kvartot, kvintet és az oktávot tekintette jó hangzásúaknak, 

amíg az un- és duodecimát összetett konszonanciaként fogta fel. A korai többszólamúság még 

mindig ezeket a hangközöket értékelte pozitívan, csak a 12. századtól kezd elindulni az a 

folyamat, amely már a tercet és a szextet is bevonja a zenei történésekbe, de még mindig 

előírja a zárlati tökéletes konszonanciát. A 15. század legterjedelmesebb zeneelméleti 

traktátusát Tinctorisnak köszönhetjük, aki valóban a zenei gyakorlatból indult ki (Dufay, 

Binchois, Johannes Ockeghem munkásságát tanulmányozta). Az 1477-ben elkészült 

rendszerezésből (Liber de arte contrapuncti) megtudhatjuk, hogy a tökéletes konszonancia a 

prímet, kvartot, kvintet, oktávot jelölte, amelyek a művek gerincét képezték. Ezzel ellentétben 
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a kis és nagy terc, valamint szext tökéletlen konszonanciát jelentett, de Tinctoris jobbnak 

látta, ha a szext inkább kimarad a művekből.
301

 Vagyis a régebbi negatív álláspont a 

disszonanciával szemben megváltozott, aminek a szinkópa-disszonancia és a késleltetés a 

legelterjedtebb megjelenési formája, ezt a De praeceptis artis musice et practice 

compendiosus libellus traktátusban találjuk meg elsőként, amelyet Guilelmus Monachus
302

 

(15. század vége) szerzetes, teoretikus nevéhez köthetünk. Kilenc ellenpont-szabályt találunk 

az írásában, ebből is a nyolcadik a legérdekesebb. „Habár csak tizenkét konszonanciát 

soroltunk fel (tökéleteseket és tökéletleneket), semmi sem akadályozhat meg bennünket 

abban, hogy a legújabb idők szokásának és gyakorlatának megfelelően disszonanciákat is 

alkalmazzunk, így pl. a szekundot, amely édes hangzást kölcsönöz a mély tercnek, vagy 

szeptimet, amely a szextnek, kvartot, amely a magas tercnek és az utóbbit, amely ismét a 

kvintnek kölcsönöz édes hangzást.”
303

 Az édes hangzást említi, amely mint esztétikai fogalom 

jelenik meg, de sehol nem találunk utalást a késleltetésre és a szinkópa-disszonanciára. 

Jeppesen minden kétséget kizárva és a traktátusban lévő kottapéldákból kiindulva azonban 

mégis arra a következtetésre jut, hogy késleltetést és szinkópa-disszonanciát értette ez alatt a 

szerző. 

 

A disszonancia ebben az időszakban még hangsúlyos ütemrészeken nem fordulhatott elő, két 

konszonancia között átmenetként érvényesült, de már a lépcsőzetes kezelése megengedett 

volt, ami lefelé haladó hangokat jelentette, átmenőhangként értelmezve.
304

 A 16. századra 

egyre szigorúbbá válik ez a lépésszerű kezelés, de esetenként előfordul, hogy tercugrásokkal 

vezetik be a disszonanciát, ezt nevezzük cambiatának, amit Palestrina többször is 

felhasznál.
305

  

 

A 16. század nagy teoretikusa Gioseffo Zarlino 1558-ban megjelent elméleti munkája szerint 

(1517-1590)
306

 a disszonancia léte a konszonancia stabilitását, világos funkcióját segíti elő, 

ezáltal növeli hatását, ha úgy tetszik, díszíti azt. A szépség ekképp jut felszínre – Zarlino 

szintén használta az „édes” melléknevet a disszonáns hangközökre, melyek a költői kifejezést 
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szolgálták, így a disszonancia a szenvedélyesség szimbólumává is vált.
307

 A hangközök 

ismertetésénél megengedettnek tartja a kis és nagy szekundot, és ritkább esetben a nónát és a 

szeptimet is. A bővített kvartokat és a szűkített kvinteket, valamint az ehhez hasonlóakat 

viszont elveti.
308

  

 

Giovanni Maria Artusi (1540-1613)
309

 teoretikus és zeneszerző gondolatai a gyakorlatból 

indulnak ki. Az énekesi gyakorlatot emeli ki, ami szerint a lépcsőzetes haladás javallott, de a 

kromatikát megtiltja, mert azt az előadó nehezen tudja intonálni. 

 

Habár Palestrina nem adott ki elméleti munkát, művein keresztül a legfőbb dallamalkotásról a 

következőket mondhatjuk el: a dallamokban tiszta, nagy, valamint kis hangközöket fel lehet 

használni, a kvintlépésnél nagyobb hangköz ugrása nem ajánlott, kivéve az oktáv 

intervallumot. 

A disszonancia szabályszerűségének felborítása, valamint a polifon szerkesztésmód helyett a 

vertikális irány előtérbe kerülése alkalmas az öncélú zene megteremtésére. Ezáltal az érzések, 

indulatok előtérbe kerülnek, amely kihat a liturgikus zenére is.  

 

Az ellenpont törvényszerűségein keresztül vizsgálom az eddigi zeneszerzők Magnificat 

műveit, és azt vizsgálom, hogy a disszonancia-konszonancia kapcsolat megváltozása 

mennyiben tért el az egyházban etalonná vált Palestrina-stílustól. Knud Jeppesen Ellenpont 

című művében a következő megállapításokat teszi. 

 

1. „Hangközök: Minden bővített és szűkített hangköz tilos. A nagy- és kisszekund, a nagy-és 

kisterc, a tiszta kvart, a tiszta kvint és a tiszta oktáv mindkét irányban alkalmazható, a kisszext 

azonban csak felfelé megengedett.”
310

 

 

Gombert első tónusú Magnificatja
311

 ezt teljes mértékig alátámasztja, kislépésekben haladnak 

a szólamok. Nincsen benne felfelé ugró szext hangköz és bővített valamint szűkített 

intervallumokkal sem találkozunk.  
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Clemens non Papa első tónusú Magnificatjában
312

 már a nagyobb ugrásokat követi, de még 

mindig a szabályok keretein belül, mint például a Quia fecit rész, hol kisszext ugrást alkalmaz 

szerző a 15-16. ütem a cantus szólamban.
313

 

 

19. kottapélda
314

 

Victoria Primi toni művében
315

 is a szabályrendszert követi, a tiszta oktávlépést a 

szólamokon belül gyakran alkalmazza (például 3. kottaoldal: timentibus eum a két felső 

szólamban). 

 

Ha Monteverdi hétszólamú Magnificatjának
316

 az egyes szólamainak hangközhasználatát 

megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy itt ő is betartja a fenti a kontrapunkt hangközhasználatát. Ez 

azért szembetűnő, mert a kontrapunktika a prima pratica tulajdonságaihoz sorolandó, és 

Monteverdi már az „új stílusban” is alkotott. 

 

Hasonlóakat tapasztalunk Scheidt német Magnificatjánál
317

 azonban az új értelmezésű 

kromatika és a szűkített hangközök szerepe különleges. A kromatikát bővített illetve szűkített 

prímként is értelmezhetjük, amit az ellenpont szintén tiltott.– ezt tapasztaljuk Scheidtnál, aki a 

29. ütemben
318

 nem csupán a színezésre törekszik, hanem a vezetőhangot éri el ezzel a 

technikával.  
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A szűkített hangközök használata (54., 58-59., 68. ütem)
319

 itt a szűkített kvart lefelé irányuló 

mozgását jelenti. Mindhárom esetben a vezetőhangot éri el a zeneszerző ezzel a lépéssel, ami 

a funkciós tonalitás erősítésére szolgál.  

 

Schütz SWV 468 jegyzékű Magnificatjánál
320

 megjelenik a kisszext lefelé ugrása, a 47. 

ütemben
321

 a tenor szólista szólamában, de szűkített kvintet is találunk a basszusszólónál (74. 

ütem).
322

 Kromatika (64-65. ütem szopránszóló),
323

 és akkordfelbontásokat színesítik a művet, 

ami a reneszánsz vokálpolifóniára nem volt jellemző, és ami egyértelműen a funkciós rend 

létrejöttét bizonyítja. A nem kézenfekvő, nehezebb lépéseket, ugrásokat Schütz a 

tapasztaltabbakra bízta, a szólistákra, Favoritchorra. 

 

A hangközlépések a következő átalakuláson mennek, ebben a korszakban. A funkciós 

harmóniarend kialakulásának köszönhetően, az eddig nem megengedett lépések (kis szext 

lefelé, szűkített akkordok) megjelennek a zenében. A kromatika is hétköznapivá válik, 

fellazulnak az eddigi kötelékek, és a tonalitás erősítése érdekében más viszonyok jönnek létre. 

(Palestrina munkásságát nem elemzem ebben az alfejezetben, mivel az ellenpont 

szabályszerűségeit Jeppesen az ő művein keresztül vizsgálta és az itt megadott viszonyítási 

pontok is Palestrina műveit követik.)  

 

2. „Ugrások: Ugrásokat lehetőleg ki kell tölteni. Hangsúlyos negyedekről tilos a felfelé ugrás. 

Súlytalan negyedekről lefelé irányuló tercugrásokat mindig utánuk következő, felfelé irányuló 

szekunddal kell kiegyenlíteni (cambiata).”
324

 

 

Lassus nyolcadik tónusú Magnificatjában
325

 általában kitölti az ugrásokat és a kvart, valamint 

terc ugrásokon kívül az általánosnak mondható tiszta oktáv ugrást alkalmazza hangsúlyos 

negyedről történő felfelé ugrást a műben nem tapasztalunk, a zeneszerző a súlytalan hangról 

lefelé történő tercugrások szabályát követi (pl. 21–22. ütem szoprán, tenor szólamok). 
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Victoria Primi toni művében
326

 ez a szabályrendszer teljes egészében teret hódít, míg 

Gombert első tónusú művében
327

 egy-egy kivétellel találkozhatunk e tekintetben. A Fecit 

potentiam
328

 15. ütemének tenor szólamában a súlyos negyedről felfelé kis tercet ugrik az in 

brachio szövegrész.  

 

20. kottapélda
329

 

 

Clemens non Papa első tónusú Magnificatjában
330

 csak ritkán használja a cambiatát, ezzel 

ellentétben viszont minden ugrási szabályt betart. A súlyos ütemrészeket sokszor felfelé 

vezeti szekundlépésekkel.  

 

Lechner Magnificat-sorozatában az 1. tónusnál
331

 már nem alkalmaz a cambiatát, ő a lefelé 

ugró tercet nem felfelé vezeti (6–7. ütem altus szólam),
332

 és a súlyos negyedhangokról is 

többször fölfelé nagy ugrásokat tesznek a dallamai (33. ütem, altus szólam).
333

 

 

Monteverdi hétszólamú Magnificatjában
334

 az ugrásokra vonatkozó előírásokat többször is 

megszegi (például a 100. ütem basszusában a progenie hangsúlyos negyede tercet ugrik 

felfelé),
335

de még mindig alkalmazkodik az ellenpont szabályaihoz. 

 

Schütz Magnificatjaban
336

 az ugrásokat sok esetben nem tölti ki és előfordul, hogy 

hangsúlyos negyedről felfelé ugrik, de ez nem általános (9. ütem Capella 1. szoprán 
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szólam).
337

 Több esetben is előfordul, hogy a cambiatat nem vezeti tovább. (25. ütem tenor 

szólista).
338

 

 

Samuel Scheidt (1587–1654) német Magnificatja
339

 az ugrásokat csak elvétve tölti ki (21–22. 

ütem basszus),
340

 hangsúlyos negyed esetében nem találtam felfelé ugrást. A zeneszerző a 

súlytalan ütemrészről lefelé irányuló terclépést olykor nem vezeti felfelé (például 67. ütem 

basszus).
341

 

 

A reneszánsz virágkorában megkövült szabályokat nem rúgják fel teljesen a kora barokk 

korszakban sem, csupán néhány helyen nem veszik figyelembe az elődök gyakorlatát. Ennek 

ellenére az ugrások tekintetében elmondható, hogy nagy változás nem következett be.  

 

3. „Konszonanciák: Együtthangzásban konszonanciának tekintendők a prím, a kvint, az oktáv, 

a duodecim stb. tiszta formái, ezeket tökéletes konszonanciáknak nevezzük, továbbá a terc, a 

szext, a decima stb. nagy és kis formái, ezek tökéletlen konszonanciák. 

Disszonanciák: Disszonancia minden egyidejű, vagy bővített, vagy szűkített hangköz, 

azonkívül a tiszta kvart, a nagy-és kisszekund, a szeptim, a nóna stb.”
342

 

Amennyiben a cantus firmus minden egyes hangjával két hangjegy áll szemben, abban az 

esetben előfordulhatnak disszonanciák, de csak átmenő hangként, ugyanez a jellemző arra, ha 

gregorián dallam mindegyik hangjegyével szemben négy hangjegy áll szemben, annyi 

kivétellel, hogy itt a disszonancia, már alsó váltóhangként is szerepelhet, de még mindig 

kötött a lépésszerű haladása.  

 

Clemens non Papa első tónusú Magnificatjában
343

 csak a zárlatoknál találtam 4-3-as 

késleltetést (például Et exsultavit rész 29. ütem; 35. ütem).
344

 

 

Lechner Magnificat-sorozatában az első tónusnál
345

 a zárlati kvartok jelennek meg (44. 

ütem),
346

 a második tónusnál a szeptim 7-6-os késleltetés formában (44. ütem).
347
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Az átkötések folytán Victoria Primi toni művében
348

 is él a kvart disszonáns hangközzel (13. 

ütem), de ezen túl más rosszul hangzó hangközt nem fedeztem fel nála. 

 

Monteverdi hétszólamú Magnificatjában
349

 a 17. ütemben
350

több disszonáns hangköz is 

ütközik. A basso continuo a – b’-cisz”-g”, amit kvinthiányos nónakkordként foghatunk fel. 

A kvart szintén zárlati helyeken, késleltetésként jelenik meg (38. ütem,
351

 59. ütem,
352

 89. 

ütem).
353

  

 

21. kottapélda
354

 

Scheidt német Magnificatjában
355

 a disszonanciák a késleltetésben játszanak szerepet 

leginkább, vagyis itt sem a szólamok együtthangzásában jelennek meg, hanem a continuo és 

az énekszólamok együttesében, ami általában a kvart hangköz megjelenését jelenti (3. versus 

á 2 voc. tétel 41. ütemtől).
356

  

 

Schütz SWV 468 jegyzékű Magnificatjában a zárlati helyeken a késleltetéseknél a 

leggyakoribbak a kvartok (55. ütem),
357

 de helyet kap a szeptim is. 
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A disszonancia használata valóban megváltozott, de még mindig a prima praticához 

ragaszkodtak jobban a kora barokk zeneszerzők. A reneszánsz komponistái kizárólagosan a 

zárlati helyeken alkalmazták a disszonáns kvart hangközt, ami nagy részben Scheidtról és 

Schützről is elmondható, azzal a kivétellel, hogy ők már szeptimeket, szekundokat, nónákat is 

felhasználták. 

 

A cantus firmus „fellazulása”, majd eltűnése egyértelműen szekularizációs folyamat, mivel 

eddig erre épült az egyházzene.  Ehhez úgy tűnik bizonyos mértékig társult az imitáció is, 

ezzel együtt a homofon-polifon szerkesztésmód. Azokon a helyeken, ahol már nem találtuk 

meg a gregorián dallamot, előtérbe került a homofónia, amit az új funkciós zene gyökerének 

tekintettünk. 

A konszonancia-disszonancia témakört kevésbé befolyásolta a cantus prius factus 

megszűnése, nagy valószínűséggel azért, mert az egyházi zenével szembeni szerzői 

magatartás nem engedhette meg a gyökeres változást. Amíg az operákban és egyéb világi 

műfajokban jelentős átalakulás történt, az egyházzenében ez lassabban bontakozott ki.  

Vagyis amíg a cantus firmus, s ezzel párhuzamosan az imitáció és a homofon-polifon 

szerkesztésmód hozzájárult az elvilágiasodásához, a hangközök viszonylatában ezt a tényt 

kevéssé tudjuk alátámasztani. 
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5.2 A barokk korszak új elemeinek hatása az egyházzenére 
 

A barokk korszak új zenei elemei az egyházzenére is hatással voltak, befolyásolták a 

liturgikus muzsikát, és szekularizációs folyamatot idéztek elő benne. Az előző fejezetben 

megfigyelhettük, hogy a már létező zenei kifejezőeszközök nem tűntek el, csak átalakultak – 

most az új elemek asszimilálódásának nyomon követésével figyelhetjük meg, mennyiben 

szekularizálódott az egyházzene. Természetesen a barokk korszakban kialakult új világi 

műfajokra, formákra jelen dolgozat nem kíván rámutatni, mivel a szent liturgia kötöttségei 

nem engedték be azokat, bár az operai színjátszás létrejötte a korszak legnagyobb ismérve 

volt. 

Ekképp három nagy területtel kívánok foglalkozni a továbbiakban, a basso continuo, a 

koncertálás és a monódia megjelenésével illetve ezen elemek egyházzenére gyakorolt 

hatásaival.  

 

5.2.1 A basso continuo 

 

A szakirodalom álláspontja nem mutat egységes képet a számozott basszus kialakulásával 

kapcsolatban és annak időbeli végének megjelölése is képlékeny jelleget ölt.
358

 Annyit 

bizonyosan állíthatunk, hogy a számozott basszus a hangszeres gyakorlatból eredő gyorsírási 

módszer volt, amely a hangszeres zenészeket segítette.  

 

Valójában az élet ismétli önmagát, mivel a kottaírás kezdeténél, a cantus firmus első 

lejegyzéseinél ugyanazt tapasztaljuk, akárcsak a basso contiuno megjelenésénél. A középkor 

kódexek neuma tára is eleinte csupán emlékeztetőül szolgált, mindösszesen a liturgikus 

szövegek fölött jelent meg egy-egy neuma, amely később már egy vonalat is tartalmazott. Az 

ezt követő időszakokban ez tovább fejlődött és így jött létre a ma is használatos négyvonalas 

kvadrát-notáció rendszere. Ez természetszerűleg egy jóval hosszabb folyamatot feltételezett, 

mint a basso continuo megjelenése, de ugyanakkor hasonló jelenséget tapasztalunk a 

gregorián lejegyzésmódjához képest. A zenében értelemszerűen a gyakorlatot követi az 

elmélet, amelyet nem csak a kottaírás erősít meg, hanem traktátusokat keletkezésének ideje is. 

A történetírók összegzik a korszak praxisát az általuk ismert műveken keresztül, ami közvetve 
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párhuzamba állítható a basso contiuno, a gregorián kottaírás és egyéb kotta lejegyzésekkel. 

Előbb a praxis, utána a rögzítés – a rögzítés szükségszerűségét valamilyen változás idézheti 

elő. Amennyiben túl hosszú dallamokat kell megjegyezni, úgy annak emlékeztetésére 

szolgálhat, vagy éppen a központosítást segítheti elő (lásd: Medicea kiadvány
359

). Ezzel egy 

időben a rögzítés negatív hatásokat is okozhat, amennyiben túlzott szabályrendszer jellemzi. 

A kötöttség képes megsemmisíteni az egyéniséget, a szubjektivitást, ami ebben a korszakban 

az egyik fő alkotói megjelenés volt. A szabadság elvesztését is előidézheti, ezzel az elme 

határoltságát vívhatják ki a leírt zenei összefüggések.  

 

A fenti gondolatmenet a következő két – látszólagosan ellentmondó-irányt jelöli meg. Az 

egyik az egyházzenében megjelenő basso continuo megjelenésének azon oldala, amelyik 

segíti az egyház konzervatív álláspontját, a másik a liturgiában lévő hangszerkíséret 

megjelenése, amely az újítás tendenciáját mutatja meg. A konzervatív, biztonságos látásmód a 

lejegyzésből fakad, amely a kötött akkordvezetéssel nem engedi szabadjára a rögtönző 

hangszerjátékost. A liturgiára nézve ez biztonságot jelenthet, ugyanakkor elveszi a zenész 

egyéniségét. A muzsikusok bizonyára már a continuo megjelenése előtt tisztában voltak a 

zenei szabályokkal, amit akkor rögtönzésszerűen alkalmazhattak – hogy a lejegyzéssel ez 

miként változott meg, azt nem tudhatjuk biztosan. Annyi azonban sejthető, hogy az a fajta 

rutinos improvizatív praxis, amely a számozott basszus időszaka előtt és annak 

megjelenésével azonos időben létezett, a következő időszakban lassan elsorvadt és jobbára a 

kotta útmutatásai segítették a művek megszólaltatását. A mai régizene-kiadványok kereslete 

ezt jól mutatja, mivel a kidolgozott számozott basszusra kisebb a kereslet, mint a 

kidolgozatlan rögtönzésen alapuló kottákra.
360

  

 

A templomi vokális polifonikus zenét – Hans Heinrich Eggebrecht szerint – már a 16. 

században is orgonakísérettel szólaltatták meg. Ez úgy történhetett, hogy az orgonista 

tabulatúrába foglalta, összegezte a szólamokat, és saját magának lejegyezte, amely által 

kísérni tudta a polifonikus szövevényes anyagot.
361

 Mivel saját használatra íródtak és ilyen 

kéziratról jelenleg nincs tudomásunk, ezért nem tudjuk pontosan, hogyan nézhettek ki és 

milyen kulcsokat használhattak az efféle vázlatokban. Egy másik teória is hasonlóképpen 
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vélekedik – de biztosan nem állítja ezeknek a dallam-basszus vázlatoknak a létezését.
362

 Az 

első nyomtatott basso continuo szólamok 1600-1601 között jelentek három partitúrában, 

holott Viadana már 1594-ben is használta őket.
363

 A mai polifon művek előadása általában 

hangszerkíséret nélküli, ami arra utal, hogy a jelenlegi interpretáció szerint ez a tény nem 

alátámasztható, és a zeneszerzők, kántorok nem próbálják meg összefoglalni, kivonatolni 

ezeket a darabokat. Így a folyamatos basszus születésének pontos dátumát az első nyomtatott 

írásos emlékek megjelenésével tudjuk meghatározni. Ez a zenetörténetnek az a különleges 

határvonala, amikor valamely új zenei elem megjelenését konkrét időponttal tudjuk 

meghatározni, jelen esetben egy új korszak, a barokk kezdetével.  

 

Talán az 1580–1600 közötti polifonikus jegyzetelés, vázlatolás eredménye segítette a zenét az 

új összhangzattani felfogásmódhoz, a hármashangzatokon alapuló építkezéshez. Egy 

polifonikus művet nehéz kivonatolni, összetettsége és szövevényessége miatt, ennek 

letisztulása, ezzel együtt egyszerűsödése is hozzájárulhatott ahhoz a vázhoz, amely a 

tercépítkezést helyezte előtérbe, és ekképp érhette el a zeneelmélet a horizontális 

gondolkodásból a vertikális látásmódot. „A basso continuo legbiztosabb jele annak, hogy 

megszűnt az érdeklődés az egyenrangú, többé-kevésbé függetlenül mozgó szólamokból 

szerkesztett sűrű szövésű zene iránt.”
364

  

 

Az első ismert generálbasszus Alessandro Striggio mantovai udvari komponista tollából 

származik, egy negyvenszólamú négykórusos, kéziratban fennmaradt motetta negyvenegyedik 

szólama, amely számozatlan basszus, amit valószínűsíthetően harsonán, orgonán, lanton vagy 

csembalón és viola da gambán adtak elő.
365

 A kísérő számára ez a fajta írásmód praktikusnak 

bizonyult, ugyanis nem kellett a különböző kulcsokat összeolvasnia.
366

 Eleinte csak egy 

basszus szólammal segítették az énekest, énekeseket, amely fölött hármashangzatok szólaltak 

meg, e fölött még nem szerepeltek számok, egészen a 16. század végéig. Ebből a számozatlan 

basso pro organóból, vagy másnéven basso cavatóból jött létre a basso continuo, vagyis a 

folyamatos basszus, amely akkor is szólt, amikor az énekszólamokban szünet volt. A basso 

sequente jelentette azt a szólamot, amely a polifonikus szövet legalsó szólamát duplázta 
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meg.
367

 Itt is oda-vissza működő folyamatot figyelhetünk meg: a basso sequente mozgékony 

szólama leegyszerűsödött, majd az akkordbázisokra hagyatkozott, ezáltal statikussá vált. Ez a 

17. századra ismét ritmikailag és dallamilag dinamikussá alakult, úgy, hogy leginkább a 

basszus fölötti akkordok alkalmazkodtak az énekszólamok változatosságához.  

 

A basso continuo előadásmódja a kortól, helyszíntől, stílustól és az apparátustól is függött. A 

basszus megerősítéséhez, amelyet egy – az akkordok megszólaltatásához szükséges – 

billentyűs hangszer játszott, egy másik hangszer is társult, ez lehetett egy fúvós vagy egy 

vonós hangszer, viola da gamba, gordonka, hegedű, fagott vagy harsona.
368

 

 

Riemann szerint a 17–18. század a generálbasszus kora, amely jelen volt minden zenekari 

muzsikában és csak a 18. század közepe után kezdett eltűnni.
369

 Egyházzenei szempontból 

érdekességnek mondható, hogy a Viadana által létrehozott ellenpontozó, basso continuóval 

kísért szólisztikus éneket az egyházzene gyorsan asszimilálta,
370

 amely egészen a 19. századig 

gyakorlatban volt.
371

 Ez is azt bizonyítja, hogy az egyház képes volt beolvasztani egy olyan 

elemet zenéjébe, amely bár új jelenségként definiálható, mégis köthető a régi kontrapunktikus 

zenéhez. Abban az esetben, ha nem találkozott volna egy régi stíluselemmel a számozott 

basszus, úgy valószínűsíthetően kevésbé, vagy legalábbis nehezebben vált volna az 

egyházzene részévé. A közös szerkezet olyan, egyházilag támogatott stílust hozott létre, 

amely túlélte a műfaj világi halálát, ezzel is igazolva az egyház konzervatív álláspontját.  

 

„A generálbasszus a muzsika legtökéletesebb fundamentuma, amelyet mindkét kézzel kell 

játszani oly módon, hogy a bal kéz az előírott hangokat játssza, a jobb pedig ehhez con-és 

dissonanciákat vesz, hogy ezáltal jól hangzó harmónia jöjjön létre Isten dicsőségére s a kedély 

megfelelő gyönyörködtetésére és mint minden muzsika, így tehát a generál bassus finisének 

és végének oka nem más, mint hogy Isten dicsőségét  és a kedély recreatióját szolgálja. Ha ezt 

nem veszik tekintetbe, ott nem muzsika van, hanem ördögi bömbölés és óbégatás.”
372

A tiszta 

gregorián ének az egyházzene vitathatatlan alapja, amelyhez nem fér kétség. Többszólamú 

letétjeit és annak hangszeres alátámasztásait nem tiltja az egyház, a tisztán vokális ének 
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mellett megengedett a hangszeres használat, amely az ének kíséretéül szegődött. Ezt X. Pius 

pápa 1903. Motu propriójában is megtaláljuk.
373

  

 

A számozott basszussal kapcsolatban fontos megemlítenünk, hogy létrejötte az új monodikus 

stílus megjelenésével egyidejű, az eddig említett szólamösszegző mechanizmus mellett az 

egyszólamú kíséret szerepét is betölti. Ha a szólisztikus ének szolgálatába áll a basso 

continuo, abban az esetben jóval több mondandót fejezhet ki, mint amennyiben a 

többszólamúság kivonatolást tudatosítja. Valós zeneszerzői feladatot testesít meg a 

szólisztikus kíséret. 

 

Az eddig bemutatott művek közül az 1600 után keletkezetteknél jelenik meg a számozott 

basszus, ezért mindösszesen három Magnificat elemzésére – Monteverdi, Scheidt, Schütz – 

kerül sor a továbbiakban. 

 

Monteverdi hétszólamú Magnificatjában
374

 a bassus generalis szólama aprólékosan 

kidolgozott. Minden tétel elején az orgona regisztrációt találhatjuk: principale solo, principale 

e ottava, principale ottava e quintadecima. Ez alátámasztja a kíséret funkciót, aminek 

elsődleges szempontja az ének szólamok érthetőségének megtartása (a principál regiszter, 

ajaksípokból áll és az orgona bázisát adja – az egész mű kizárólag ebből a regiszterből áll). Az 

újabb kiadások az egyéb hangszereket is odaírják a continuo szólamhoz: Vlc. (gordonka) Fag. 

(fagott), Cb. (nagybőgő), Gamba. A művön végigvonul a continuo, amely már nem számozott 

basszus, hanem teljes kidolgozott szólam. A generálbasszus előbb említett kétféle 

kísérőjellege nyomon követhető az egész darabon. A hármashangzatra épülő kórustételek 

basszus szólama statikus: Magnificat 1–5. ütem;
375

 Et exultavit 9-30. ütem;
376

 Quia fecit 60-

90. ütem;
377

 Deposuit 146-176. ütem;
378

 Suscepit Israel 211–230. ütem;
379

 Gloria Patri 250-

286. ütem.
380

 A szólórészeknél mozgékonyabb a basszus szólam, túlmutatva a kíséreten: 

Anima mea 6–9. ütem;
381

 Quia respexit 31-59. ütem;
382

 Fecit potentiam 110–145. ütem.
383

 Ez 
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alól kivétel a Deposuit szóló tétele 146–176. ütem,
384

 ahol két hangszer koncertál, a cantus 

fimus az énekszólamban egyenletes halad, ez alatt a continuo is akkordokat játszik díszítés 

nélkül. A Sicut locutus vers 231–249. ütem is egyedülálló,
385

 mivel a koncertáló 

hangszerszólamokkal szemben végig egy unisonóban éneklő kórus áll, mondhatni monódia 

műfaját és a kórus éneklést ötvözte a szerző. Az Et misericordia (90–109. ütem)
386

 szakasz 

basso sequentére épül, az Esurientesnél (177–210. ütem)
387

 pedig nem folyamatos a basszus, 

ritornell forma zenekari közjátékokkal az ének szólamok a cappella, vagyis kíséret nélküliek. 

Az utolsó tételben Sicut erat (287–309. ütem)
388

 egybeolvasztja két struktúrát, először a 

statikus generálbasszus jelleget hozza, majd a zenei kompozíciós formáját mutatja be a 

kíséretnek. 

 

 

 

22. kottapélda
389

 

A következő táblázat Monteverdi Magnificat tételének basso continuo jellegét kíséri végig.  

 

Monteverdi: Magnificat  Basso continuo jellege 

1. Magnificat  statikus-kíséret funkció 

anima mea Dominum, mozgékony- önálló kompozíció 

2. Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. statikus-kíséret funkció 

3. Quia respexit humilitatem ancillae suae. Ecce enim 

ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 

mozgékony- önálló kompozíció 

4. Quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum statikus-kíséret funkció 
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nomen eius. 

5. Et misericordia eius a progenie in progenies 

timentibus eum. 

mozgékony- önálló kompozíció 

basso sequente 

6. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos 

mente cordis sui. 

mozgékony- önálló kompozíció 

 

7. Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. statikus-kíséret funkció 

8. Esurientes implevit bonis et divites 

dimisit inanes. 

mozgékony- önálló kompozíció 

csak a zenekari részeknél 

9. Suscepit Israel puerum suum, recordatus 

misericordiae suae. 

statikus-kíséret funkció 

10. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et 

semini eius in saecula. 

mozgékony- önálló kompozíció 

 

11. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, statikus-kíséret funkció 

12. Sicut erat in principio et nunc et semper 

et in saecula saeculorum. Amen. 

mindkettő 

10. táblázat
390

 

 

Már a prima és seconda pratica vizsgálatánál is szembeötlő volt a két korszak stílusjegyeinek 

együttes és külön-külön használata Monteverdi Vesprójának Magnificat tételében, hasonló 

kettősséget, illetve váltakozást tapasztalunk a basso continuónál is. A sorrend mindösszesen 

egyszer akad meg a bassus sequenténél, majd a következő szakaszban ismét helyrebillen.  

 

Scheidt német Magnificatjában
391

 szintén megtaláljuk a folyamatos basszust. 

1. Versus à 4 voc (1-24. ütem).
392

 

Meine Seele erhebt den Herrn résznél kíséret jellegű a basso continuo, az énekszólamoktól 

függ ritmikájának sűrűsége.  

 

2. Versus à 2 voc (25-40. ütem).
393

 

Denn er hat seine elende Magd angesehn, von nun an werden mich selig preisen alle 

Kindeskinder. Még mindig a kíséret funkcióról beszélhetünk, de három helyen a szólamokkal 
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való egyenrangúságát figyelhetjük meg a generálbasszusnak, oly módon, hogy az 

énekszólamokat ritmikailag és dallamilag is kiegészíti (26. ütem; 31–33. ütem).
394

  

 

3. Versus à 2 voc (41-55. ütem).
395

 

Denn er hat große Ding an mir getan duettjét a folyamatos basszus kísérete alapozza meg. A 

tételben megjelenő generálbasszus különlegessége a basso sequente töredezése. Az első 

három ütemben a basszus szólam negyedeit figyelhetjük meg a continuóban (41-43. ütem), 

amely még két helyen is visszatér (48–49.; 54. ütem).
396

 

 

4. Versus à 4 voc (56-69. ütem).
397

 

 Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten. 

Egyértelműen a kíséret funkció szerepét tölti be a continuo szólam, amelynek végén a 

homofón szakaszból adódóan a continuo több hangja is egyezik a basszus szólamáéval.  

 

5. Versus à 4 voc (70-71. ütem).
398

 

 Er übet Gewalt mit seinem Arm – a rövid tétel folyamatos basszusa a basso sequente 

fogalmának tiszta tükröződése. 

 

 

23. kottapélda
399
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6. Versus à 3 voc (72-84. ütem).
400

 

Er stößet die Gewaltigen – egyedisége abban áll, hogy a tenor szólam cantus firmusa 

egészében megjelenik a kíséret basszus szólamában, amíg a jobb kéz a számok segítségével a 

cantus-altus pár imitációját követi.  

 

7. Versus à 3 voc (85-97. ütem).
401

 

A Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer szakasznál a basszus szólam 

támogatására épül a generálbasszus, statikusnak nem mondható, mivel több esetben is a 

basszus negyedelő mozgását veszi át. A jelenséget megszakított basso seqeunteként is 

értelmezhető. 

 

8. Versus à 4 voc (98-116. ütem).
402

 

Er denkt der Barmherzigkeit – a legalsó ének szólam egészében átveszi a kíséretet, 

egyértelműen kimutatható a basso sequente. 

 

Schütz SWV 468 jegyzékű Magnificatjának
403

 első részét (1–9. ütem)
404

 a generálbasszus 

szempontjából nézve a basso sequente uralja. A zenekari közjátékban is (10-19. ütem)
405

 a 

legmélyebb harsona szólamot játssza a continuo. Az Et exsultavit szakasznál (19–33. 

ütem),
406

kísérő funkciót tölt be a continuo a nagybőgő kiegészítésével. Quia respexit 

humilitatem ancillae suae résznél (34–40. ütem),
407

 amely a Favoricthor basszus szólójára 

épül: számos alkalommal a billentyűs hangszer alsó szólama ugyanazt játssza, amit a basszus 

énekel, vagy éppen egész hangokból álló egyszerű alaphangzatokkal támasztja alá az egy 

szólamot. Az Ecce enim szakaszban (41–59. ütem)
408

 a kórus legalsó szólamát és a hangszeres 

részeket erősíti a continuo, olykor a harsona hangjait megduplázva. Quia fecit mihi magna 

(60-67. ütem)
409

 basso sequentével indul, majd átveszi a harsona szólamát, amely a 

kompozíciós technikát annyiban érinti, hogy a basso sequente az énekes szólamból a 

hangszeresbe megy át. Az Et misericordia eius szakasz (67-74. ütem)
410

 egységet szintén a 
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basso sequente jellemzi, ritmikájában azonban néhol egyszerűbb változat jelenik meg a 

kíséretben. A Fecit potentiam szakasz is a kísérő funkció közé sorolható (75-85. ütem)
411

 a 

continuo szempontjából, és jellemzője a basso sequente folyamatossága a hangszer- és ének 

szólam közötti váltakozása (harsona és basszus énekszólam). Ugyanez a konstrukció jelenik 

meg a Deposuit potentes de sede szövegszakasznál (86-99. ütem kiegészülve a 

nagybőgővel),
412

 akárcsak az Esurientesnél (100-109. ütem).
413

 A Suscepit Israel (110-124. 

ütem)
414

 a harsona szólamát erősíti, ezzel ellentétben a Sicut locutus est 125. ütemtől
415

 önálló 

continuo szólam indul el. A darab során még nem találkoztunk ezzel az egyéni 

kifejezőeszközzel. A A doxológiában (135-160. ütem)
416

 a basso sequente és a 

mozgékonyabb, önállósított continuo szembeállítását találjuk, ami a Sicut erat (161-172. 

ütem)
417

 résztől véglegesen a basso sequentébe megy át és ezzel zárja a darabot. A basszus 

szólam erősítése jellemző az egész darabra, az önálló kompozíció nem számottevő a 

generálbasszus tekintetében, annak ellenére, hogy a mű vége felé felsejlik annak lehetősége.  

 

A számozott basszus megjelenése új utat nyitott az egyházzenében, azonban szekularizációs 

eszközként nem értékelhetjük. A Tridenti Zsinat nem ellenezte a hangszerek használatát, 

ezáltal a hangszerkíséretet sem. Közvetve azonban a basso continuo mégiscsak közrejátszott a 

liturgikus zene elvilágiasodásában, mivel e nélkül, nem jöhetett volna létre az a fajta 

érzelmekkel teli zene, amely elvonta a hallgatók figyelmét a liturgiáról. Monteverdinél a 

continuo funkciójának kettőssége és konzekvens váltakozása, valamint a prima és seconda 

pratica stílusjegyeinek együttes használata megerősíti azokat feltevéseket, miszerint magát a 

Vesprót a szerző reprezentatív darabként írta meg. A statikus kíséret-funkció és a mozgékony 

önálló kompozíciós technikájú generálbasszus végigvonul a darabon. Scheidtnál a kíséret 

jelleg, a statikusság és a basso sequente szerkesztés jelent meg, míg Schütznél a basso 

sequente volt túlsúlyban, amit a zeneszerző a darab végéhez közeledve kívánt megbontani 

egyedi, önálló continuo szólammal. Mindezek azt mutatják, hogy a legtöbb esetben a 

folyamatos basszus még hosszú időn keresztül az alap megerősítését szolgálta és csak néhány 

esetben, mint például a monodikus műfajban kapott egyéni, független szerepet. 
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5.2.2 A monódia 

 

Az ókori görögöktől eredő kifejezés egyedüli, azaz szólóéneket jelentett, egyetlen hangon 

való éneklést. Általában egyetlen hangszer kíséretével szólalt meg a monódia, ez lehetett 

aulosz, kithara, vagy lüra. A fogalom párhuzama a keresztényeknél is egyértelműen 

kimutatható: az egyetlen hangon való éneklés, a recitáció a keresztény liturgia elengedhetetlen 

része volt. A templomokban a pap, a lektor recitálta az evangéliumot és az olvasmányokat is, 

mivel a nagy templomterek akusztikai viszonyai nem tették lehetővé a beszéd minden egyes 

szavának érthetőségét, ezért énekhangon, a beszédhang fölött kezdték el olvasni a Szentírást, 

hogy az érthetővé, zengőbbé váljon. Ennek segítségével az egész nép értette a felolvasott 

részeket. „A recitáció lényege: a zene teljes alárendelése a szövegnek.”
418

 A szöveg határozza 

meg a formát, a ritmust, a dallamot. A dallam nem értékelhető önálló jelenségként, mivel 

egészében a textus alá rendelődik a liturgikus szituációnak megfelelően. A katolikus 

egyházban a recitáció műfajait három nagy csoportra tagoljuk a liturgikus funkcióból 

adódóan: olvasó- (lekció-) tónusok, ima- (prex-) tónusok, zsoltár- (psalmus-) tónusok.
419

 A 

recto tono, az egy hangmagasságon lévő éneklés a recitáció legegyszerűbb fajtája, amin túl 

létrejöttek különböző formulák az értelmezhetőség kedvéért. Ezek a beszéd hanglejtését 

utánozták, így világossá vált az egyes részek tagolása. A görög monódia és a katolikus 

recitáció közötti egyezés a közvetítés, ami nagy tömegek felé az érthetőséget biztosította. 

Amíg a görögöknél a színház platformja jelentette a monódia terét, addig az egyházban a 

templom késztette az asszisztenciát annak használatra. A kettő közötti különbség is 

egyértelműen megragadható: a monódiában az érzelmek, indulatok átadása volt a cél, a zene 

segítségével, a recitációban a szövegi elsőbbség, annak emóciómentességével. Az egyik az 

emberit hivatott volt közvetíteni, a másik az istenit. Talán a két fogalom közötti egyezésnek 

köszönhető az a történeti elmosódottság, ami a monódia teoriáját jellemzi. Johann Gottfried 

Walther Cantus monodicus című lexikon-szócikkében egyrészt az egyszólamú kóruséneklést 

érti ez alatt, mint például a gregorián dallamot, vagy egy korált, másrészről bármilyen 

hangszerkíséretes szóló éneket is így nevezi.
420

 Ez a felfogás mindösszesen az egy szólamra, 

vagy szóló énekre terjed ki, az esztétikai viszonyrendszerbe nem illik bele. Az aspektus első 

olvasatra felszínesnek tűnhet, azonban igazságát nem szabad elvetnünk, mivel létezik egy 

olyan határterület (lásd: későbbi elemzésnél), amire ez az egy nézőpont adhat magyarázatot. 
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A monódia egyházzenére gyakorolt tárgyalásánál figyelembe kell vennünk, hogy a 

szakirodalom elsődlegesen a világi daraboknál említi a fogalmat.
421

 Az ókorban a fájdalom, 

ritkábban az öröm zenei ábrázolására használták, az érzelem kifejezésére.
422

 Ebből 

következik, hogy az egyház ezt a fajta stílust nem fogadta be, mivel elsődleges szempont a 

liturgikus cselekmény volt, és ehhez nem párosulhatott az érzések világa. Igaz, már az ókori 

monodikus stílus egyik típusánál is megragadható a teljes mértékben szövegcentrikus 

énekszólam, de az érzelmi tetőpont sem maradt el. Ezt Euripidész tragédiáiból tudjuk, ahol a 

színészek monológszerűen adták elő a darabot. A ritmikából adódóan háromféle típust 

különböztetünk meg Euripidésznél: 

1, nem strofikus, anapesztikus panaszdalok 

2, strofikus szerkezetű gyászdalok 

3, nem strofikus, de ritmusában a szöveghez igazodó énekszólam.
423

 

 

A monódia ilyen formájú tipizálása a kora barokk korszakban még inkább utat tört magának.  

Giovanni Battista Doni (1594-1647) velencei teoretikus már beszél a musica monodica stile 

recitativo (ariózusabb), stile narrativo (pszalmodizáló) és stile espressivo (legmagasabb 

rendű, a színpadi előadásra alkalmas) műfajáról.
424

 Doni ezzel a szokatlan jelzővel illeti a stile 

recitativót, amelyről a majdani ária jut eszünkbe, s ez magyarázat lehet a recitativo és ária 

későbbi együttes alkalmazására. Ugyanakkor ez az elindítója a musica antiqua és musica 

moderna irányzatoknak, a musica ecclesiasticanak és a musica profánának, a prima és a 

seconda praticának. A monodikus stílus legfontosabb jellemzője az emberi érzelem, a 

szubjektum megjelenése. Kevés olyan zenetörténeti műfaj létezik, amely több irányú 

tipizálást indított volna el, Riemann nem véletlenül nevezi „az egész modern zene 

kiindulópontjának.”
425

 Hatása kiterjedt a recitativóra, az áriára, az operában és a kantátában is 

teret hódított és ezeken túl befolyásolta és befolyásolja a zene minden ágazatát.  

 

A monódia 16. századi megjelenése a firenzei Camerata társaságnak volt köszönhető. 

Vincenzo Galilei a társaság egyik tagja – a nagy fizikus, Galileo Galilei apja –Giovanni de’ 

Bardi gróf ösztönzésére Velencébe utazott az elismert teoretikushoz, Gioseffo Zarlinóhoz, 
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hogy tanulmányozza zeneelméletét. Azonban annak művei mellett – Zarlino, elődjeihez 

képest, mást dimenzióból figyelte a konszonancia-disszonancia kapcsolatát, de még mindig a 

polifonikus szerkesztésmódot helyezte előtérbe – Galileinek módjában állt Andrea és 

Giovanni Gabrieli monodikus jellegű kompozícióit is megismerni. Ennek hatására a polifónia 

minden irányát megvetette, és a „humánus érzéseket kifejező a szöveg értelmét tiszteletben 

tartó zene halálos ellenségének” titulálta.
426

 Ezt erősíti meg Caccini Le nuove musiche című 

műve, melynek előszavában azt találjuk, hogy a szöveg értelmi és érzelmi tartalma határozza 

meg magát a zenét az akkordkíséretes motettából keletkezett szólóénekben.
427

 Mindeddig, a 

seconda pratica tulajdonságait végigkísérve azt tapasztaltuk, hogy a szöveg az alárendelt, a 

zene az úrnő szerepét tölti be. A fentebb olvasható idézet viszont arra ösztönöz, hogy 

elsősorban a szöveg értelmét bontakoztassa ki a zeneszerző. A jelenlévő szöveg értelmét 

tiszteletben tartó zene – amely szintén a seconda praticát jellemzi – és a Monteverdi 

levelezésében szereplő harmónia – amely a vezető egyúttal a szöveg a szolgáló szerepét tölti 

be – között kontraszt lép fel. Hogyan képes a zene a szöveg megértésére koncentrálni, úgy, 

hogy közben szolgáló szerepet tölt be. Két, az új zene gyakorlatát előtérbe helyező zeneszerző 

különbözően, egymásnak ellenmondóan nyilatkozik ugyanarról a stílusról. A válasz egyszerű: 

a kettő egyszerre lép érvénybe, együttműködik. A vokális zene paramétereinek megfelelően, a 

szavak frázisokat, a frázisok vagy éppen zenei mondatok értelmet hoznak a zene világába. Az 

értelem pedig érzéseket juttat kifejezésre, amelyek gondolatokat szülnek.   

 

A Camerata társulathoz köthető Galilei Dialogo című művében, amely az antik és modern 

(prima pratica) zenét állítja egymással szembe, még egy érdekes részt találunk, amely ismét 

egy újabb kontrasztot szül. „A mai kontrapunktisták egyetlen célja, hogy a fület 

gyönyörködtessék, ha ezt egyáltalán gyönyörűségnek lehet nevezni; az antik zene ezzel 

szemben arra törekedett, hogy a hallgatót olyan érzelemre indítsa, mint amilyen a szerzőt is 

eltöltötte.”
428

 A kontrapunkt és a gyönyör együttes említése igen különösen hat – bár nem 

egyházzenei idézetről beszélünk – mégsem zárhatjuk ki a vallásos hitéletet e körből. 

Amennyiben az ellenpont technikája gyönyörködtet, úgy Palestrina zenéje sem kivétel ez alól. 

Az egyház álláspontja viszont épp az ellenkező volt: ami a liturgiáról elvonja a figyelmet – 

márpedig az élvezet, a gyönyörködtetés ehhez tartozik – azt ki kell zárni az egyházból. 

Galileihez hasonlóan Zoltai Dénes szintén a hallgatók érzéki gyönyörűségének kiváltójaként 
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említi a kontrapunktot, és azt is hozzáteszi, hogy az egyúttal „nélkülözi az igazi erkölcsi 

tartalmasságot.”
429

 A miséken és a zsolozsmákon résztvevő hívek szívében öröm, boldogság, 

harmónia volt, amikor Isten dicsőségére énekelték, de ez nem azonosult az érzelmekkel.  

 

A monódia egyházzenei szempontból való tárgyalásánál fontos megkülönböztetni a műfaj 

hátterét és annak létjogosultságát. Az egyházilag elfogadott irány a motettát tartotta 

kiindulópontnak. A szólisztikus ének continuóval kísért szerkezete a motettához hasonlított, 

ami teret nyitott az egyházi concertónak. A kontrapunkt és a polifónia alapjaira épített 

struktúrák hosszú időn keresztül alkalmazták.
430

 A generálbasszusos szólóéneklés 

visszavezethető volt a prototípusként számon tartott Palestrina-technikára, ezzel elfogadva 

annak létjogosultságát. A németalföldi protestáns zene ezt az irányt tartotta meg, a 

kontrapunktikus kötöttségeket megőrizte és egyben egy új harmónia központú, akkordikus 

vezetettségre tett szert az előző lineáris struktúrával szemben.
431

  

 

A másik fejlődéstörténet az ókori görögök teátrális jellegű szólóénekére hagyatkozik. A stile 

teatralenak nevezett zene a színpadból töltekezett, szükségesnek tartotta a kapcsolatot az 

előadó és a közönség között. Érzéki, lelki hatásával az esztétikai jelleg sem marad háttérben. 

Az olasz nyelv hanglejtése alkalmas közvetítője volt ennek az érzéki-lelki szubjektivitásnak a 

kifejezésére. Az öröm és bánat legszélsőségesebb árnyalatait adaptálta a zenére, amely az 

operai világba vezette át a műfaj sajátosságait. 

 

Monteverdi hétszólamú Magnificatjában
432

 több helyen is megjelenik a monódiához közeli 

stílus. A „közeli” szó, annak kifejezésére szolgál, hogy bár a zenei eszközök, a continuo, a 

hangszerek játéka mind ezt támasztják alá, egy – és egyben a legfontosabb – részben, 

magában az énekszólamban ez nem jelenik meg. Az összes szólisztikus hely a cantus firmusra 

épül, így kérdés, valóban beszélhetünk-e monodikus stílusról? Annyi bizonyos, hogy ezek a 

szólók nem vezethetőek vissza a motetikus szerkesztéshez, így nem a Viadana-féle 

kontrapunktikus műfaj jellemzi őket. Ugyanakkor maga a zsoltártónus nem monódia, mivel 

távol áll az emócióktól, ezzel szemben a continuo és az egyéb hangszeres kíséretek túlmennek 

a kíséret fogalmán, önálló dallamvezetés jelenik meg, amelyek az ókori gyökerekből 
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táplálkoznak. Az anima mea (6–9. ütem)
433

 négyütemes résznél a basszus szólam nyolcad 

menetei jelentik a dallamosságot. A Quia respexit
434

 szakasznál szintén a mozgékony 

hangszerkíséretek díszítik a szólóéneket. A két fifaro és a generálbasszus szövevényessége 

öleli körbe a cantus firmust. A Fecit potentiam
435

 egységnél hasonló a helyzet, annyi 

kivétellel, hogy két hegedű és continuo van a kíséretben. A Sicut locutus est
436

 szakasz még 

inkább képlékeny. Az egyszólamú zsoltártónust a teljes kórus énekli unisonóban. Johann 

Gottfried Walther elmélete szerint ezt szintén nevezhetjük monódiának. Azon túl, hogy 

Monteverdi a Magnificatban szereplő szólótételek szempontjából csak utal a monódiára, a 

Vespróban három tétel is szoros kapcsolatban áll a valós monódiával. A Nigra sum, a Pulchra 

es és az Audi coelum tételek erre épülnek.
437

  

 

Monteverdi: Magnificat  Monodikus jellegű szakaszok 

1. Magnificat   

anima mea Dominum  Szoprán szóló 

3. Quia respexit humilitatem ancillae suae. Ecce enim 

ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 

Tenor szóló 

6. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos 

mente cordis sui. 

Alt szóló 

10. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et 

semini eius in saecula. 

Kórus, unisono 

11. táblázat 

Scheidt német Magnificatjában
438

 nincsen szólóének, így ezen keresztül nem lehet a monódia 

egyediségét bemutatni.  

 

Schütz SWV 468 jegyzékű Magnificatjában
439

 három szólisztikus tétel is található. Quia 

respexit humilitatem ancillae suae (34–40. ütem)
440

 basszus szóló, Suscepit Israel (110-124. 

ütem)
441

  szoprán szóló, Sicut locutus est (125. ütemtől)
442

 tenor szóló. Az előbb említett két 
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szólisztikus vonulat közül a németalföldire jó példát mutat ez a darab. Az összes 

szólószakasznál a motetikus szerkesztés tűnik fel. Az átmenő disszonanciák és az énekszólam, 

valamint a basso continuo illetve egyéb hangszerek közötti imitáció, szekvencia ezt az 

irányvonalat erősíti, a hangszeres szólamok dallamossága énekszerű jelleget mutat. 

 

 

24. kottapélda
443

 

A monódia az első kifejezetten világi műfaj,
444

 amelynek eredete jól körülhatárolható, 

valamint kettős irányú továbbhaladása is egyértelmű. Az egyházi és világi zenét határolta el 

egymástól, ezzel az egyházzenét háttérbe szorította és a zene fokozatos fejlődésének szabott 

határvonalat.
445

 Ennek a hosszú távú fejlődésnek megtorpanása az egyház oldaláról nézve 

érthető. Az érzelmi túlfűtöttségnek nem volt helye a liturgiában, így az is érthető, hogy még 

Monteverdi is mindösszesen három tételben élt a monódia eszközével, amíg a Magnificat 

szövege távolságtartásra késztette, éppen ezért az ottani szóló szakaszokban csak csírájában 

mutatkozik meg ez a műfaj. Scheidt nem élt ezzel a kifejezőeszközzel és Schütz is a 

motetikus, az egyház által elismert Viadana irányt követi, akárcsak a többi németalföldi 

szerző. Tehát az elemzett daraboknál nem jelentkezik a valós jelenség, azonban a szóló 

szakaszok illetve annak kísérete hatás gyakoroltak az egyházzenére. 

 

5.2.3 A koncertálás 

 

A barokk korszak harmadik újítása és egyben ismertetőjegye a koncertálás. Az eddig tárgyalt 

zenei kifejezőeszközök hátterében – kevés kivétellel – az ókori görög hagyomány állt. Jelen 

fogalom azonban eltér ettől, mivel kettős jelentést tulajdonítottak neki és egyik sem görög 

szóra vezethető vissza. A concerto versenyzést jelent, a kifejezés először Michael 

Praetoriusnál jelent meg, amelyet a Syntagma musicum 3. kötetében találunk. Itt kétfajta 

terminust ad meg, az egyik egy általános, a „concert in genre”, amely alatt a cantiót, 

concentust, azt együttműködést érti, valamint egy konkretizált fogalmat, a concert in speciét, 
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ahol a versengés, az egymás elleniség jelenik meg.
446

 Az olasz műszót a latinból származtatja, 

ahol valóban versengést, vetélkedést jelent a szó.
447

 „Mint amikor egy egész 

zenésztársaságból kiválasztunk néhányat, mindenekelőtt a legjobbakat és legelőkelőbbeket, 

hogy emberi hanggal és mindenféle hangszerekkel egymást felváltva zenéljenek, s 

egyszersmind versenyezzenek is egymással, tehát mindig egymás fölébe kerüljenek, s 

hangjukat a másiknál jobban hallatni törekedjenek. Ennél fogva a concerto szót úgy is 

érthetjük, mintha a latin concertare igéből lenne eredeztethető, ami annyit jelent, egymással 

versengeni. Elsősorban és tulajdonképpen akkor nevezendő az ének concertónak, ha egy 

gyengébb ás egy erősebb kórus egymás ellenében vagy együtt hallható, mégpedig oly módon, 

ahogyan sehol máshol nem fejeződik ki jobban a concerto lényege: ez olyan hatszólamú 

énekek esetében szokásos, ahol a szólamok több kórusra vannak elosztva.”
448

 A versengés 

ideológiája távol áll az egyház tanításaitól, ezért nem meglepő, hogy az egyházi 

nyelvhasználatban nem ezt értették ez alatt. 

 

Az olasz háttér volt a kiindulópont, és a 14. században a concertare ige, amely valószínűleg a 

concerto főnévből származtatott, az együttműködést jelentette. Maga a concertare a 

megállapodást, megbeszélést jelenti, amely értelmezés már elfogadható volt a katolikus 

egyház számára is. A 16. században az énekesek és hangszeres csoportok zenei egyesülését 

értették ez alatt és ugyancsak azonos kifejezéssel bír az angol nyelv is, a consort szóval, 

amely társulást jelent.
449

 Ennek a századnak a közepétől már a szólamok együtthangzására is 

kiterjesztik a tartalmat. Többszintű értelmezése már ekkor megjelenik, egyrészt a 

generálbasszus szólóénekre is kiterjesztették a jelentést (Viadana: Cento concerti ecclesiastici 

a 1, a 2, a 3 e a 4 voci con il basso continuo per sonar nell’ organo), ezt Praetorius a 

„concerto in genere” csoporthoz sorolta. 1644-ben feltűnik egy másik értelmezés is, ahol 

megjelenik a szólisztikus concertót és a régi kórusmotetta. Mindent összevetve arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a monodikus stílus, a koncertálás és a generálbasszus 

kohéziója felbonthatatlan: egységet alkotnak és mindhárom eszközre szükség volt ahhoz, 

hogy a barokk zene létrejöjjön. A koncertálás két nagy színterét különböztetjük meg, az egyik 

a kórusos koncertálás, a másik a szólisztikus vonulat. A kórusos koncertálás legismertebb 

formája ebben a korszakban a többkórusos variáns, amely első tetőpontját Giovanni Gabrieli 
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ideje alatt érte el, aki a velencei Szent Márk székesegyház orgonistája volt, így az új 

előadásmódot a templom akusztikájának megfelelően figyelembe tudta venni és 

kísérletezhetett azzal. Palestrinának is ismerjük egy nyolcszólamú miséjét, amely hasonló 

technikán alapul. Az itáliai vonal mellett a németalföldön is meghonosodott ez a technika (pl. 

Lassus), amely már az egyházban elfogadott ünnepi zene volt.
450

 A kórusos koncertálás 

németalföldi ága egy egyedi megoldással gazdagította a zenetörténetet. Schütz a hosszú 

zsoltárszövegeket is a kórusnak adta, amivel létrehozta a kórus recitáló stílust. Ez jellegéből 

adódóan és elődjének, a zsoltártónusnak megfelelően, viszonylag kis ambitust feltételez, 

kevés mozgásteret ad, bármilyen nagy dallam létrejöttének. A kíséret ezzel együtt az 

akkordikus szerkesztést sajátította el. A szólisztikus koncertálást Lodovico Viadana azzal 

magyarázta, hogy nem volt elég énekes, így egy-egy szólamot kivettek a motettákból, amihez 

szükség volt az orgonakíséretre is.
451

 Az 5–8. szólamú motettából néha csak egy-egy szólamot 

húztak ki, de akadt olyan is, amikor összesen egy szólamot tartottak meg. Schütz Geistliche 

Chor-Musik (1648) előszavában ír a szólisztikus koncertálásról, amely alatt az 

együttműködést érti, amiben egyúttal az „együtt egymás ellen” is benne foglaltatik. A 

„generálbasszus felett koncertáló kompozíciós stílus Itáliából.”
452

 

 

A monódiához hasonlóan a századokon keresztül változott a koncertálás értelme, szintén 

elmosódtak a határok. Amíg a 17. és 18. századot Jacques Handschin Musikgeschichte im 

Überblick című művében a koncertáló stílus időszakának nevezi
453

 és az együttműködés és 

különválás két pólusát használja, addig a 18. században leegyszerűsödik a tartalom és szinte 

minden belefér, ami az együttzenéléssel kapcsolatos, legyen az többkórusos mű, szólóének 

kísérettel.
454

 

 

A koncertálás vizsgálatakor felmerül a kérdés, miként értelmezzük a fogalmat. Amennyiben 

az együttműködésre fókuszálunk, abban az esetben a jelenség nem mutat a szekularizáció 

irányába, mivel általánosan elfogadott egyházi háttere van. Ha azonban a latin értelemre 

törekszünk, úgy az egész jelenség az elvilágiasodást segíti. Már maga a kétféle etimológia is 

érdekes, mivel a latin hagyomány áll ellentétben az egyház álláspontjával és az olasz 

megfeleltethető annak. A latin az egyház hivatalos nyelve és mégsem erre vezették vissza a 
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szó szignifikációját. Az egyház vélhetően konszenzusra törekedett és a jelentéstartalmat is 

ekképp választhatta meg. Már a monodikus stílus kétféle irányánál is hasonló jelenséget 

tapasztaltunk: az új elemeket beépíti az egyház, de a saját maga nyelvezetére fordítja le 

azokat, úgy, hogy az ne ütközzön az általánosan elfogadott hittételekbe. A védelem jogos a 

világi felfogásmódokkal kapcsolatban, a fogalom értelmezésének kérdése azonban ugyanúgy 

fennáll. Ha az egyház oldaláról közelítjük meg, abban az esetben kizárjuk a latin jelentéskört 

és ezzel együtt elhatárolódunk attól, hogy a koncertáló stílus világias elemmel gazdagította a 

katolikus és protestáns zenét. Így nem is lenne szükség arra, hogy adott műveken keresztül 

vizsgáljuk a jelenséget, hiszen a tény egyértelmű: nem jelentett szekularizációt a koncertálás 

bevezetése az egyházzenébe. Ezzel ellentétben, az olasz etimológia arra ösztönöz, hogy az 

elemzések választ adhatnak arra, valóban jelentett-e ez bármilyen folyamatot az 

elvilágiasodásra nézve. A legcélravezetőbbnek azonban mégiscsak azt tartom, ha minden 

zenei momentumot mindkét aspektus szerint analizálunk és ilyen módon viszonylag hiteles 

képet alkothatunk.  

 

Giovanni Gabrieli első átfogó kötete a Sacrae Symphoniae, amely 1597-ben készült el. A 

kötet tükrözi Gabrieli a Szent Márk székesegyházban ellátott szolgálatát, valamint folytatja az 

Andrea Gabrielitől tanult hagyományokat.
455

 A kötet két Magnificatot is tartalmaz, egy nyolc 

és egy tizenkét szólamút – a következőkben a nyolcszólamú letét
456

 koncertáló részeit 

mutatom be. Az intonáció kivételével (Magnificat) végigkomponált a darab, két kórusra 

íródott négy-négy szólam váltakozik egymással, kíséret nélküli előadással. Ettől még 

lehetséges, hogy egy jegyzetben összegezte a szólamok, tabulatúrába foglalta az orgonista, 

erről azonban nincsenek írásos feljegyzéseink. Jelen esetben Gabrieli, aki maga volt a Szent 

Márk székesegyház orgonistája, nagy valószínűséggel leírta volna a kíséretet is, ha nem lett 

volna napi gyakorlat. A szólamok különleges beosztásúak, nem az átlagos szoprán-alt-tenor-

basszus van megkettőzve, hanem az I. kórus szoprán 1, szoprán 2, alt, és tenor szólamokból 

áll. A második kórusban így kimarad a szoprán szólam, helyette alt-tenor – basszus 1 –

basszus 2 állásokat találunk. A két kórus között következőképpen oszlik meg a szöveg: 
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Gabrieli: Magnificat  Kórus felosztás 

1. Magnificat   

anima mea Dominum,
457

 1. kórus 1–6. ütem 

2. Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
458

 2. kórus 6–12. ütem 

3. Quia respexit humilitatem ancillae suae.  

Ecce enim  

Ecce enim ex hoc beatam me dicent  

omnes generationes.
459

 

1. kórus 13–16. ütem 

2. kórus 16–17. ütem 

1. kórus 17–20. ütem 

1+2. kórus 20–23. ütem 

4. Quia fecit mihi magna, qui potens est,  

et sanctum nomen eius.
460

 

2. kórus 23–26. ütem 

1+2 kórus 26–29. ütem 

5. Et misericordia eius  

a progenie  

in progenies timentibus eum.
461

 

1. kórus 30–33. ütem 

2. kórus 33–34. ütem 

1. kórus 34–37. ütem 

6. Fecit potentiam  

Fecit potentiam in brachio suo,  

dispersit superbos  

mente cordis sui.
462

 

2. kórus 36–37. ütem 

1. kórus 38–40. ütem 

1+2. kórus 41–42. ütem 

2. kórus 43–45. ütem 

7. Deposuit  

Deposuit 

potentes de sede  

et exaltavit humiles.
463

 

1. kórus 45–46. ütem 

2. kórus 46–47. ütem 

1+2. kórus 47–49. ütem 

1. kórus 49–51. ütem 

8. Esurientes implevit bonis  

et divites dimisit inanes.
464

 

1+2 kórus 51–54. ütem 

1. kórus 55–57. ütem 

9. Suscepit Israel puerum suum,  

recordatus   

recordatus 

misericordiae suae. 

2. kórus 57–61. ütem 

1. kórus 61–62. ütem 

2. kórus 62–63. ütem 

1. kórus 62–66. ütem 
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10. Sicut  

Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham  

Et semini eius in saecula.
465

 

2. kórus 66. ütemtől 

1+2. kórus 66–72. ütem 

1. kórus 72–74. ütem 

11. Gloria Patri et Filio 

Gloria Patri et Filio 

et Spiritui Sancto,
466

 

2. kórus 75–79. ütem 

1. kórus 76–79. ütem 

2. kórus 79–80. ütem 

12. Sicut erat 

 in principio  

in principio 

et nunc  

et nunc  

et nunc et semper 

et nunc et semper et in saecula  

 et in saecula saeculorum. Amen. 

saeculorum. Amen. 

et in saecula 

saeculorum. Amen. 

saeculorum. Amen.
467

 

 

1. kórus 80–82. ütem 

2. kórus 82. ütem 

1. kórus 83. ütem 

2. kórus 84. ütem felütéssel 

1. kórus 84. ütem 

2. kórus 85. ütem 

1. kórus 86–88. ütem 

2. kórus 87-90. ütem 

1. kórus 90–92. ütem 

1+2. kórus 92–93. ütem 

2. kórus 94–95. ütem 

1. kórus 95–101. ütem 

1+2. kórus 97–101. ütem 

12. táblázat 

 

A táblázatból világosan látszik a két kórus konzekvens használata, a zeneszerző váltogatja a 

két kart. Nyolc esetben a két kórus egyszerre énekel, ebből mindösszesen az Esurientes 

implevit bonis rész után bomlik meg a rendszer, ahol az első kórus folytatja a Magnificat 

szövegét. Az első kórus összeállításából adódóan több esetben is echo jellegű, a második 

kórus az erőteljesebb két basszus szólamával. A koncertálás technikája, ebben az esetben a 

kórusok váltakozása és hangerő megkülönböztetése jól követhető. A fő felvetés akkor 

dönthető el, ha választ tudunk adni arra, hogy ez a váltakozás párbeszédformát ölt-e, vagy a 

versenyezésen alapszik. Abban az esetben, ha két azonos összetételű kórusról beszélünk, úgy 

nehezebb lenne választ adni. Több kórus esetében egyenlő rangú feleknél szokásos a 

versenyzés, itt azonban a hangszínek aránytalan elosztása miatt ez az opció nem merül fel. A 
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2. kórus két basszus, tenor, valamint alt szólamával mélyebb hangszínt alkot – amennyiben 

hangszerekkel együtt adják elő, abban az esetben is a rezesek őket támogatják – így az 1. 

kórus három női és egy tenor szólama ezzel nem képes felvenni a versenyt. Sokkal inkább az 

összhatás, az együttműködés érvényesül a visszhang részekkel, mintsem az egymás elleniség. 

A kórusok párbeszéd jellege ugyanolyan fontosságú, akárcsak a hangerő megkülönböztetése, 

a koncertálás itt egyben a dialógust is jelenti. Így ennek a darabnak az elemzése után, azt a 

megállapítást tehetjük, hogy léteznek olyan művek, amelyek valóban a szó olasz eredetére 

utalnak vissza, ekképp az egyház álláspontjával összhangban vannak és világi eszméket – 

jelen esetben a versengést – nem engedték beszűrődni az egyházzenébe.  

 

 

25. kottapélda
468

 

Schütz SWV 468 jegyzékszámú 12 szólamú Magnificatjában
469

 már a szólamok összetétele is 

a megmérettetést sugallja. A kétszer négyszólamú kórus fölött a legjobbak együttese áll, mely 

nevében és nehézségében is eltér az alatta lévő két kartól. A Favoritchor (szólisták csoportja) 

elnevezés, a jobbak kórusa, akik külön hangképzésben is részesülnek, nehéz, bonyolult 

szólamokat kaptak. Így is tekinthetünk erre, de ekkor kettősséget fedezünk fel, mivel a 

monódiánál azzal szembesültünk, hogy Schütz az egyházi utat folytatta, a motetikus irányt. 

Mivel a monódia, a basso continuo és a koncertálás témakörök elemzései után azt a 

megállapítást tettük, hogy ezek az új elemek egymás nélkül nem jöhettek volna létre, fel kell 

tennünk a kérdést: amennyiben Schütz a monódiával kapcsolatban a katolikus egyházzal 

egyező álláspontot képviselte, akkor a koncertálás eszközével miért éppen az ellenkezőt 

testesíti meg? Már maga a monodikus stílus a katolikus egyház által elfogadott irányának 

átvétele sem kellett volna, hogy egyértelmű legyen, végtére is Schütz a protestantizmus tanait 
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tekintette sajátjának. Ha az „együttműködő” koncertálást keressük Schütznél, akkor a 

Favoritchor szólamait díszítésként értelmezhetjük, vagy egyéb jellemzőkkel illethetjük, ami 

nem szül versengést. Ilyen a darab elején a tenor szólam indítása – az intonáció kiszélesítése,– 

amire mindig választ kapunk az összes többi szólamtól (1–9. ütem).
470

 Sokkal inkább 

párbeszéden alapul ez a rész, mintsem a versengésen. A következő egység már némi kételyt 

vet fel: a zenekari átvezetés (10-19. ütem)
471

 után a Favoritchor szoprán és tenor szólója veszi 

át a helyet, amely egyértelműen a szólisztikus koncertálás eszközével él (Et exsultavit 19–33. 

ütem).
472

 A kontrapunktika szabályszerűségeivel találkozunk, konszonáns hangközök alkotják 

az énekszólamokat és jellemző rájuk az intervallumszerűség. Ezzel a kijelentéssel ismét az 

„együttműködési elméletet” erősítjük, és ugyanezt tapasztaljuk a hangszeres átvezetésnél is. 

Hasonló következtetéseket tehetünk, ha végigkísérjük a művet, sokkal inkább az ellenponttan 

szabályszerűségeit tapasztaljuk, ezáltal az egyházi motetikus szerkesztés ismerhetjük fel, ami 

az együttműködésnek felel meg. 

 

Monteverdi Vesprójának Magnificat
473

 tételében e szempont terén sem marad el a kettősség, 

egy faktor teszi csak bizonytalanná a több esetben feltűnő koncertáló technikát, a cantus 

firmus. Az Et exultavit szakasz (9-30. ütem)
474

 két tenor szólama valósággal viadalt vív 

egymással, egyedül az alt szólam ellensúlyozza ezt a történést, amely a gregorián 

zsoltártónust hozza. A nyújtott ritmusok és a tizenhatodok ezt a versenyzést segítik elő. A 

következő 3. szakasz a Quia respexit humilitatem ancillae suae (31-59. ütem)
475

 ritornell 

formája, már maga az újítás, emellett egy tenor szóló énekli a cantus firmust continuóval és 

hangszerkísérettel, ezért ez a szólisztikus koncertálás csoportjába tartozik. A zenekari egység 

után a proporciós váltásnál (40. ütem) a continuóra épül a két fifara versenyzése, amit 

együttműködésnek nehezen tekinthetünk. 

 

A Quia fecit mihi magna, qui potens est (60-90. ütem)
476

 részben a három énekszólamhoz két 

koncertáló hegedűszólam csatlakozik, ezt a szakaszt ismét a latin etimológiai háttérrel 

magyarázhatjuk. 
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26. kottapélda
477

 

A Fecit potentiam in brachio suo szakasz (110–145. ütem)
478

 alt szólója két koncertáló 

hegedűvel és generálbasszussal ugyancsak nem az együttműködést juttatja eszünkbe. A 

hangszerszólamok a virtuozitás irányába haladnak harmincketted értékeikkel.  

 

A Deposuit rész (146-176. ütem),
479

 amely a második gyakorlatban íródott, két cornettót, a 

basso continuót és egy tenor szólót foglal magában. A félversnél ez az instrukció áll: Quia 

tacciono i cornetti et entrano à suonare duoi violini, vagyis ezen a helyen elhallgatnak a 

cornettók és helyükbe egy hegedű duó lép. Amikor a második félvers elindul, már akkor sem 

térnek vissza a kürtök, hanem a zeneszerző ezekkel a hangszerekkel zárja a tételt. A hegedűk 

megjelenésekor (162. ütem) négy ütemen keresztül tercpárhuzam szólal meg, ami nem más, 

mint együttműködés. Ez azonban ennél tovább nem tart, ismét felbomlik az egység és 

imitációval versenyeznek a szólamok. Noha az 4.2 fejezetben a Suscepit Israel tételnél (211–

230. ütem)
480

 a prima pratica stílusjegyeit határozottabbnak véltem a második gyakorlattal 

szemben, most azonban a seconda praticához sorolanám ezt a szakaszt. Dallamívei, ritmikája, 
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a két szoprán szólam versenye ehhez a stílushoz kapcsolja ezt a részt, a szólamokra nem az 

együttműködés a jellemző. 

 

A Sicut locutus est ad patres nostros (287–309. ütem)
481

 szakasz négy-négy 

hangszercsoportra oszlik, amelyek párbeszéd formában törekednek arra az egységre, ami a 

végén kiteljesedik. Sokkal inkább az összefogás az ismertetőjegye a hangszerszólamoknak, 

mintsem a széthúzás. A kórus unisonóban énekli a cantus firmust, ami szokatlan az eddigi 

szóló tételekhez képest. Ez is az egyik ismérve annak, hogy Monteverdi ennél a résznél az 

egység megteremtésére törekedett. 

 

A doxológiában (250-286. ütem)
482

 a szerző utoljára mutatja be a koncertálás 

versenyszellemét a két tenor szólam között, úgy hogy közben a szoprán a gregorián dallamot 

énekli.  

 

A fenti három mű elemzése után két nagy irányt különíthetünk el. Az egyik az olasz 

etimológiai felfogás, ami egyezett az egyház gondolataival, az „együttműködés”, ami a 

koncertálás elvében benne foglaltatik, Itáliában is fellelhető volt, ugyanakkor a németalföldi 

szerzők is átvették ezt a szemléletet. Ez összefüggött a monodikus stílus motetikus 

hagyományával – ellentétben a görög teátrális műfajjal – amit szintén az egyház támogatott. 

Ez az irány kizárta a szekularizációt, nem hagyott neki mozgásteret, elfogadottá tette ezt a 

stílust. 

 

A másik oldalon ezzel ellentétben a latin jelentést találjuk, amivel – bármennyire furcsa is – 

nem élt az egyház. A „versengés” nem összeegyeztethető a katolikus szemlélettel, nagy 

valószínűséggel ez lehetett az oka annak, hogy a másik magyarázathoz járultak hozzá. Az 

„egymással szemben” állást Monteverdi művében azoknál a részeknél mutatható ki, amelyek 

a seconda pratica stílusjegyeit hordozzák. Ebben az esetben, a versengés értelmet nyer az 

elvilágiasodás irányába, és egyértelműen állítható, hogy ez hatással volt az egyházzenére. Ezt 

a fajta koncertálást nevezhetjük világi elemnek – éppen az előbbiekben foglaltak miatt. A 

gyors ritmika, a hangszerek szólamainak versenyfutása az idővel, nem teremt nyugodt 

légkört, ami elengedhetetlen a lelki megnyugváshoz, folyton fenntartja a figyelmet, a hívek 

figyelmének liturgiaközpontúsága meginog. 
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A basso continuo, a monódia és a koncertálás a barokk zene legfőbb ismertetőjegye. E három 

új elem szorosan összefüggött egymással, együtt jöhettek csak létre, s míg bár a számozott 

basszus alapjaiban nem járult hozzá az elvilágiasodáshoz, annak ellenére mégiscsak nagy 

szerepet játszott, mivel nélküle nem jöhetett volna létre a monódia sem. A generálbasszus utat 

nyitott a zeneelmélet megújulásához, kompozíciós elvek tükröződnek benne, ami a lineáris 

gondolkodástól eljutott egészen a vertikálisig, ezáltal létrejött az összhangzattan rendszere. 

 

A világi, teátrális monódia egyházilag elfogadott iránya a motetikus hagyományból építkezett, 

nagy általánosságban ez bontakozott ki az egyházzenében. Azonban Monteverdi Vesprójában 

három tétel is szoros összefüggést mutat a görög tradícióval, miszerint az érzelmek ábrázolása 

a zene fő célja. Ez egyértelmű szekularizációs folyamatként értékelhető. A harmadik új elem, 

a koncertálás tekintetében – a monódiához hasonlóan – szintén kettős értelmezés jutott 

szerephez. Egy, az egyház által akceptált struktúra, amely az „együttműködés” szót értette a 

koncertálás alatt, a másik a „versengés” jelentés, amely világi gondolatokat indított el.  
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5.3 A szöveg és zene kapcsolatának átalakulása 
 

Az 1600-as évek nemcsak a zenei elemek terén hoztak változást, hanem a szövegi 

értelmezésben is, a szöveg-zene kapcsolata nyert új meghatározást. Valójában ismét egy 

kettősség áll előttünk. Az eddigi vizsgálatokból arra a következtetésre juthatunk, hogy a 

zeneszerzők ókori görög gyökerekből is építkeztek – mivel majdnem az összes fogalom és 

zenei kifejezőeszköz, amit eddig vizsgáltam, már korábban is létezett vagy „újként” jelent 

meg ebben az időszakban. Ezzel kell szembesülnünk a korszak szöveg-zene értelmezésével 

kapcsolatban is. Több fogalmi, zeneelméleti rendszert kell megvizsgálni ahhoz, hogy tiszta 

képet alkothassunk, vajon azok az új formai sajátosságok, új figurák - amelyek a kora barokk 

korszakban jelentek meg - asszimilálódtak-e a liturgikus zenébe, és az egyházi szabályoknak 

eleget tesznek-e.  

 

1537-ben jelent meg a musica poetica fogalma, a zeneköltészeté, amit Nicolaus Listenius 

ekképp definiál: „Poétika az amely nem a dolgok ismeretére, és nem puszta gyakorlatra 

törekszik, hanem megvalósít valamely művet. Ha megírunk egy művet vagy egy dalt, ennek 

célja az, hogy a mű beteljesedett és befejezett legyen.”
483

  

 

Itt a teoretikus túlhalad a Boethius-i differenciáltságon: musica theorica (dolgok ismerete) és 

a musica pratica (gyakorlat) ez az új elem, a poetica is belép a zene történetébe, amely két 

nagy fogalmi rendszert foglal egybe: az affektus- és a figuratant. A musica poetica leginkább 

a protestáns zenére hatott, de később az itáliai hatások is beépültek ebbe az elnevezésbe.
484

 A 

német illetve olasz kettősség állandó kölcsönhatásban volt egymással, az egyházzenében 

nagyrészt a katolikus itáliai területen jelentek meg először az új stílusok, azonban, jelen 

esetben, a zeneköltészet elsőként az Alpokon túl mutatkozott meg. A következőkben ezt a két 

területet térképezem fel, illetve a Magnificat-kompozíciókon keresztül keresem a választ arra, 

mennyiben lehetnek ezek szekularizációs hatással az egyházzenére. 
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5.3.1 A figuratan 

 

A zenei-retorikus figura a 16−18. századi zene egyik szerkesztési módja, amely a szöveg 

megjelenítési módozataira, díszítéseire vonatkozik − emiatt a jelenség a vokális zene 

területére korlátozódik. Gyökereit a klasszikus görög és római irodalomból származtatjuk, 

Arisztotelész Rhetoricája, Cicero De oratoréja és Quintilianus Institutio oratoriája a beszéd 

affektustelítettségét ragadja meg, amely a reneszánszban ismét felüti fejét és a barokk 

korszakban teljesedik ki igazán. Így az affektusokból építkező figurák sem új megjelenési 

elemek, hanem a retorika hozadékai és a seconda pratica stílusának szegmensei, egy új 

interpretáció hordozói.
485

 

 

A szónoklattan a 15. században az alapoktatásban szerepelt, széles körű ismerete bizonyára 

hatással lehetett a korabeli vokális zenére, innen továbbhaladva pedig ugyancsak ez lehetett a 

madrigalizmus és az opera előfutára is,
486

 és a már említett
487

 monodikus műfaj is a retorika 

eszközeivel él. 

 

Már Johannes Tinctoris − aki 1472-től I. Ferdinánd nápolyi-szíciliai király udvari karmestere 

volt − is tett retorikai utalásokat 1477-ben kiadott Liber de arte contrapuncti című 

művében.
488

 Az ellenpont nyolcadik szabálypontjában a retorikát és a zenét állítja 

párhuzamba: „ahogyan a beszédben a változatosság jobban gyönyörködteti a hallgatót, úgy a 

zenében a harmóniák sokfélesége idézi elő hevesen a hallgatók lelkében az elragadtatást.”
489

 

 

A zeneköltészet zenei-retorikai tudományos szempontok szerinti osztályozását elsőként a 

német nyelvterületen élő Joachim Burmeister rendszerezte az 1599 kiadott Hypomnematum 

musicae (Zenei megjegyzések)
490

 című művében. Azonban a zenei alakzatok tanát csak egy 

későbbi írásában, az 1606-ban megjelent Musica poeticában mutatja be, ahol összekapcsolja a 

retorikai figurákat és a zenei alakzatokat. A Quintilianus Szónoklattanában lévő retorikai 
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alakzatok és Burmeister zenei értelmezései
491

 segítenek a további elemzésben, amelynek 

konklúziójában választ adhatunk, hogy a figurák megléte befolyásolta-e az egyházzene 

elvilágiasodását. 

 

Burmeister a 16. századi vokálpolifóniát tartotta etalonnak, miből is az következhetne, hogy 

ezeket a figurákat kizárólag a „régi mestereknél” vegyük szemügyre. Így azonban arra az 

álláspontra jutunk, hogy a retorikai alakzatokat az egyház egészében véve elfogadta, és nem 

tekintette őket világi elemeknek. Ezt két okból sem tehetjük meg. Az egyik az antik korra való 

hagyatkozás: Cicero, Quintilianus, Arisztotelész − akiknek szellemisége a kor többi zenei 

műfajában és stílusában is megmutatkozott −, az ókori görögök és rómaiak újraértelmezése 

egyértelműen a seconda pratica elméletét erősítette. A másik szempont, amely a retorikával 

szorosan összefügg − hasonló elven alapulva, mint a monódia, koncertálás és basso continuo 

hármasa − az affektustan. A beszéd lejtése az érzelmek ábrázolása éppúgy hatással volt a 

hallgatóságra, mint a zenében megjelenő figurák. A legfőbb kérdés a dolgozat szempontjából 

az, hogy mely figurák idéznek elő olyan érzelmeket, amelyek a szertatásról elvonják a 

figyelmet. 

 

5.3.2 Az affektustan 

 

Az affektusok egészen az ókorig nyúlnak vissza − akárcsak a zenei-retorikai figurák −, és 

Platón kiemelkedő jelentőséget tulajdonít nekik. Szerinte az affektusok (páthoi) csak abban az 

esetben elfogadhatóak, ha azok a jó, erkölcsös dolgokra irányulnak.
492

 Az állampolgári 

erények − amelyekről Arisztotelész úgy vélekedik, hogy az affektusokat kell uralniuk − 

fejlődését kívánatos, hogy elősegítsék.
493

 Vagyis Platón és Arisztotelész felfogása 

egyértelműen elfogadható nézet az egyház számára, amely szintén az erkölcsi normákat védi. 

Csak addig lehet befogadni az érzelmeket, érzéseket, ameddig nem viszik az individuumot 

rossz irányba. A kérdés innentől kezdve nem az, hogy az affektus elfogadott-e az egyházban, 

hanem hogy hol lehet meghúzni azt a határt, amelynek átlépésével a jelenség már káros 

hatással lesz az emberi lélekre.  
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Az affektus görögül páthosz, szenvedély, de létezik latin megfelelője is, ennek jelentése 

„hatást gyakorolni”: az emberi lélek érzelmének, kedélyének és szenvedélyeinek változása ez, 

amely állapotot a körülötte lévő világ vált ki.
494

 Amennyiben a szó görög jelentésére 

fókuszálunk, abban az esetben ez már távolabb áll az egyház normarendszerétől, mivel a 

Szentírás a páthosz fordítását, a szenvedélyt ritkább esetekben használja, illetve legtöbbször 

ennek szinonimáival helyettesíti. A szenvedély szinonimái: sóvárgás, epekedés, vágy, 

vágyakozás. Ezeket a szavakat a Biblia azokban az esetekben használja, amikor az ember 

üdvösségéről beszél, az Örökkévalóság eléréséről. Lehetne mindezekre példákat hozni. Testi 

szenvedélyről és egyéb világi időtöltésekről nem ejt szót, mert minden testiség távol áll 

Istentől. A platóni állam nevelési rendszerét és az arisztotelészi erkölcsi normákat elősegítő 

affektusok hasonló lelki állapotra ösztönözhették az embereket, mint amit az egyház szeretett 

volna elérni. Ezért az ókori görögöknél a zene a társadalom szempontjából hasznosnak 

bizonyult.  

 

Ennek liturgikus megfeleltetése hasonló síkokat von maga után. Amennyiben a szertartás 

„pedagógiáját” ösztönözte az érzelmekkel és zenei-retorikai figurákkal teli zene, úgy 

elfogadható volt. A platóni állam és a kereszténység állama, az egyház ily módon 

összekapcsolható egymással, az erkölcsök, a jó keresése mindkettőhöz hozzátartozik. Egy, 

talán a legfontosabb különbség abban rejlik, hogy az egyház zenéje Istent kívánta utánozni, 

amelyről Johannes Kepler Harmonices Mundi című művében így beszél: „Nem meglepő, 

hogy az ember, a Teremtőjét utánozva, végül felfedezte a többszólamú ének művészetét, 

amely a régiek számára ismeretlen volt. Az ember, egyetlen óra rövid tartamára, játékosan 

többszólamú művészi szimfóniával meg akarta állítani a világidő szakadatlan folyamát, s ama 

gyönyörködés révén, amit e zene Isten utánzásával kelt, meg akarta ízlelni az örömöt, amit az 

isteni építőmester érez művei láttán.”
495

 

 

A barokk korszak, azonban Isten képmásán túl, már az embert is beengedi a művészetbe az 

impulzusok által, amelyek érzéseket szülnek, és ezek közé tartoznak az affektusok is.
496

  

 

Isten léte az örömforrás, a tökéletesség, az egység, amit az ember keres. A zene örömét is 

Istentől kapja a világ, mert „Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a Kezdet és a Vég, ő az Alfa és az 
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Ómega, övé az idő, és övé az örökkévalóság, övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön 

örökké”
497

 − mondja a nagyszombati tűzszentelés szövege. Az öröm, az egység forrása adott, 

magának az embernek kell helyreállítani az affektusok segítségével. Ez minden szubjektum 

vágya, a tiszta isteni megbonthatatlan egység érzékelése, a boldogság elérése. A lélek 

egyensúlyát kell elérni ahhoz, hogy az öröm beteljesüljön és így „megint Isten harmonikus 

képmásává újítható”
498

 az összes emberi gyarlóság.  

Az öröm kifejezése a zenében többféle módon jöhet létre, általában tág hangközök, vagy 

páratlan ütemmutatójú, táncos, gyors ritmus disszonanciák és szinkópák visszafogott 

használata és a terc hangköz jellemzi.
499

 A másik alap kedélyállapot a szomorúság, a lefelé 

tartó, szűk hangközök, a disszonanciák sorozatos használata, a lassú mozgás jellemzi, adott 

esetben a kromatika, amely a fájdalom szimbólumává vált. Ekképp az isteni rend 

egyensúlyának szétesését, a bűnt tudták jelképezni.
500

  

 

Az affektusok száma és jellege az ókor óta folyamatosan változik, de annyi bizonyos, hogy az 

öröm-szomorúság ellentétpárok dúr-illetve mollhármas párhuzama, már a reneszánszban 

kialakult.
501

 Az érzések zenei megjelenéseit, viszont csak a barokk korszakban kezdték el 

összegezni, ekkor a zenetudomány középponti elemévé vált ez a terület. Magát a stílust, 

illetve az affektusokat minden zenei tényező befolyásolta: a hangszín, a ritmika, a tempó, a 

dinamika, az előadói technika. Athanasius Kircher jezsuita szerzetes Musurgia universalis 

VII. könyve (Octo potissimum affectus sunt, quos musica exprimere potest) − amelyet 1650-

ben adtak ki Rómában
502

 − nyolc zenei affektust mutat be, ezek a szeretet, szomorúság, öröm, 

harag, szánalom, félelem, bátorság, kétségbeesés. 

 

Ezt a sort Johann Mattheson az alábbi fogalmakkal bővítette ki: remény, sóvárság, 

büszkeség, alázat, konokság, féltékenység.
503

 Az affektusok fogalmi rendszerének elemei 

megszámlálhatatlanok, sok esetben az egyén érzésvilágából kiinduló döntést igényelnek. A 

szerzetes-teológus rávilágít a matematikai és fiziológiai összefüggésekre is, megállapítása 

szerint a zenei számok befolyásolják az affektusok jellegeit, amelyek a szubjektum 

kedélyállapotára gyakorolnak hatást. Kircher elmeléténél későbbi, de szintén a matematikán 
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alapul Andreas Werckmeister német orgonista és teoretikus tana (1645−1706). Nála a 

középpont nem más, mint az egység, maga Isten, akinek közelsége, illetve távolsága 

determinálja az érthetőség és érthetetlenség jelentését. Az értelmet is számarányokon 

keresztül határozza meg, számára az oktáv 1:2 aránya a legtökéletesebb. Ez a tökéletes 

számarányú zenei megjelenítés a sátánt elűzi, így nem lesz lehetőség a bűn elkövetésére. 

Amennyiben viszont túlságosan szomorú a zene, tele disszonanciákkal, úgy ez az egyensúly 

megbomlik, és a rossz beférkőzik az emberi lélekbe. Annak ellenére, hogy német területről 

származik, ez az elmélet a katolikus egyház álláspontjával hasonló felfogást képvisel. A 

túlzott disszonanciahalmozás a szertartás egységét valóban megbontja azáltal, hogy a 

folyamatos feszültség érzékelésével a koncentráció csökken, így a liturgia cselekménye 

háttérbe szorul. Továbbá a túl nagymértékű disszonanciahasználat szomorúságot fejez ki, ami 

távol áll az egyház felfogásától, hiszen az örömön, a boldogságon, a jóságon keresztüli 

üdvösség elérése a cél. Azonban, ha nem létezne bánat, magát az örömöt sem tudnánk 

felismerni, így nem elégedhetünk meg a konszonáns hangközökkel, szükség van a disszonáns 

akkordokra is. Werckmeister megemlíti azt a tényt, mely szerint az ember tudatában kell, 

hogy legyen annak, miként kívánja Isten az embert a jóra tanítani a tiszta harmóniákkal, 

amelyek segítségével a sátán elűzhető.
504

 Ez ismét visszacsatolás az ókori görög 

eszmerendszerhez, mivel a zene tanító jellege előtérbe kerül az affektusok erősségének 

meghatározásával. A korszakok közötti párhuzam világosan megmutatkozik, de pontos 

vonalait nem tudjuk felvázolni, mivel az ókori zene nem hagyományozódott át, csupán egy-

egy emlék maradt fent, amiből messzemenő következtetéseket nem tudunk levonni. 

 

Eggebrecht A nyugat zenéje című könyvében a barokk affektusokat hosszan tárgyalja, s 

megemlít egy érdekes területet is, a hallást, amely hatással van a befogadókra. Andreas 

Werckmesiter Harmonologia Musica oder Kurze Anleitung zur musicalischen Composition 

(Rövid bevezető a zeneszerzésbe, 1702) e témában a következőket írja: 

 

„A sensus, azaz a hallás önmagában véve semmit sem tud a hangzatok számairól, arányairól, 

az intellectus képes az arányosságok érzékelésére az észlelésben, a hangközfajták »cognitio ex 

mathesi« értelmében vett elméleti megragadásának és felismerésének instanciája pedig a 

ratio.”
505

 Ez befolyásolja azt is, hogy az egyén milyen zeneértéssel figyel a kompozíciókra és 

ez az értő fül hogyan befolyásolja a liturgiában való részvételét.Az előzőekben többször 
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említésre került,
506

 hogy az egyház problémaként tartja számon, ha a hivők figyelme a zenére 

összpontosul, és ezzel nem kerülnek közelebb Istenhez, mert nem vesznek részt a liturgikus 

cselekményben. Az azonban nem egyértelmű, hol a mezsgye, mikor tér el a hívek figyelme a 

liturgiáról. Általánosítani nem lehet, de bizonyos, hogy az értő fülekre másképp hat az 

egyházzene, mint akiknek önmagukban csak sensus-uk van.  

Napjainkra kivetítve ez a következőképpen fordítható le. Egy zenész, vagy zenét tanult egyén, 

aki érti a zenei összefüggéseket, a legtöbb esetben a tudásából veszi szemügyre a 

zeneműveket. Az adott mű, amennyiben nem általános, érdekes akkordmeneteket, 

hangnemváltásokat tartalmaz, úgy felébreszti az értő fül figyelmét. Abban az esetben, ha 

semmilyen különleges individualitást nem vél felfedezni − amolyan „átlagos muzsikát” hall 

az értő fül −, úgy érdektelen lesz számára a zenemű. Ha egy zenei analfabétának mutatjuk 

meg ugyanezt a két darabot, az érzéseire alapozva fog dönteni az illető, s talán a második, 

egyszerű, átlagos kompozíciót még jobbnak is ítéli. A példa több irányba visz, ezzel is 

szemléltetve annak jelentőségét, hogy nem lehet bizonyosan megállapítani, hol van a pontos 

határa annak, ahol a figyelem az egyházzene irányába tolódik el, ezzel maga mögé utasítva a 

liturgikus cselekményt.  

 

Először érdemes megvizsgálni a zeneértők csoportját, ahol az érzéseket megelőzi az elemző 

figyelem, ami a muzsikára fókuszál, ezzel háttérbe szorítva a liturgiát. Ebből az aspektusból 

figyelve a zeneértő személy a szentmisén és zsolozsmán megjelenő zenére figyel, arra 

összpontosít, bármilyen stílusú, jellegű legyen is az. Ha sokszor hallott zenéről pl 

zsoltártónusokról van szó, amely semmilyen újat nem hoz, úgy nagy valószínűséggel már 

csak a cselekményre koncentrál az egyén. Ha azonban újdonság jelenik meg, nem mindennapi 

muzsika, akkor a zene értelmezése, legyen az érdekes vagy érdektelen, koncentrációt igényel, 

csak arra összpontosít. Innentől két irány lehetséges, az egyik, amikor átlagos, nem 

különleges zenét észlel és ekkor egy idő után az értő fül figyelme ismét a liturgiára 

koncentrál. A másik, amikor az egyedi zenei megoldások lenyűgözik, vagy éppen visszatetsző 

érzéseket váltanak ki belőle, így a zene a zeneértőből affektusokat vált ki. Ebben az esetben 

egyértelműen állíthatjuk, hogy már nem a liturgia cselekménye van a középpontban, hanem 

az érzések.  
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A nem zeneértőknél egyszerűbb helyzettel állunk szemben. Itt nem jön létre elemző figyelem, 

a személyes ízlés vehető csak számításba. Ha mindennapi dallamokat hall a sensus-szal 

rendelkező személy, akkor nála is a liturgikus cselekmény van a középpontban. Ha nem 

szokásos dallamot észlel ugyanez az intellectus-szal nem rendelkező egyén, akkor 

elképzelhető, hogy már az egyszerű, zenei szempontból triviális akkordfűzések is hatást 

gyakorolnak rá, így negatív illetve pozitív érzések lesznek rajta úrrá. 

 

A példából jól látszik mennyire összetett az emberi hallás, az abból eredő intellektus és annak 

következményei. Az egyén, a körülmények, az egyén lelkiállapota mind befolyásolja azt a 

mezsgyét, amelynek átlépésével már biztosan ki tudjuk jelenteni, hogy a figyelem nem a 

liturgikus cselekményre szorítkozik. Az affektusok is hasonlóan összetett rendszert alkotnak, 

ezért azokat sem lehet egyértelműen körülhatárolni és pláne nem lehetne rendszert alkotni a 

figurákból.  

 

Az előbbi okfejtésből következik, hogy szinte a legegyszerűbb, nem hétköznapi egyházzene is 

ki tudja billenteni a figyelmet – s ezáltal arra a következtetésre juthatunk, hogy adott esetben 

már Palestrina zenéje is szekularizációs eszköz lehetett. Hiszen a hétköznapokon kevésszer 

hangozhattak el ezek a művek, sokszor vasár- és ünnepnapokra írták őket a zeneszerzők. Egy 

valamit viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, és ez az érzékiség. A gyors pontozott 

ritmusok, a nagy hangközugrások sora, a túldíszítettség ebben a pár évtizedben kezdett 

meghonosodni az egyházzenében. Amíg az eddigi komponisták zenéjét többnyire a nyugalom 

jellemezte, addig a kora barokk korszakban ez az egyensúly felborult. Így hozhatott elő a zene 

olyan érzéseket, sok esetben világias érzékiséget, amely az affektusokat újraértelmezte, 

felelevenítette − ezeknek a zenei-retorikai figuráknak és az ezek hatására létrejött affektusok 

határozzák meg a musica poeticát. A seconda pratica stílusa affektusokkal teli, ami már 

Boethiustól sem állt távol: „a zene kapcsolatban áll velünk: vagy megnemesíti vagy 

megrontja jellemünket”.
507

 A jó zene feladata, hogy érzelmeket csaljon elő, az ellentétes 

érzelmek pedig azok, amelyek leginkább felzaklatják a lelki békét.  

 

A következő elemzések az emberi lélekre gyakorolt hatásokat kívánják bemutatni az eddigi 

Magnificatokon keresztül. Természetesen csak azokat a műveket veszem alapul, amelyekről 
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tudjuk, hogy a kora barokk korszak, vagy a barokk korszak mesterei alkották, így Monteverdi, 

Lechner, Scheidt, valamint Schütz műveit vizsgálom. 

5.3.3 A Burmeister-Quintilianus figura alakzatai 

 

Burmeister a már említett Musica poetica című művének “legnagyobb újdonsága a zenei 

alakzatok tana. Az antik auktorok, elsősorban Quintilianus Szónoklattanának figuráit a zenei 

beszéd stilisztikai elemeként írja le. Burmeister érdeme, hogy a zenei alakzatokat szorosan 

összekapcsolja a retorikai alakzatokkal….Burmeister a forrásoka meg nem nevező 

meghatározásai elsősorban Quintilianus Szónoklattanában valő visszakeresése nyomán 

remélhetőleg világosan körvonalazódnak.”
508

 

5.3.3.1      A Pathopoeia 

A Burmeister-Quintilianus figura alakzatai közül csak a Pathopoeia emelhető ki, mint 

affektus-jelenség:
509

 

 

„Az affektusok felkeltésére szolgáló figura (figura apta ad affectus creandos), melyet sem a 

modushoz, sem a darab neméhez nem tartozó (nec ad modum carminis, nec ad genus 

pertinent) félhangokkal (semitonus) alkalmazunk. Az affektusok változatossága (affectum 

varietas), amelyek körülményektől, nemtől, időtől, helytől, személyektől és korcsoportoktól 

függenek. Fajtái a felkiáltások (exclamationes), védekezések, imák, fenyegetések.”
510

  

 

Vagyis az ima érzelmi síkon mozog, affektusokkal teli típus. Eszerint minden, liturgiához 

kapcsolható zene az érzelmekből indul ki és azokra hat vissza, ami bizonyos szintig valós 

tény, hiszen az Isten és ember között létesít kapcsolatot, ami önmagában véve mély befelé 

fordulást igényel az emberek részéről. Addig nem merül fel probléma, amíg ezek az érzések 

Istenre fókuszálnak, a probléma ott jelentkezik, amikor éppen ebből a mély, nyugodt 

kapcsolatból kilép a személy és gondolatait más világi érzelmek, érzéki elképzelések veszik 

át. A pathopoeia erre jó példa, hiszen a hangnembe nem illő félhanglépések az Isten-ember 

párbeszédét megakasztják, és a zenére terelik a figyelmet.  
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Az alterált hangokra kell fókuszálnunk, ha ezt az alakzatot szeretnénk megtalálni a zenében. 

Schütz művében
511

 a 6. ütemben
512

 mindkét tenor szólamában a d-cisz lépés okozza a 

feszültséget, ami megerősíti a modulációt a D-dúr hangnemben. A 9. ütemben
513

 fisz-g-fisz 

lépés találunk, ami tulajdonképpen egy 4-3-as késleltetés, s ezzel az adott szakasz 

szubdomináns irányban, G-dúrban zárul le. Ezek a példák nem igazi feszültséget mutattak be, 

ez elfogadott volt az egyházban, hiszen az ilyen típusú zárlati formulák már régóta érvényben 

voltak eddig is (a modulációt vitték végbe), ilyen formában tehát nem pathopoeia-elemek.  

 

A 26. ütemben
514

 B-a lépés jelenik a meg a szólók cantus és tenor szólamában, amely valóban 

vendéghangként fogható fel ennél a résznél, mivel az  ütem végén a continuo szólam már 

ismét h-hangot játszik és azt az követő zárlat is a g-finalison áll meg (28. ütem).
515

 Eddig ez 

az első olyan félhanglépés, amely nem modulációs eszköznek minősül, tehát valódi 

affektusélményt nyújt. A spiritus, lélek (a fordításban szív) szóra esik ez az alteráció, amely 

azonban még mindig nem zökkenti ki a hallgatóságot az imából, mivel nem vált ki erős érzéki 

hatást. 

 

A 41−42. ütem
516

 Ecce enim szövegrésze érdekes fordulatot vesz: az utolsó belépő basszus 

szólamban megjelenő gisz hang A-dúr hármashangzatban oldódik, s ezt a hangszeres 

szólamok meg is erősítik egy teljes zárlattal.  
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27. kottapélda
517

 

Az adott zenetörténeti korszakban furcsának számító hatást − a „tercrokonság” (c-a) a mai 

hallgatónak a romantika eszköztárát juttatja eszébe − a komponista a következő taktusokban 

még továbbfeszíti. A beatam, vagyis a boldog szó módosított hanggal emelkedik ki a 

kontextusból: az a-B lépés több szólamban is megtalálható (43. ütem),
518

 de a legérdekesebb a 

B-dúr akkord utáni G-dúr a B-h lépéssel, ami már valódi affektusélményt nyújt, olyannyira, 

hogy ettől a hallgatóság minden bizonnyal már nem az imádságra figyel. Ezt azonban Schütz 

továbbviszi és a szólistákkal még egyszer elénekelteti az Ecce enim ex hoc szöveget, amely a 

G-dúr akkord köré csoportosul, de a beatam ismét egyedi megoldást kap, a c-moll és A-dúr 

hangzatokkal újabb érzelmi jelenséget hallhatunk az Esz-E bővített prímjének 

félhanglépésével. A legtöbb félhanglépés zárlat erősítésére szolgál (pl. 50. ütem),
519

 de Schütz 

is élt pár alkalommal az igazi Pathopoeiával. Erre a legjobb példa a 66. kottaoldalon található, 
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az et sanctum nomen ejus szövegi résznél (64−66. ütem),
520

 amely már-már feloldhatatlan 

feszültséget rejt magában a folyamatos disszonanciákkal, amelyet a szerző a cantus és altus 

szólamban is a kromatikus hangközökkel ér el.  

 

Monteverdi művében
521

 is hasonló jelenséget tapasztalunk a pathopoeia alakzatával 

kapcsolatban. 

 

A monodikus stílusú anima mea
522

 rész d-mollból négy taktus alatt g-mollba jut el. Ehhez már 

a 6. ütemben megjelenik a módosított Esz-hang, de még ugyanebben az ütemben átvált e-re és 

csak ezt követően jelenik meg ismét az Esz.  

 

28. kottapélda
523

 

A 6. ütem harmadik negyedén lévő futam, amely az e-hangot is tartalmazza Pathopoeiának 

tekinthető, ugyanez a típusú e-esz váltakozás jelenik meg az Et misericordia (95−96. ütem),
524

 

a Fecit potentiam (112−113. ütem),
525

 Esurientes (178−179. ütem),
526

 Sicut locutus (234. 

ütem).
 527

A Gloria Patri kezdő tenor szólója is ezzel az eszközzel él (250−257. ütem).
 528

 

 

Lassus és Palestrina Magnificat-tételeiben nem találtam pathopoeiát, Lechner
529

 is csupán a 

vezetőhangoknál oldja fel, vagy éppen szállítja le a hangokat, ami nem tekinthető az alakzat 

megjelenésének.  

 

Scheidt Magnificatjában szintén a vezetőhangokra helyezi a súlyt a félhanglépések 

tekintetében, azonban találunk egy pathopoeia-jellegű helyet. A Versus à 2 voc (41-55. 
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ütem)
530

 a 29. ütemben a tenor szólam seine elende c-cisz fellépése nem csupán a domináns 

megerősítésre utal. A felfelé haladó kromatika feszültséget teremt, ezzel érzelmi többletet 

élhet át a hallgatóság. Ezen kívül Scheidt ebben a darabjában nem használ egyéb olyan 

félhanglépést, amely az adott hangnembe nem illeszthető bele.  

 

A pathopoeia tehát egyértelműen olyan alakzat, amely a kora barokkban jelent meg, és ha 

nem zárlati helyeiről beszélünk, akkor a jelenséget, feszültségkeltése okán, az egyházzene 

elvilágiasodási elemei közé sorolhatjuk. 

 

Burmeister szerint azok a figurák, amelyek ismétléses alakzatok (analepsis, anadiplosis, 

auxesis, anaploke, pallilogia, climax, anaphora) és a pleonasmus, a parrhesia és a 

hypotyposis szintén affektus értelmet nyernek.
531

 Mindezeket az alakzatokat Quintilianus 

Szónoklattana alapján lehet leginkább rekontsruálni.
532

 

5.3.3.2     Analepsis 

„Analepsis: Egy harmóniai menet folyamatos ismételgetése- Egy szó ismétlése, amely a sor 

elején és a végén helyezkedik el.”
533

 

Lechnernél,
534

 Scheidtnél
535

 és Schütznél nem találtam ilyen alakzatot, viszont Monteverdi 

Vesprója Magnificat-tételének Et exultavit részénél (10−30. ütem)
536

 megtalálható ez a figura, 

amennyiben a harmóniai menetről beszélünk. Az első három ütem (11−13. ütem)
537

 az I. és 

IV. fok ismétlésével előrevetíti a tétel menetét, mivel két illetve háromütemenként azonos 

akkordmenetet figyelhetünk meg. Ez az imitációs résszel van összefüggésben, mert a 

koncertáló részek ugyanazokat a hangokat hozzák az altus cantus firmusa alatt, az 

akkordmenet pedig ezt a zenei struktúrát támasztja alá.  

 

29. kottapélda
538
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A Quia fecit szakasz
539

 ugyanezt az elvet követi − azt azért meg kell jegyezni, hogy az előbbi 

Et exultavit tétel
540

 az imitációt az énekes szólamoknál együtemes eltolással lépteti be, ennél a 

résznél pedig csak két ütem múlva kezdődik. A kérdés ebben az esetben az, vajon ezek a 

szakaszok mennyiben sorolhatóak a seconda praticához, vagy esetleg mindösszesen az 

imitáció szabja-e meg az akkordok ismételgetését. Az 4.2 fejezet Magnificat-elemzéséhez 

visszakanyarodva azokat a részeket, amelyekben az analepsis megjelenik, vagy nem sorolható 

be a prima és seconda pratica kategóriákba, vagy egyértelműen a seconda pratica 

csoportjához tartoznak. Ebből jól látszik, hogy bár az imitáció, amely a prima pratica 

korszakában is jelen volt, jó talaja lehetett volna ennek a figura létrejöttének, azonban ez nem 

volt elegendő az analepsis megszületéséhez. A koncertáló stílus segítette a figura 

kibontakozását, amelyet a Suscepit Israel szakasz
541

 is alátámaszt. 

 

5.3.3.3     Anadiplosis 

„Anadiplosis: Kettős mimesis. Megkettőzi azt, ami csak egyszer jelenik meg a mimesisben. 

Egy szó megkettőzése, mely a megelőző verssor végén és a következő elején jelenik meg.”
542

 

 

Ez a figura az általam vizsgált Magnificatok közül egyikében sem mutatható ki, mivel a 

szöveg kulturális értéke olyan kötöttségeket támasztott illetve támaszt a zeneszerzők felé, 

amely arra készteti a komponistákat, hogy ne változtassák meg a textust. Szóismétléssel 

találkoztam (Schütz
543

 Ecce, ecce (41–59. ütem)
544

), azonban olyannal, amely az egyik 

verssor végén illetve a következő elején is megjelent volna, ilyet nem tapasztaltam. Nyilván a 

Magnificat verzusai erre nem adtak lehetőséget, ekkora változtatást nem eszközölhettek a 

szerzők.  

 

Egy 2015-ös előadásomban a kortárs magyar vokális egyházzene területét kívántam felmérni 

– az erre irányuló kutatásnak mind zenei, mind szövegi értelemben vett konklúziója ekképpen 

foglalható össze:  
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543

 Schütz SWV 468 i.m. 51-92.o. 
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„A kétezer éves örökség, olyan időt álló hagyományt képvisel, amely még a 

koncerttermekben is áhítatot hoz létre. Ezért mindegyik komponista távolságtartóan és 

tisztelettel lát az ilyen típusú művek megírásához.”
545

 

 

5.3.3.4     Anaploke 

„Anaploke: „nyolcszólamú vagy kétkórusos harmóniákban jelenik meg. Az első kórus 

harmóniájának válasza a másikban, a kadencia közelében vagy magában a kadenciában.”
546

   

 

Ennek a figurának a létjogosultsága több kérdést foglal magában, az első ilyen a harmóniai 

kiegészítésre vonatkozik. Önmagában a kétkórusos darabok arra törekszenek, hogy az egyik 

kar válaszoljon a másik csoportnak: kérdés-felelet egyensúlya szövi végig a darabokat, 

imitatív elemekkel párosítva, így valamiféle újfajta affektusként ez nem fogható fel és a figura 

nem is ad semmilyen többletet a zene-szöveg kapcsolathoz. 

 

A másik kérdéskör, amely a kétkórusos technikára vonatkozik, annak keletkezéséhez tartozik, 

amely a 16. és 17. századi velencei iskola nevéhez köthető.
547

 Már Adrian Willaert
548

 az 

1500-es évek elején is használta ezt a technikát a Szent Márk Székesegyházban. Kérdés, hogy 

amennyiben a kora barokk korszakban jelent volna meg ez a technika, mennyiben járult volna 

hozzá az anaploke az egyházzene elvilágiasodásához. A válaszom nemleges, mivel a 

harmóniai kérdés-felelet a zene alapvető részét képezi mindegyik korszakban, amely jelen 

volt és jelen van napjainkban is. A zenei kérdés számos esetben feszültséget tartalmaz, 

amelyre a válasz ad valamiféle megnyugvást, de ez a feszültség korántsem olyan 

nagymértékű, amelyet a liturgikus közeg ne lenne képes befogadni.  

 

Giovanni Gabrieli két kórusra írott Magnificat
549

 tételének vége a 95. ütemtől kezdődik, ahol 

pontosan ezt a jelenséget tapasztalhatjuk.  
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 Czakó Dóra: A kortárs magyar vokális egyházzene funkciója. in.: Parlando Zenepedagógiai folyóirat, 2015. 
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 "Double Choir (or Chorus)." The Oxford Dictionary of Music, 2nd ed. rev. Ed. Michael Kennedy. Oxford 

Music Online. Oxford University Press. Web. 10 Oct. 2016. 

<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t237/e3110>. 
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Lewis Lockwood, et al. "Willaert, Adrian." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. 
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30. kottapélda
550

 

5.3.3.5     Pallilogia 

Pallilogia: Ugyanakkor a melodikus frázisnak vagy menetnek az ismételgetése azonos 

hangokon. Az ismételgetés csak egy szólamban jelenik meg.”
551

 Ami majdnem, hogy 

megegyezik a climaxszal, „lépcsőzetesen ugyanazok a hangok ismétlődnek”.
552

 

 

Pallilogiával nem találkoztam a vizsgált művekben, viszont climaxszal igen: Monteverdi 

szokszor alkalmazza ezt a figurát, legszembetűnőbb példa erre a végső Amen coda (305−309. 
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 Arnold i.m. 53.o. 
551

 Pintér 2012: i.m. 68.o. 
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 Pintér 2012: i.m. 68.o. 
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ütem).
553

 A kis nyújtott ritmusok és a climax egyesítése „koncertélményt” nyújt 

monumentalitásával, vagyis nem elfogadott a liturgiában. 

 

 

 

31. kottapélda
554

 

Monteverdi Magnificat tételében a Deposuit potentes de sede szakasznál
555

 lelhető fel egy 

ehhez hasonló figura, a 149. ütemben.
556

 Nem egyértelműen nevezhető pallilogiának, mivel a 

két kürtben azonos helyen mindösszesen egy negyednyi tizenhatod ismétlődik meg, amit 

inkább díszítésnek neveznék, mintsem ismételgetésnek. Ugyanennek a résznek a második 

felében, amikor a kürtök koncertálását átveszik a hegedűk, hasonlót tapasztalhatunk (162-165. 

                                                 
553

 Monteverdi 1610 i.m. 228-229.o. 
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 Monteverdi 1610 i.m. 228.o. 
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 Monteverdi 1610 i.m. 207-210.o. 
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 Monteverdi 1610 i.m. 207.o. 
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ütem),
557

 és mindkét hegedűben ugyanazt halljuk. Vagyis nem csak egy szólamban jelenik 

meg az ismétlés, hanem kettőben, illetve szintén inkább trillás jelenségre utal, mintsem 

pallilogiára. 

 

5.3.3.6     Auxesis 

„Auxesis: Akkor jelenik meg, ha a harmónia… egyre inkább erősíti a szöveget, amely 

ismétlődik egyszer, kétszer, háromszor vagy többször.”
558

 

 

Schütz Magnificatjában
559

 az in Deo szövegi szakasz
560

 négyszer ismétlődik meg egymás 

után egy szólamon belül és ugyanez történik a Quia respexit szakasznál
561

 is, amely a zárlat, 

vagyis a megnyugvás késleltetésének feszültségét hordozza magában, a szöveg többszöri 

ismétlése itt erre ad okot, felfokozott érzelmi állapotra utal.  

 

5.3.3.7     Anaphora 

„Anaphora: Ugyanazokat a hangokat ismétli a harmónia különböző, de nem valamennyi 

szólamában. Ez történhet a fúga módján, bár ténylegesen nem fúga.”
562

 Erre a figurára 

összesen egy példát találtam, mégpedig Monteverdi művében a már emíltett Amen coda 

563
azonosítható ezzel a jelenséggel (lásd 31. kottapélda).  

 

5.3.3.8     Pleonasmus 

„Pleonasmus: A harmónia bőséges kiömlése a kadencia során, különösen annak középső 

részében.”
564

 Monteverdi Vesprója Magnificat-tételének kadenciája, amely az Amen szóra 

esik,
565

 kitűnő példája ennek az alakzatnak (lásd 31. kottapélda). Minden negyeden más 

akkord található, ami az eddigiekhez képest sokkal sűrűbb szövet, és ezeket az akkordokat 

bontják ki az egyes ének- valamint hangszeres szólamok is. Ez a négy ütem önmagában véve 

is elvonja a figyelmet a liturgiáról. Az eddigi elemzésekből úgy tűnik, egy coda, amely a 

seconda pratica stílusjegyeiben íródott számtalan ilyen figurát rejt.  
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5.3.3.9     Parrhesia 

„Parrhesia: Egyedül álló disszonancia a konszonanciák között.”
566

  a Sanctum nomen ejus 

résznél
567

 kétütemnyi feszültség, disszonanciafüzér a konszonáns részek között. Mivel nem 

egyedül áll, ezért nem teljesen bizonyos, hogy megfelel az alakzat kitételének, de ennek 

ellenére ide sorolnám, mivel a disszonanciafüzér konszonanciák között helyezkedik el. 

 

5.3.3.10     Hypotyposis 

„Hypotyposis: ornamens, mi által a szöveg értelme oly módon van lefestve, hogy a szövegben 

tartalmazott elemek, melyek lélek nélküliek vagy élettelenek, megelevedni látszanak.”
568

 

 

Burmeister a zenében úgy értelmezi ezt az alakzatot, a szöveg jelentését úgy képezi le 

(deumbrator), hogy úgy tetszik, életet lehel abba az élettelen, lelketlen valamibe, amit a 

szöveg közöl.
569

 Ehhez azonban végtelenül sok lehetőség társul, a zene számos elemmel 

képes a szöveget lefesteni, leképezni. Ez a madrigalizmus egyik fő tulajdonsága, a szófestés, 

és ennek a leképezésnek az elméleti hátteréhez tartozik a mimesis és az imitáció is.
570

 Így 

joggal feltételezzük, hogy a madrigalizmus már jóval a madrigál műfaj létezése előtt hódított 

teret magának. Természetesen a madrigál műfajában kiemelkedő szerepet játszanak maguk a 

szavak, például legyen az természetleíró (tempeste, fulmini, aure, onde), vagy a mozgást, 

irányt jelentő (basso, abisso, profondamente).
571

 Ezek a Magnificat műfajában nyilván 

kevésbé kimutathatóak, azonban néhány példával megpróbálom illusztrálni miként vált az 

alakzat az egyházzene részévé.  

 

Schütz művében
572

 az Ecce enim ex hoc szakasznál
573

 (lásd 27. kottapélda) mind a négy 

szólista megismétli, és kifuttatja a boldog szóra, amely tömbbe kapcsolódik be a másik két 

capella is. A beatam szóra való felfutást is értékelhetjük madrigalizmusként, azonban az ezt 

követő rész támasztja alá ezt az állítást igazán. A „minden nemzedék” kifejezésnél egyértelmű 

a leképezés, vagyis a hypotyposis. Az omnes generationes minden énekszólamban 

megjelenik, és ez a strófa (ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes) az 
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előbbihez hasonló strukturáltságban megismétlődik.
574

 A következő szófestést a Quia fecit 

mihi magna qui potens est foglalja magában (Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a 

Hatalmas)
575

 − itt a dallam felfelé ível, ezzel a nagy cselekedetre utal. Az et sanctum nomen 

eius szakasznál (és Szent az ő neve)
576

 zeneszerző tiszteletét a hangok hosszúságával fejezi ki 

ebben a három ütemben. A dispersit szó („szétszórni”)
577

 valóban úgy hangzik, mintha Schütz 

szétszórta volna az énekes szólamokat. A titka nem más, mint a szavak gyors tempóban való 

ismételgetése azonos időben, csupán az alt szóló kezdi el hamarabb a zenei egységet, ami még 

okot adhat a szétszóródásra.  

 

32. kottapélda
578
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Monteverdinél
579

 már a 6. ütemben is felfedezhetünk egy hypotyposis alakzatot, és mivel ezt 

a három ütemes szakaszt az előző fejezetekben egyértelműen a seconda praticához soroltam, 

az említett jelenség újabb bizonyíték arra, hogy az egyes figurák leginkább a barokk korszak 

stílusjegyeit támasztják alá. Az anima mea Dominum („az én lelkem az Urat”) résznél (lásd 

28. kottapélda)
580

 a kórusbelépő után a szoprán szólista egyedül marad, ezáltal fejezi ki, hogy 

saját lelkéről beszél. Ez a leképezésnek egy különös formája, mert itt nem a dallamívekben, az 

akkordokban találjuk a madrigalizmust, hanem az apparátus megváltozásában: a szólista 

egyedül marad a continuóval és saját érzéseit adja át. Ez újabb eszköz volt a zeneszerzők 

kezében, amivel egyedivé, képalkotóvá tették műveiket.  

 

Természetesen Monteverdi él az általunk leginkább ismert szófestési eszközökkel is, ilyen 

például a 69−72. ütemig lévő rész,
581

 ahol a magna szót minden szólamban (melyek 

imitatívak) kiemeli, majd ezután egy homofon, erőteljes, mondhatni hatalmas akkordokkal 

zárja ezt a zenei egységet, a potens kifejezésen. Számos ehhez hasonló alakzatot 

felismerhetünk még, azonban a legfontosabb megállapítás ismét azonos, mint A barokk 

korszak új elemeinek hatása az egyházzenére című az fejezet (5.2 fejezet) összegzésénél. 

Amikor megjelennek a szófestő elemek, azzal együtt járnak a seconda pratica stílusjegyei, és 

amikor ismét a prima pratica eszközeivel él a zeneszerző, abban az esetben ilyen alakzatot 

nem találunk. 

 

Az érzékiség egyházzenében történő megjelenésének témája külön dolgozatot is 

megérdemelne, itt azonban kevés szó esik erről, mert az általam vizsgált műfajban ritkán 

jelenik meg: a Magnificat szövegének kötöttsége, valamint a távolságtartó és tiszteletteljes 

zeneszerzői magatartás végett csak Monteverdinél találtam erre példát. Ezt is a hypotyposis 

alakzatokhoz sorolnám, amely a Gloria tétel kezdetén jelenik meg, ahol a zene túláradóan 

festi le az adott kifejezést, a dicsőítést. A feszített, gyors, zilált dallammenet folyamatos 

feszültséget tart fenn, és magunk sem tudjuk elképzelni, hol fejeződhet be az ornamentika, 

amely öncélúnak tűnik és nem a liturgiát szolgálja. Ugyanilyen példa a Vespróban található 

Duo seraphim tétel. Susan McClary szerint itt a testek már-már felszabadulnak a testi súlyuk 

alól és egymásba fonódnak, „emberfeletti ornamentációt hallunk, és a felhőkből való 
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alászállás ha nem is vizuális, de legalábbis aurális képét kapjuk.”
582

 Ez a fajta érzékiség, nem 

a liturgiát szolgálja, mivel a szólista és a hallgatóság itt már biztosan nem Istenre figyel, 

hanem a szenvedélyes dallamvonalra. Talán ez a legjobb példa arra, miért igyekezett magát 

távol tartani az egyház az ehhez hasonló teátrális elemektől. A többi Magnificat műben nem 

találtam ehhez hasonló az érzékiséggel összekapcsolható példát, mert a konzervatív 

hozzáállás és a liturgia kötöttsége nem hagyott teret ennek az érzelmi kifejezésnek. 

Monteverdi „bátorsága” valószínűleg azért következett be, mert Vesprója inkább reprezentatív 

darab, sem mint liturgikus. Kérdés, hogy ha valóban a liturgiában megszólaló vesperás 

számára szánta volna a művét, akkor ez az érzékies megjelenítés teret kapott volna-e 

művében. 

 

A fejezetben tárgyalt affektusok és figurák elemzései során megállapíthatjuk, hogy ezek az 

elemek valóban hozzájárultak az egyházzene szekularizációjához. Egy adott, a seconda 

pratica stílusjegyeivel feldíszített szakasznál több figura is kimutatható, amely ugyanazt a 

tényt támasztja alá, amit az A barokk korszak új elemeinek hatása az egyházzenére fejezet 

konklúziója. A barokk korszak újnak számító zenei elemei mind-mind összefüggenek, így 

nem választhatóak el egymástól.  

                                                 
582

 Susan McClary: A szopránhang mint fétis. In.: Replika, Társadalomtudományi Folyóirat, 2011/4, 149−172.o. 
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6 Hermeneutikai modellek a szekularizáció témakörében  
 

6.1 A szekularizáció fogalma Johannes de Grocheonál 
 

A dolgozat bevezetésének első bekezdésében említett zeneelmélet teoretikus Johannes de 

Grocheo A zenéről
583

 című tanulmányát szeretném megismertetni a következőkben. Az 1300-

as években élt és alkotott szerző gondolata nemcsak akusztikai, zeneelméleti, de formatani 

szempontból is jelentős, mindamellett kísérletet tesz az egyes zenei kategóriák felvázolására. 

Ezek a csoportok az egyházzene szemszögéből sem elhanyagolhatóak, mivel az 

osztályozásnál nem a püthagoreus felosztást veszi alapul (musica mundana, humana, 

instrumentalis),
584

 hanem egy új nézőpontból közelít, amely a szekularizációt tekintve 

jelentős. 

 

A következő ábra Grocheo írásában megjelent zenei besorolásokat foglalja össze: 

 

Boethius
585

, J. de Garlandia 

kategóriái 

„Mások”
586

 kategóriái Grocheo kategóriái 

Világi zene 

(musica mundana) 

Az égitestek mozgása által 

keltett harmónia 

Musica plana
587

 

Nem menzurális zene 

Egyházi zene 

Gregorián 

Polgári, egyszerű zene 

(musica simplex vel civilis) 

Népi muzsika-világi, 

közönséges 

(musica vulgaris) 

Emberi zene 

(musica humana) 

Az emberi emberi test 

összetételének helyes 

mértéke az elemek legjobb 

arányú keveredése alapján 

Többszólamú zene 

Menzurális zene 

(Conductus, motetta) 

Komponált (composita), 

szabályos (regularis) zene 

Előírásos zene (canonica) 

Menzurális muzsika 

(musica mensurata) 

Hangszeres zene 

(Musica instrumentalis) 

 Egyházi zene-az előző 

kettőből keletkezik 
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értékeit, a különböző időérték-viszonyokat feltüntető hangjegyírást szolgált- in. Redl i. m. 463.o. 
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Természetes vagy 

mesterséges hangszerek 

hangjából keletkezik 

(musica ecclesiasticum)
588

 

13. táblázat 

 

Grocheo besorolása egészen új alapokra helyezte az egyházzenét, mivel szerinte az 

egyházzene a polgári vagy népzenéből és a többszólamú (műzene) zenéből jött létre, „és célja 

a Teremtő dicsérete”.
589

 Elsősorban meg kell vizsgálni ezeket a kategóriákat, abból a 

szempontból, hogy mit értett alattuk a szerző, másodsorban szükséges elmagyarázni, hogy a 

dolgozat szempontjából milyen értéket képvisel ez a gondolat.  

 

Grocheo mindhárom kategóriát hosszasan taglalja, zeneelméleti és formatani szempontból is.  

A népi és a komponált zene kategóriáknál a következőkben feltérképezem az egyházzenei 

elemeket, hogy világos választ adjak arra, miért is e kettőből jött létre a musica sacra a szerző 

állítása szerint.  

 

6.1.1 A népi zene 

 

A polgári, vagyis az általa említett népzene kategóriát az emberi hangra és a mesterséges 

hangszerek hangjára osztja. Az emberi hang különböző fajtái között felsorolja cantust és a 

cantilénát, az első csoporthoz sorolja a cantus gestualist, a coronatust, és a versiculatust, a 

másodikhoz a rotundát, a stantipest és a ductiát.  

 

6.1.1.1     Cantus 

Cantus gestualis: hősök tetteiről szól, régi atyák cselekedeteiről (például a szentek élete, 

vértanúsága). Versiculusokból azaz verssorokból épül fel, amelyeknél a verssorok azonos 

rímben végződnek.
590

 A historiae-k szintén erről szólnak, amely a középkori egyházzenei 

irodalom egyik műfaja, − így érthetővé válik, miért kapcsolta össze Grocheo az általa népinek 

nevezett zenét az egyházzenével. 

 

Cantus coronatus: egyszólamú felvonulási ének, királyok és nemes emberek előtt szokták 

előadni, szeretetről és barátságról szól. 
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126 

 

Cantus versualis: fiataloknak szerzik, a tétlenség elkerülésére. 

 

6.1.1.2     Cantilena 

Rotunda: körvonalszerűen visszatért önmagába, nem tartalmaz refrént (responzóriumot), 

lakomákon éneklik. 

 

Stantipes: a részek a refrénnel együtt különböznek egymástól, és nehézségük miatt kötik le a 

fiatalok lelkét, ezáltal a helytelen gondolatokra nem marad idejük. 

 

Ductia: könnyed, gyors, szintén a fiatalok éneklik, de kórusban.
591

 

 

6.1.2 A komponált, menzurális zene 

 

A komponált, menzurális zene fajtáit a következőképpen írta le Grocheo: 

 

6.1.2.1     Motetus (motetta)  

Több szólamból álló ének, melynek több szövege is van, kivéve a tenor szólamét, amelynek 

hol van szövege, hol nincs.
592

 A tenor szólam volt a cantus firmus, amelynek szövegét lehet, 

hogy éppen azért nem írták ki, mert nem illett a világi szövegekhez. A Tridenti Zsinat 

határozatai ezekre a többszólamú motettákra is kiterjedtek, amelyek világias szövegeikkel 

(akár többnyelvűekkel) és dallamaikkal körbevették a cantus firmust. Természetesen a 

későbbi, reneszánsz korabeli motetták már csak egyházi szövegre íródtak, ahol egy és 

ugyanazon szöveg vonult végig a darabon, vagyis az egyházi motetta őse ismét egy újabb 

megoldás Grocheo elméletére, miszerint a menzurális zene hozta volna létre az egyházzenét. 

 

6.1.2.2     Organum 

Csak egy szövege van, mert minden szólam egy szótagváltozaton alapul, ezzel együtt két 

fajtáját ismerjük, az egyik gregorián alapú, ezért templomokban és szent helyeken éneklik, a 
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másik fajtája „egy vele együtt szerkesztett éneken alapul”.
593

 Nehéz eldönteni, hogy Grocheo 

mit ért pontosan a „vele együtt szerkesztett ének”-en: valószínűsíthetően nem a gregoriánra 

gondol, hanem egy világi dallamra. Ezeket lakomákon, nagyobb ünnepekkor szokták előadni, 

és állítása szerint conductusnak hívják őket. A legmeglepőbb a műfaji elnevezések sokasága 

és a századok homálya, amely ezeket a formai meghatározásokat fedi, mivel éveket, sőt még 

évszázadokat sem említ a szerző. Az író elméleti háttere elválaszthatatlan a párizsi 

iskolától,
594

 ezért arra következtethetünk, hogy az említett conductust a Notre Dame-i 

repertoárra vonatkoztatta − így érthető a műfaj világi nézete.
595

  

 

6.1.2.3     Hoquetus 

Két vagy több szólamból álló „szabdalt” ének, amelyet kolerikus ifjak adta elő. A szabdalt szó 

vonatkozhat a hangokra is, vagy hangcsoportokra, amelyek a csendet kívánják 

kiküszöbölni.
596

 Vagyis „két cantusnak szünetekkel tördelése oly módon, hogy amikor az 

egyik szünetek, a másik nem szünetel és megfordítva”
597

 

 

A menzurális formák felsorolása után Grocheo a fent említett énekek alkotórészeiről, 

szólamairól beszél. Világosan meghatározza a hangfajokat − a tenor, a motetus, a triplum, a 

quadruplum, valamint a hoquetusban a primus, a secundus és a duplum − amelyek közül a 

tenort szükséges megvizsgálni, mivel a tenor, vagyis a cantus firmus, az a rész, „amelyre 

minden többi épül, mint ahogy egy ház vagy épület részei a fundamentumra. Ez szabályozza a 

többit és adja meg azoknak a mértékét, mint a csont a test többi részének … hiszen először a 

főbb részt kell megformálni, mert ennek segítségével alakulnak ki aztán a többiek, mint ahogy 

a természet is az állatok létrehozásakor elsőnek a fő testrészeket hozza létre, mint a szívet, a 

májat, az agyvelőt, s ezek segítségével alakul ki aztán a többi.”
598

 A szerző egyértelműen a 

gregorián énekre helyezi a súlyt, bár nem nevezi meg és nem társítja az egyházhoz. 

Ebből azonban mégiscsak leszűrhetjük azt a következtetést, hogy Grocheo szerint is minden a 

cantus planusból indul ki.  
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6.1.3 Az egyházi zene 

 

Az egyes szólamok és szerkesztési módok felsorolása után, a szerző rátér a harmadik nagy 

részre, az egyházzenére. A fejezet bevezetése csupán az első két zenei egységre (polgári/népi, 

menzurális) csupán annyiban korlátozódik, hogy megemlíti őket, és összefoglalóan leírja azok 

célcsoportjait: a polgárok és az egész állam fenntartására szolgálnak.  

 

Az egyházzenét az egyházi szolgálatokból kiindulva elemzi, érdekessége, hogy az általunk 

megszokott két csoporttól eltérően (zsolozsma és mise), hármat sorol fel. A szintén 

zsolozsmához köthető matutínumot (hajnali imaórát) külön csoportként értékeli és emellett ír 

a hórákról, valamint a miséről. Mindhárom részt először röviden összefoglalja, majd a 

gregorián zeneelmélet után, hosszan ki is fejti ezeket, lépésről lépésre, a legapróbb részletekbe 

menően.  

 

A számunkra legérdekesebb részt a nyolc tonus elméletének taglalásánál találjuk, ahol a 

tonust, mint szabályt próbálja megmagyarázni. „a tonus olyan szabály, amely által bárki 

felismerhet minden egyházi éneket … s ezzel kizárom a népi és a pontosan kimért éneket 

(cantus publicus et praecise mensuratus, mert ezek nincsenek alávetve a tonusok 

szabályainak)”
599

 Ezen a ponton értjük meg Grocheo zenei osztályainak felosztását. Azok a 

dallamok, amelyeket nem lehet a nyolc tónus rendszere alapján besorolni, nem tartoznak az 

egyházzenéhez, vagyis az első két kategóriába lehet őket sorolni. Ha tartoznak az 

egyházzenéhez, akkor a világi kategória részét képezik. Az általam tárgyalt Magnificatoknak 

a grocheoi értelmezéssel újratekintve csak és kizárólag azokat tekinthetjük egyházi 

műveknek, amelyeket be lehet sorolni valamelyik tónusba. Ezek közül Palestrina, Lassus, 

Lechner, akik a tónusrendszer szabályai szerint alkották meg Magnificat műveiket, 

ugyanakkor a Grocheo második csoportjához tartoznak, mivel komponált, menzurális zenéről 

beszélhetünk az esetükben. Ha azonban visszatekintünk a teoretikus kategóriáira, azt 

tapasztaljuk, hogy ő a komponált zenét nem sorolja az egyházzenéhez, mivel mindössze az 

egyszólamú gregorián éneket tartja egyházzenének. Ebben az esetben a dolgozatban szereplő 

tételeket nem lett volna érdemes megvizsgálni, mert nem felelnek meg a 13. századi 

zenetudós szabályrendszerének. Célom nem is ez lett volna ezzel a fejezettel, hanem 

rávilágítani arra a sokszínűségre, hogy a korábbi korszakban miként vélekedtek az 

egyházzenéről és ennek hatása mennyiben támasztja alá a disszertáció felvetését. Annyi 
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bizonyos, hogy ha az eddig felvázolt elmélet komponált, számunkra egyházzenének nevezett 

műfaját tekintjük, akkor egy újabb nézőpontot kapunk, mégpedig a tónus rendszert, ami által 

ismét meghatározhatnánk mely Magnificat művekre jellemző az elvilágiasodás. Ekképp 

Palestrina, Lassus és Lechner műveit leszámítva az összes többi tartalmaz világi elemeket, 

amelyek már nem alkalmasak a liturgikus közegbe. Ugyanakkor, ha Monteverdi Vespro-ját 

nézem, a cantus firmus egyértelműen kimutatható és a kisebb variánsokkal az egyes 

tónusokba a legtöbb esetben besorolható. A gregorián fundamentuma megkérdőjelezhetetlen 

az egyházzenében és az ettől eltávolodott muzsika valódi vízválasztóként fogható fel, egyben 

a szekularizáció részeként értelmezhető. 

 

A De Musica című értekezés számomra legérdekesebb kérdése, vajon miért gondolta 

Grocheo, hogy a harmadik fajta, vagyis az egyházzene a népi és menzurális muzsikából 

keletkezett, és ez utóbbi kettőt, mint a magasabb rendűhöz használják fel. Az egyházzene 

felsőbbrendűsége Isten dicsérete miatt érthető, azonban a polgári és komponált zenei 

kategóriáknál is egyértelmű volt a szakrális zene kapcsolata. A műfajok keletkezéstörténetére 

a későbbi korok adtak magyarázatot, így arra is, hogy a legtöbb többszólamú műnek a 

gregorián képezte alapját, így Grocheo-nál a fordított hermeneutikai modell nem reális.  



 

 

130 

6.2 A kora barokk egyházzene elvilágiasodásának hermeneutikai 
modellje 

 

Az alábbi fejezet tudományosan nem bizonyított összefüggésekre kíván rávilágítani, egyéni 

hipotézis, amely egy hermeneutikai modellt feltételez. Bízom abban, hogy az olvasók látnak 

majd benne némi kreativitást és talán nem találják teljesen alaptalannak. A katolikus dogmák 

és a Tridenti Zsinat korának filozófiai hátterének vizsgálata kapcsán egy új gondolati 

összefüggés fogalmazódott meg bennem, amelyet hozzákapcsoltam E.T.A Hoffmann Régi és 

új egyházzene értekezésének hermeneutikai modelljéhez. 

 

6.2.1 A dogmafejlődési elméletek zenei vetületei 

 

„Ott-álltában csak a templom ad a dolognak arculatot és segíti az embereket önmagukra találni. 

Amíg a mű mű marad, amíg az Isten nem hagyja el azt, e lehetőség nyitott lesz”.
600

 Isten teszi 

jelenlevővé a művet, általa az, ami, amivel Isten tanúságot tesz önmagáról. Bármilyen 

alkotásra igaz ez, legyen az építészet, képzőművészet vagy zene. Az egyházzene e 

megigazulásnak, igazzá válásnak kettős bizonyítéka. Egyrészről a liturgia misztériumára 

készült maga a mű, Isten dicsőítésére, másrészről Isten létezése – az előző állítás – éppúgy 

benne rejlik, mint az egyéb művészeti ágaknál. Vagyis az alkotó tudatában van, hogy az igaz, 

isteni cselekmény részét képezze az alkotása, a műve. A liturgikus cselekmények végzésénél 

az ars celebrandiról ír XVI. Benedek pápa,
601

 amelyben a szentmise bemutatásához 

kapcsolódó művészi jellegről beszél. A szent hármas szám jelenik meg benne, a misztérium, az 

azt megjelenítő cselekmény, illetve a szeretet – Isten és embertársaink iránt. Ekképp lép az ars 

sacra, a musica sacra az Igaz szolgálatába és így segíti a mű, az egyházzenei alkotás a hit 

megértését. Ennek elmélyüléséhez, felfogáshoz több út is vezethet. A befogadó aktuális 

lelkiállapota, a mű változása és e kettő kapcsolata határozza meg a hit elmélyülését. Jelen 

esetben a kérdés nem az, milyen a recepció, vagy hogyan változik a mű önnön léte, illetve 

hogyan tud a befogadó igazán befogadóvá válni. A központi probléma az idegen, a profán 

keveredése a tisztával. Ezt a tisztátalanságot kell konkretizálni, ami világiassá teszi a szent 

zenét az eddigi létezésével szemben. A fő irányvonal, amely ezt a körülhatároltságot 
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megmutatja, a katolikus egyház dogmatikáján keresztül érthető csak meg. Az egyház 

dogmatikus álláspontja a támpont, amely az újításellenességben nyilvánul meg a kora barokk 

korszakban. Ezen végighaladva a fő kérdésünk az, hogy valósan kijelenthetjük-e azt az állítást, 

hogy elvilágiasodott-e az egyházzene.  

 

A dogma a keresztények számára kötelező tanító jellegű kijelentés, amely egy kinyilatkoztatott 

igazságot fejt ki, egy bizonyos történeti szemléletben.
602

 „A dogmatika arra vállalkozik, hogy 

tudományosan igazolja a katholikus világnézetet. Tárgya a kinyilatkoztatás tényeinek és 

tanításainak rendszere, az örök Szentháromság ember-szerető leereszkedésének ez a nagy jele, 

mely hivatva van a teremtés közepett fölépíteni az Isten országát.”
603

 Mivel a dogma 

tényserűsége kinyilatkoztatott, ezért alapjaiban nem változhat. Dogma-fejlődés létezik, de a 

dogma nem alakul át, ezért a hitigazságok lényege nem kerül veszélybe. E tény szerint változás 

nem következne be, azonban ezt több ideológia is cáfolja.
604

 Magának a dogmának a  

bővüléséről írnak a hittudósok, ami gyökerében nem hoz változást, azonban hermenutikai 

szempontból jelentős, mivel az adott kor sajátosságai leképeződnek ezekben az elméletekben.A 

következőkben röviden ismertetem a dogmafejlődési elméleteket és az összefoglalások végén 

zenei szempontból igyekszem értelmezni őket. 

 

Lerinumi Vince (450 k.) foglalkozott elsőként a dogmafejlődéssel. Peregrinus álnéven írott 

művében, a Commonitoriumban (Emlékeztető)
605

 a megértés szerves növekedéséről ír. 

Párhuzamot von az élő szervezet és a dogma között. Állítása szerint a dogma úgy aránylik 

annak kezdeti stádiumához, mint a férfi a kisgyermekhez, a fa a csemetéhez, a csemete a 

maghoz.
606

 Gazdagabb, érthetőbb, cizelláltabb a „felnőtt test”, mivel fejlődésen ment keresztül, 

alapja viszont nem változott, a mag ugyanaz. Ha a liturgikus cselekményhez, annak is 

zenéjéhez szeretnénk közelebb kerülni ezen eszmerendszer alapján, akkor a következő 

megállapítást tehetjük. A liturgikus cselekményt kísérő szent zene alapjaiban nem változik. A 

cselekmény, a szöveg, mind a mai napig ugyanaz, csupán a zenei kifejezőeszközök fejlődtek, 

változtak meg. Amennyiben a régi zenei gondolkodásmóddal visszatekintünk a „magra”, úgy 

ugyanazt tapasztaljuk, amit ma, csak árnyaltabb változatában. „…a férfiú jelleméből 

visszakövetkeztetve sokat meg lehet érteni a gyermek lelkületében, viselkedésében és 
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sorsában, ami különben örökös homályban maradna.”
607

 (Talán az örökös homály kifejezés 

nem illeszkedik a megfeleltetésbe.)  

 

Amennyiben tehát az egyszólamú Magnificat nem alakult volna át sokféle formában, akkor 

sem értenénk meg belőle kevesebbet. Funkciója, helye azonos, csupán a rárakódott eszközök 

változtatták meg. A szekularizáció egyik fogalmi értelmezése lehet: az alapjaiban szilárd 

funkciójú zenei mű eszközeinek változása. 

 

Lerinumi Vince után elsősorban a 19. és 20. században születtek újabb elméletek, amelyeket 

alább fejtek ki. Annak ellenére, hogy ezek a vizsgált kornál jóval később keletkeztek, a dogma 

végérvényességét tartják szem előtt, ezért utólagos értelmezésük a dolgozat segítségére lehet, 

és ilyen formában alátámaszthatják a hipotézis létjogosultságát. 

 

A híres Tübingeni teológiai iskola szellemiségét Johann Adam Möhler (1796–1838)
608

 és 

általa John Henry Newman (1801–1890) határozta meg. Szerintük a dogma életerős eszme, 

amely elutasít minden idegen, heterogén anyagot, de képes több olyan jellemvonást magára 

venni, amely azonos vele. A homogén vonások asszimilálódnak, ezáltal a dogma átalakul. A 

modernisták sokszor tévesen Möhlert és Newmant is példaképként kezelték.
609

  

Az új zenei elemek is képesek beleolvadni környezetükbe. Míg az azonos elemek könnyen 

megtalálják útjukat, addig az ismeretlenek az adott kornak megfelelően épülnek be a művekbe. 

Jelen esetben heterogén anyagnak tekinthetünk minden olyan elemet, amely a zsinati 

határozatoknak nem felel meg, ilyen a szöveg érthetősége, vagy a túlzott díszítés, ami elvonja a 

hívők figyelmet magáról a liturgiáról. Történeti szempontból, visszatérve a már említett 

„maghoz”, Möhler és Newman korában már elfogadott tény volt a túlzott díszítés, a hangszerek 

sokasága, és az olykor nem érthető liturgikus szöveg.  

 

Newman szerint a dogmafejlődést egy „következtetési érzék” közvetíti (illative sense), ezáltal 

jogosult a személy eldönteni a felismerés érvényességét.
610

 Merőben új utakat nyit ez a fajta 

hozzáállás. Az ember döntésére bízza a dogmafejlődés valós jellegét, az individuumra, aki a 

Szentlélek segítségével ítéli meg a dogmatika fejlődési irányát és nem a dogmák létét. 
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Johannes Baptista Franzelin (1816–1886)
611

 bíboros, teológus az igazság kibontakozásáról 

beszél a dogmafejlődés tekintetében.
612

 Minden már létezőt felszínre hoz a dogma- fejlődése –

így az egyházzenében is számos alkalommal előfordult, hogy a világi művekben meglévő 

tárház azonosul az egyháziakkal. A világi elemekről nem állíthatjuk teljes bizonyossággal, 

hogy igazak lennének és az egyház liturgiájában helyet kaphatnának. Bizonyos világi, már 

létező elemek a tridenti zsinat határozatainak is megfelelnek, ilyen a görög monodikus stílus. A 

nem keresztény gyökerekkel rendelkező műfaj régebbi, mint maga a kereszténység, ez azonban 

nem jelenti azt, hogy ne fogadná be az egyház. Az egyszólamú, zsoltározó- jellegű énekmód 

megfelelt a szabályoknak, a szöveg érthető maradt, csupán az érzékiségnek, a 

túldíszítettségnek kellett határt szabni.  

 

Maurice Blondel (1861–1949)
613

 filozófus a hittartalmak gyarapodásával magyarázza a 

dogmafejlődést. A folyamat a hiteles dogmák áthagyományozásával jön létre,
614

 és 

megállapítása szerint minden fejlődés változást eredményez. Az eddigi elméleteknél is ezt 

tapasztaltuk, azonban a hitigazságok lényege nem változott meg.  

 

Henri de Lubac (1896–1991)
615

 francia teológus, bíboros elmélete egybehangzik Hans Urs von 

Balthasar (1905–1988)
616

 svájci pap, teológus gondolatával. „A dogmafejlődés a teljes 

keresztényi hittudatnak a Lélek által irányított kibontakozása.”
617

 A Szentlélek az egy Isten 

Szentháromságának harmadik személye. Közvetítő és egyben közvetített is, a szeretet-

kapcsolat létezését tanúsítja. A Szentlélek neve Istenre utal, valamint Isten cselekvését is 

kifejezi.
618

 A közösség és az egyénre gyakorolt hatása által a kinyilatkoztatás és az üdvtörténet 

megismerését segíti elő. Az isteninek a világban való megjelenése egyértelmű a liturgiában, 

tehát a Lélek tevékenysége szükséges minden liturgiával kapcsolatos tényezőhöz, így az 

egyházzenéhez is.  

 

Érdekes egy korábbi személet is a kora barokk korból: Jakob Böhme (1575-1624)
619

 

elképzelése – ő a természet sokszínű megjelenése és a Szentháromságtan között keres 
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összefüggést. „Az eredeti akarat az Atya, ez akarat önmagát szemlélő, önmagát felfedező volta, 

melyet szívnek is nevez, a Fiú, s végül a második akarat, mely e két első mozzanatból áramlik, 

a „mozgékony élet”, amely mindazonáltal azonos az eredeti akarattal, a Szentlélek böhmei 

elképzelése.”
620

  

 

E teóriák egyike sem nyert általános elfogadást, és a mai hittudósok azon az állásponton 

vannak, hogy a dogmafejlődés teljes igaza nem felfedhető. Azonban mindegyiknek van 

létjogosultsága, igazsága, ami közelebb viszi az egyént az Isten-ember kapcsolat felfogásához. 

Minél több oldalról vagyunk képesek megérteni ezt a viszonyt, annál jobban letisztulnak a 

világi dolgok értelmünkben, vagyis Isten felismerésén és megismerésén keresztül jutunk el az 

igazsághoz. Az isteni lét megismerése pedig a dogmatika tudományában rejlik, ezért fontos 

annak felfedése. Mivel a teljes igazságot az emberi elme képtelen befogadni, ezért 

mindösszesen megoldási kísérleteket keres az összetettség bizonyítására. Ez a fejezet is arra 

vállalkozott, hogy a meglévő tárházat más perspektívából szemlélje, közelebb kerüljön a 

szekularizációs folyamathoz a dogma-fejlődésen keresztül. Továbbá bemutatta a dogmák 

alapvető fontosságát a katolikus vallás szempontjából, amelyekre a későbbiekben még 

visszatérek. 

 

6.2.2 A reformáció és az ellenreformáció filozófiai háttere 

 

A Tridenti zsinatot megelőző irányzatok, eszmerendszerek együttese adott alkalmat a zsinat 

szellemiségének. A protestanizmus megjelenése – amely a Katolikus Egyház létét 

veszélyeztette – volt a fő oka a zsinat összehívásának. Emellett számos filozófiai irányzatot 

ismerünk, ami hatással volt a zsinati rendelkezésekre. Ezek az áramlatok sok esetben már 

léteztek és alapjaikból kiindulva a kor szellemiségéhez alakultak át. Nagy részük 

szerzetesrendekhez is köthető. A következő fejezet ezeket kívánja bemutatni és végiggondolni, 

azzal a céllal, hogy e gondolatokkal közelebb kerülünk az elvilágiasodás fogalmához. 

 

6.2.2.1     Humanizmus 

A reneszánsz korszak eszmerendszere a humanizmus, amelynek középpontja, az ember, a 

humánum. Az emberi szabad döntés, az emberi szabad akarat felülbírálta az eleve isteni 

elrendeltséget, minden természeti közepe az ember, emberi gondolkodás volt. A szabad akarat 
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lehetett a reformáció egyik legfőbb előzménye, ezt bizonyítja Luther egyik első írása az An die 

Rastherren aller Städte deutschen Landes (Németalföld valamennyi városának tanácsuraihoz, 

1524), amiben a reformáció és a humanizmus nevelésrendszerét taglalja.
621

 Mivel ez a 

folyamat veszélyeztette az eddig kialakult Istenképet, ezért több keresztény gondolkodó is 

behatóan foglalkozott a témával- megpróbálták a vallási tanokat és az újfajta eszmeiséget 

megfeleltetni, annak érdekében, hogy vallásuk alapjaiban ne változzon (lásd „A 

dogmafejlődési elméletek zenei vetületei” fejezetet). A reneszánsz korszakban talán az egyik 

legnagyobb változást e téren Molina
622

 jezsuita szerzetes kegyelemtani rendszere hozta meg. 

Az Istentől kapott kegyelem és a szabad akarat együttműködését fogalmazta meg. Isten 

elégséges kegyelmet ad ahhoz, hogy a szabad akaratunkkal ezt hatékony cselekedetté tudjuk 

tenni.
623

 A döntés az, amit Isten az emberre bízott, ez teszi szubjektummá az embert – az Úr 

előre látja, ki az, aki együttműködik a kegyelemmel, és ki az, aki elutasítja azt, az előbbiek 

üdvözülnek, az utóbbiak a kárhozatra rendelődnek. Így magyarázza Isten előre tudását, amivel 

a reneszánsz általános humanizmusa bekerül a teológiába.
624

 Molina a kegyelmet nem tartja 

önmagában hatékonynak, szükség van hozzá az emberi elfogadásra, együttműködésre. Ezzel 

párhuzamosan egy mély teológia álláspont fogalmazódott meg, miszerint az emberi elfogadást 

és annak következményeit Isten együtt műveli az emberrel.  

 

Ezt joggal támadták Aquinói Szent Tamás
625

 követői, a tomisták
626

. Szerintük Istennek tudnia 

kell előre az emberi cselekedeteket, tőle indul ki minden, feltétlen uralommal bír. A tomisták 

féltették Isten mindenek feletti hatalmát, és úgy értelmezték, hogy Molina megsértette azt. 

Banez
627

 magából Istenből, mint metafizikai elvből indul ki, miközben a szabad akaratot 

elismeri.
628

 

 

A szabad akarat, a döntés tette meg az első lépéseket az individualizáció irányába, s ez 

hatással volt az élet minden területére, mely alól egyházzene sem kivétel.  A zenei elemek, 

kifejezőeszközök is elkezdik saját, önálló útjukat járni, kilépnek az eddigi zárt rendszereikből.  
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A humanista gondolkodásmód talán egy szempontból előfutára lehetett a zsinatnak. A 

történetírást, mint tudományágat a nagy humanista elméleti munkáknak köszönhetjük. 

(Francesco Patrizi: Della historia, Bodin: Methodus)
629

 Eddig az egyház nem foglalkozott a 

katolikus tanítás egészével, ezt először a zsinat tette meg, ahol történeti szempontból is 

összegezték az eddigi ismereteket, dogmákat. Ez nem az a fajta történetírás, amit már jól 

ismerünk, hanem a hittételek szinopszisa, ilyen módon egy retrospektív dokumentáció jött 

létre, az új rendelkezésekkel kiegészülve. 

 

6.2.2.2     Skolasztika 

Ezt az összetett filozófiai irányzatot az ellenreformáció élesztette újra. Az értelem előtérbe 

helyezése a humanizmus velejárója, aminek gyökereit, már jóval korábban Boethius-nál (470-

525) megtalálhatjuk.
630

 A Szentírás, az egyházatyák, a Tridenti zsinat előtti határozatok és a 

nagy gondolkodók, Arisztotelész és Platón tanainak együttes ismerete, összekapcsolása, 

továbbgondolása jellemzi. Mivel sokféle irányzatot magában foglal, ezért különböző iskolákat 

különböztetünk meg a skolasztikán belül.  

 

A legnagyobb skolasztikus gondolkodó Aquinói Szent Tamás (1225–1274) az arisztoteliánus 

tanok mellett érvelt, az ő híveit tomistáknak nevezték. Ezt a gondolatmenetet vették át a 

Domonkosok (O.P.; Ordo Fratrum Praedicatorum). A szerzetesek a párizsi és bolognai 

egyetemen kerültek kapcsolatba a tudós világgal, és Aquinói Szent Tamás segítségével a rend 

a tudományos kutatásokban is helyet kapott.
631

  

 

Elmélete tapasztalati alapokon nyugszik, racionális elemzést végez és természetfölötti 

világképpel rendelkezik.
632

 „Az alkotó ész valamiféle bizalmat jelent a lét felé, hogy az 

megismerhető, hogy az igaz.”
633

 Míg az akarat és a hit egyensúlyban van, addig a hit az ész 

fölött áll, mivel az arisztotelészi filozófiát többen is a teológia szolgálólányaként 

értelmezték.
634

 Akad azonban más megvilágítása is az irányzatnak. Valószínűleg Szent Tamás 

nem gondolt a filozófia és teológia szétválasztására, de azzal a kijelentéssel, hogy a filozófia a 

                                                 
629

 Boros i.m. 573.o. 
630

 Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába. Budapest: Osiris, 2002: 52. oldal 
631

 Puskely Mária: Szerzetesek.  Zrínyi nyomda kiadója, 1990: 33.o. 
632 

Kormos József: A Trentói zsinat filozófiai tanítása és annak tükröződése a barokk egyházművészetben. 

Budapest: ELTE BTK, 1996: 10.o. 
633

 Kormos i.m. 10.o. 
634

 Turay Alfréd: Filozófiatörténeti vázlatok. http://mek.oszk.hu/08700/08784/html/filozofia.htm 



 

 

137 

világot vizsgálja, amíg a teológia Istent, ezzel mégiscsak ezt tette. A filozófia a természetes 

ész fényében munkálkodik, amíg a teológia a kinyilatkoztatás fényénél.
635

 Ezzel megbontja 

azt az egységet, harmóniát Aquinói Szent Tamás, amire törekedett. A rációval történő 

gondolkodás újszerű nála, de Isten mindenhatósága mellett kiáll, és ez isteni értelem elsősége 

mellett érvel. Vagyis az emberi értelem nem képes egészében felfogni az Isten által 

kinyilatkoztatottakat. A tomizmus Tridenti zsinatra gyakorolt hatása meghatározó, X. Pius 

pápa egyháztanítónak nevezi Aquinói Szent Tamást. 

 

Zenei szempontból a formai elemek lassú átalakulása, sokszor a régihez való ragaszkodás az 

emberi értelem ilyen irányú kötöttségével magyarázható. 

 

A skolasztika másik iránya a skotizmus. Johannes Duns Scotus OFM (Duns, Skócia, 1265 k. 

– Köln, 1308)
636

 ferences szerzetes filozófiai elgondolása, amelyet leginkább ferences 

iskolákban tanítottak. Cambridge-ben, Oxfordban és Párizsban is tanított. Éles elméjű 

doktorként Arisztotelész (és Ágostonos),
637

 valamint platóni beállítottságával,
638

 őt és a 

követőit a tomista mozgalom ellenpólusaként tartották számon. Míg a tomisták az isteni 

értelem elsőrendűségéről beszélnek, addig a skotistáknál az isteni akarat megelőzi az isteni 

értelmet.
639

 

 

A fogalmi elemzés és a formalizmus hangsúlyozása jellemezte Duns Scotus elméletét. A 

formalizmus filozófiája elsőként a német idealistáknál található meg.
640

 Formalizmusnak 

nevezzük a dolgok formai jelentőségét, nem pedig a tartalmi szempontot. Ezzel a fogalmi 

jelentés előtérbe kerül, valamint azok indoklása.
641

 Zenei viszonylatban a skotizmus 

újjáéledése a kora barokk korszakban nagy jelentőséggel bír: új formaalkotó kifejezésmódok 

jönnek létre, stílustörténeti szempontból. A monódia, a hangszerkíséretes előadásmód, a basso 

continuo, és a koncertálás a formára, vagyis a dolgok meghatározó tényezőjének jelölésére 

utal.
642
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A harmadik – a Tridenti zsinat idejében létrejött – skolasztikus áramlat a már említett 

molinizmus. Ez az irány a skolasztikából táplálkozott, abból jött létre. Kegyelemtani 

álláspontját- miszerint az emberi szabad akarat és az isteni kegyelem egyszerre lép érvénybe- 

a jezsuita és nem-jezsuita teológus ma is elismerik. 

 

A skolasztika időszakait két nagy rendszer köré fonhatjuk. Az egyik a realizmus (kb. 100-

1350), amely a korai korszakot uralta, a másik a nominalizmus (kb. 1350-1500), amely a 

késői századkora volt jellemző. A két út közötti különbségeket az univerzáléprobléma és a 

módszertani kérdések differenciálták. A realisták (via antiqua) az egyetemes eszméjét 

próbálták megmagyarázni, míg a nominalisták az egyedire törekedtek (via moderna).
643

 A via 

antiqua-t képviselők az isteni bölcsességet Istentől elkülönítették, ezzel szemben a 

nominalisták ők ezt egyként értelmezték, minthogy minden, ami Istenben van, magával 

Istennel azonos.
644

 Ez a kettőség jól jellemzi a két irány összetettségét. Sokszor a két táborhoz 

tartozó gondolkodókat nem egyértelműen tudták elkülöníteni, többeket megemlítenek 

mindkét irányzatnál. Az előbbi kettősség is alátámasztja ezt a tényt. Az egyetemesség 

gondolata, és az Istenség, valamint isteni bölcsesség egyként való felfogása párhuzamba 

állítása alkothatna egy értelmi kört. A másik lehetne az egyediség, individuum, valamint az 

Istenség és isteni bölcsesség elkülönülése. Ezzel ellentétbe a pólusok kicserélődtek, az 

ilyenfajta párhuzamokat nem találjuk meg. Az eddigiek alapján egyre inkább egy kört 

láthatunk kirajzolódni, amely nem tartalmaz egyenes határvonalakat. Hogy még közelebb 

kerüljünk ehhez a körhöz, érdemes megfigyelni pontosan milyen irányzatok tartoznak a 

skolasztika eme két nagy korszakához. A tomisták és skotisták a realizmus képviselői 

voltak,
645

 – egyes források ekképp nyilatkoznak- de, sok esetben Don Scotus követőit 

nominalistáknak is nevezik.  Ehhez társul még egy paradoxon, miszerint a via moderna, 

modern út Augustinushoz köthető. Az újaugustinusi iskola megalapítója Francisco Suárez 

(1548-1617), aki szerint „az aktuális kegyelem azáltal hatékony, hogy az akarat metafizikai 

konstitúciójához alkalmazkodik.”
646

 A skotistáknál szintén megtalálható ez az ágostoni 

elgondolás.  
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646
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Az eddig meghatározott filozófiai irányzatok között párhuzamot vonhatunk. A humanizmus 

és a skolasztika között is számon tartják a molinizmust, és szintén paralel átmenetek 

találhatók a skolasztikán belül. 

 

6.2.2.3     Misztika  

„A misztika, mely a belső lelki tapasztalatokra, élményekre helyezi a hangsúlyt a nép és a 

szerzetesrendek körében (különösen a női szerzetesrendeknél) mindig is erőteljesen élt a 

középkor során.”
647

 Ez hagyományozódott tovább a reneszánsz korszakban és a további 

századokban is. Mivel a belső tapasztalásokat igyekszik megmagyarázni, ezért szorosan 

összefügg az egyház gyakorlatával, mint például a liturgiával, szentségekkel, az emberi lélek 

tapasztalataira épít, ami az individuumból jön létre, ezzel a szubjektivizmusnak nyit utat, 

akárcsak a humanizmus filozófiája. Az érzelmi síkon való gondolkodás sokszor határt szab az 

értelmi viszonyoknak, mások véleményét háttérbe szorítja, ezzel túlzott öntudat lép életbe.
648

 

Az érzelmi mértéktelenség kétféle irányt válthat ki, egyik oldalról az előbb említett túlzott 

öntudat jelentkezett, másrészről viszont Isten mindenhatóságának hangsúlyozása az embeir 

akaratot teszi semmissé.
649

 Képviselői között említhetjük a ciszterci Clairvaux-i Szent 

Bernátot (1091-1153)
650

 vagy Kempis Tamás (1379/80-1471)
651

 Ágostonos-rendi kanonokot. 

„Az ágostonos lelkiség legszembetűnőbb vonása a bensőséges elmélyültség,”
652

 amely nem 

esik túlzásokba.  

 

A misztika segítségével az érzelmek az egyházzenébe is beszivárogtak a kora barokk 

korszakban. Ez az újítás teret nyitott az affektusoknak, a túlzott díszítésnek, ezzel elvonva a 

hallgatók figyelmét a liturgiáról.  

 

A dogmafejlődési elméletek zenei vonatkozását valamint a Tridenti Zsinatot megelőző, illetve 

abban az időszakban lévő filozófiai áramlatok vizsgálata után a következő rendszer 

kristályosult ki. 
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A dogmák határozzák meg a katolikus világnézetet, minden ezekből indul ki, így az 

egyházzenét is, mivel a liturgia része, innen kell vizsgálni. A dogmafejlődési elméletek 

megmutatták, hogy a kinyilatkoztatott tanok alapjaiban nem változnak, a dogmákat, mint 

„magokat” kell elképzelni. A „mag” nem módosul, a jobb megértés érdekében azonban 

kitágulhat a magyarázati sík körülöttük, de lényegében ez sem változtat az alaptételen.  

Ezeket a dogmákat veszik körül az ókori filozófusok gondolatai, azonban a hagyományt a 

kereszténység nem rombolja le, hanem Arisztotelész és Platón elméleteit beleszövi az 

Újszövetség tanaiba. Ezáltal az egyes egyházatyák, szerzetesek Isten törvényeit kiegészítik a 

különböző ókori tézisekkel, ekképpen létrejönnek a különböző iskolák és az adott 

szerzetesrendek elődjeik útját követik. Ezek az áramlatok a három nagy filozófiai mozgalom 

részét képezik: a humanizmus, skolasztika és misztika irányzatait. Amennyiben ennek a 

három irányzatnak kiemeljük a legfőbb jellemzőit, a humanizmusnál az individuum 

megjelenését, a skolasztikánál a formalizmust és szintén az individualizmust, a misztikánál az 

érzelmeket akkor közelebb kerülhetünk az egyházzene elvilágiasodásához. Az emberi akarat, 

az egyén érvényesülése, az érzelmek előtérbe kerülése, valamint új formarendszer alkotása 

teheti hitelessé ezt a kifejezést. Amennyiben a rendszert, nem a „mag” felől vizsgáljuk, hanem 

a már kialakult filozófiai irányzatoktól visszafelé követve, azt tapasztaljuk, hogy nincsenek 

egyenes határvonalak, sok az átmenet egyik szerkezetből a másikba. A humanizmus 

velejárója a skolasztika, amit jól mutat a molinizmus, mely mindkét irányzatnál jelen volt. A 

misztikusokra és a humanistákra volt legkevésbé igaz az ókori görögök jelenléte. A 

skolasztika összetettségére utal a két nagy korszaka a realizmus és a nominalizmus, valamint 

Duns Scotus követői, akik Arisztotelész és Platón tanait is felhasználták. A szerzetesrendek 

jelentősége nagy befolyással bírt az áramlatokra, mindegyik tendenciánál jelen voltak, így 

térünk vissza a dogmatikához.  

 

Fontos kiemelnünk a misztikát és a skolasztikát, melyek már a korábbi századokban is léteztek. 

A misztikából származó érzelmek az egyházzenében a kora barokk korszakig nem voltak jelen, 

azonban a teátrális elemek megsokszorozódásával ezek is előtérbe kerültek. A túlzott 

ornamentika teret nyit az élvezeteknek, és ezzel elvonja a figyelmet a liturgiáról. Így 

szekularizációs eszköznek tekinthetjük az érzelmekre ható zenei kifejezőeszközök 

megjelenését az egyházzenében (lásd 5.3 fejezet). 

 

A skolasztika megújulása is ehhez a korszakhoz köthető, egyrészről Aquinói Szent Tamás 

követői, az emberi értelem korlátaira mutatnak rá, ezzel határt szabva az önálló személyiség 
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kialakulásának. Ilyen módon fejlődést nem tapasztalunk, a hagyománytisztelet valósul meg 

náluk. Ez az áramlat segíti annak megértését, hogy a barokk fénykorában is találunk olyan 

egyházzenei műveket, amelyek a Palestrina-stílust képviselik. 

 

Másrészről Duns Scotus követői a fogalmi pontosságot emelik ki (ami a zsinati szövegekre is 

hatott) és a formalizmust, amely a barokk korszakban kialakult új zenei formákra is hatással 

volt (lásd 5.2 fejezet). 

 

A humanizmus és a skolasztika személyiségközpontúsága befolyásolta az egész életfelfogást, a 

legcsekélyebb dolgokra is kihatással volt. Ennek hatására a zenei és egyházzenei 

kifejezőeszközök is elkezdik saját útjaikat járni, individualizálódnak, amely szintén rámutat az 

elvilágiasodásra (lásd 5.1 fejezet). 

 

A kora barokk egyházzene elvilágiasodásának hermeneutikai modellje.  

 

Dogma    Molinizmus Jezsuita Humanizmus  individuum 

Dogma   Arisztotelész   Tomista Domonkosok Skolasztika Realizmus     Emberi értelem 

korlátoltsága 

Dogma   Arisztotelész, 

Platón   

Skotizmus 

(Arisztotelész, 

Platón) 

Ferencesek, 

Ágostonos-

rend 

Skolasztika Realizmus (Platón), 

nominalizmus(Arisztotelész 

Formalizmus 

Dogma    Molinizmus Jezsuita Skolasztika  individuum 

Dogma     Ciszterciek,   

Ágostonos-

rend 

Misztika  Érzelem 

14. táblázat 
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6.2.3 E.T.A. Hoffmann: Régi és új egyházzene 

 

E.T.A. Hoffmann 1814-ben megjelent tanulmányát a legújabb kiadásban a Die 

Seraphionsbrüderben találhatjuk, amit a Hofenberg kiadó 2015-ben adott ki ismét. 
653

 

 

A kilenc oldalas értekezés több síkon határozza meg, mit nevezhetünk régi és új 

egyházzenének, éppen ezért segítségemre szolgált – ezért a fogalom értelmezéséhez 

segítségül szolgál Carl Dahlhaus Az abszolút zene eszméje című könyvének harmadik 

fejezete, amely ezt az esszét is tárgyalja. 

 

Hoffmann tanulmánya a die Andacht-ból, vagyis az imádságból indul ki, amely az 

egyházzene közegének tekinthető. Ez az aktuális emberi lelki pozíció határozza meg Isten és 

ember kapcsolatát és éppen az aktualitásából adódóan válik egyénivé. Hoffmann ezt az 

egyéni, sajátos és egyben sokszínűen felépített imádságot vetíti ki az egyes zenei tételekre, 

amelyek befogadása mind a zeneszerzői, mind a hallgatói kedélyállapottól függenek. Az 

ordinárium zenei tételeit szövegileg magyarázza, − így a Credo a hitet fejezi ki −, majd ezt 

követően művészettörténeti párhuzamot von, és ezzel vetíti előre hermeneutikai modelljét. A 

régebbi olasz egyházzene (Hoffmannál a gregorián ének) úgy hasonul az újabb németekéhez, 

mint a hamburgi Peterskirche, a Straßburger Münsterhez − hozza fel a példát. 

 

 

                      Peterskirche (Hamburg)
654

                      Münster-Catedrale (Strasbourg)
655

 

                                                 
653

 E.T.A Hoffmann: Die Seraphionsbrüder. Berlin: 2015. Hofenberg, Zweiter Band, Vierter Abschnitt, Alte und 

neue Kischenmusik 350-359.o.  
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Ezzel a párhuzammal összetetten kezdi meg a zenei korszakok stílusjegyeinek 

összehasonlítását. Léteznek rossz funkcióban felhasznált stíluseszközök, ahogyan a barokk 

komikus opera is tartalmaz könnyed és súlyos tételeket egyaránt, így a misében is lehetnek 

operaszerű tételek. Ennek ellenpólusa a jól felhasznált stíluseszközök, amelyek a hangszeres 

zenét a figurált énekekkel ötvözik, méltóságteljesen, rövid, egyházias jelleggel. Mozart jó 

példa erre, aki tisztán romantikus, szent zenét ír, gálánsan megoldja ezt akár a C-dúr 

miséjében, akár a Requiemjében.
656

 Hoffmann szerint Joseph Haydn is a legtöbb esetben 

nemes, méltó módon használja ezeket a stíluseszközöket, de adott esetben a játékosság is 

belép a műveibe. Beethoven jól érthető belső strukturáltsága, értelmes hangszerelése szintén 

elfogadott az egyházzenében, vagyis a klasszikus korszak harmóniára épülő letisztult formáját 

és zenei rendszerét a szerző alkalmasnak találja a szent zene megformálására. Ezzel együtt 

Palestrinát tartja etalonnak, az ő művészete „az egyházzene tetőpontja”, egyszerű, gyermeki, 

valóban keresztényi, ezért jobban előnybe kellene részesíteni, mert letisztultsága példaértékű 

az egyházzenében. A Palestrinát követő század azonban elvesztette azt a stílusérzékenységet, 

amit a zeneszerző Palestrina képviselt, azt a tudatos eleganciát már nem találjuk meg a barokk 

zene stílusjegyeiben. Tulajdonképpen a középkori-reneszánsz zene újjászületéséről 

beszélhetünk a 18. századi harmonikus gondolkodású, tiszta zene megjelenésével. A 

harmonikus, vertikális tudatosságot viszont a melódiában kereshetjük, mivel a dallamban már 

megjelenik a harmónia csírája. Ez a mag mindeddig nem tudott kibontakozni, mert 

megtermékenyítetlen talajon pihent, amely később a kereszténységben vált virágzó 

gyümölccsé. Hoffmann szerint a melódia és a harmónia is a keresztény kultúra hozadéka, a 

későbbiekben tapasztalhatjuk ennek a két fogalomnak a jelentőségét. Két ellentétes pólust 

alakít ki az antik kor plasztikusságát és a kereszténység zeneiségét, ahogy a fogalmaz: „A 

kereszténység megsemmisítette a plasztikát, de létrehozta a zenét.”
657

 Párhuzamot von a 

festészet és a zene között − ahogyan az ókorban nem ismerték a perspektívát
658

, úgy a 

zenében sem tudtak a harmóniáról és a melódiáról. Nem pontosan kivehető, hogy Hoffmann 

mit is ért valójában a melódia szó alatt. Amennyiben dallamot, a monódiát, abban az esetben 

nem helyén való az állítása, mivel az ókori zene kultúrája a dallamiságra épült. Azzal azonban 
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egyet lehet érteni, hogy a dallam tartalmaz egyfajta akkordikusságra való törekvést, már az 

ókor korszakában is.  

 

Érdemes szemügyre vennünk a római San Clemente bazilikát építészetileg, mivel valami 

hasonlót tapasztalhatunk akárcsak a zeneművészetben. A korszakok egymásra épülése és az 

egyes elemek áthagyományozódása olyan egységes képet ölt, hogy azonnal ez a közhely jut 

eszünkbe: a történelem ismétli önmagát. Két római házra épült, amelyeket az első században 

építettek és a belső udvaron Mithrasz napisten szentélye található.  Az ezt követő szint a 4. 

században keletkezett, amit már Szent Kelemennek szenteltek, több freskó is ebből a korból 

származik. Azonban a 10. század eleji normann támadásban megsérült az épület és a már 

amúgy is lesüllyedt építményt feltöltötték és erre építették rá a mai utcai szinttel megegyező 

templomot, amelyet csupán a 18. században újítottak fel.
659

 Ez a példa is jól mutatja a korok 

átjárhatóságát és az egyes szintek úgynevezett ismétlődését. Már az ókorban is áldozatot 

mutattak be ezen a helyen, a kereszténység megjelenésével pedig ugyanazt tették, a 

különbség, hogy a politeizmust felváltotta a monoteista szemlélet.  

 

Az ókori plasztikusság megszűnik és létrejön a zene- állítja Hoffmann.
660

 Feltehetjük a 

kérdést, abban az esetben is így lett volna, ha lennének fennmaradó antik értékeink. Joggal 

állítja Hoffmann, hogy Guido a notáció, a kottaírás megjelenésével, illetve annak 

korlátozottságával legyőzte a tisztán zeneiséget, mivel az ösztönös muzsikálásnak véget vetett 

a határok által szabályozott lejegyzési formula − Dahlhaus nem véletlenül szentelt egy 

fejezetet Az abszolút zene eszméje című könyvében Hoffmann modelljének. Amennyiben a 

zene formálhatóságáról, alakíthatóságáról avagy plasztikusságáról beszélünk, úgy valóban 

szabad, improvizatív zenélésről beszélhetünk, ami a lejegyzésmóddal megszűnt. Azonban az 

improvizáció pár száz évvel később ismét teret hódít a magának, igaz, új arculattal. Ekképpen 

áthagyományozódási íveket kapunk korról korra, ahol az alkotófolyamatok egymásra 

rakódnak és egymásból táplálkoznak.  

 

Halmazok és antitézisek láncolata rajzolódik ki, amit Dahlhaus részletesen kifejt az esztétikai-

történetfilozófiai hermenutikai modellel kapcsolatban, ekképp „a művészetek rendszere 

előrevetíti a művészettörténet menetét.”
661

 A tanulmányon végigvonuló dichotómiákat 
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rendszerezi Dahlhaus, „amely rendszer ugyan rendszerként sehol sem lép előtérbe, ám 

mintegy a háttérből irányítja az egész érvelést.”
662

 

 

Plasztikus 

Antik  

Pogány  

Ritmus 

Dallam  

Vokális zene 

Zenei 

Modern 

Természetes 

Harmónia 

Harmónia  

Hangszeres zene 

15. táblázat 

A fenti ábrából jól látszódik, hogy az 1. oszlop antik jellemzői már önmagában egymásnak 

ellentmondanak. Elviekben az antik-plasztikus-pogány-ritmus fogalmak férnek meg egymás 

mellett, de a dallam illetve vokális zene már a prima prattica korszakához tartozik. A 

hangszeres zenével kapcsolatban Hoffmann szerint kiteljesedés a hangszerek megjelenése és 

nem valamiféle hanyatlás. Ez az elv az egyházzene elvilágiasodása szempontjából jelentős, 

mivel a csak vokális előadásmódot a Tridenti Zsinat is előnyben részesítette. Hoffmann 

számára nemesebb, de itt elsősorban a már említett klasszikus korszak szerzőire utal, mint 

Mozart és Beethoven. Ezt beépítve a szekularizációs folyamat értelmezésébe, a hangszerek 

liturgiában való megjelenése nem fogható fel világi elemként.  

 

Palestrina etalon munkássága és a beethoveni tiszta zenei rendszer párhuzama között 

egyértelműen kirajzolódik egy újabb hasonlóság a zenei stílusjegyeken keresztül: a barokk 

korszak valamint az antik ókor egyezései. „Az 1600 körüli monódia, hasonlóan Gluck 

későbbi operareformjához vagy a zenei dráma wagneri koncepciójához, sajátos, a »régi 

igazsághoz« való visszakanyarodás útján megvalósuló forradalom volt…Bármilyen 

megtévesztő a terminológia, a zenei »Querelle des anciens et des modernes« során a »prima 

prattica« a »modernek« ügye volt, a »seconda prattica« pedig a »régieké«.”
663

 

 

 

 

 

Ebben a formájában a következő antitézisek rajzolódnak ki: 
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 Dahlhaus i.m. 53.o. 
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Prima prattica 

Újak  

Vokálpolifónia  

Egyházi  

Modern 

Seconda prattica 

Régiek 

Dráma  

Pogány 

Antik 

16. táblázat 

Így az antik zene újjáéled a barokkban, a középkor-reneszánsz zenéje pedig a klasszika-

romantikában, a dolgozatban bemutatott zenei kifejezőelemek is ezt támasztják alá.  

 

 

Ókor Középkor-reneszánsz Barokk Klasszika-romantika 

régi új régi új 

antik modern antik modern 

pogány keresztény KERESZTÉNY keresztény 

hangszeres vokális hangszeres Hangszeres- vokális 

monódia, dráma áhítat monódia, opera  

dallam polifónia-„harmónia” dallam harmónia 

17. táblázat 

Az ábra összefoglalóan szemlélteti a korszakokra jellemző bizonyos tulajdonságokat és 

rávilágít a barokk korszak azon problematikájára, amely a keresztény és pogány időszakot 

keveredését jellemzi. Világosan látszódik, hogy az antik standard tulajdonságai 

visszaköszönnek az 1600-as években, azonban a legszembeötlőbb eltérés vallási szempontból 

mutatható ki. A kereszténység megléte alapvető, ehhez párosultak az antik elemek − eszerint 

valóban kijelenthetjük, hogy az egyházzene a barokk korszak kezdetén elvilágiasodott. Így 

Monteverdi prima prattica és seconda prattica terminológiarendszere más értelmezést nyer, 

mivel a két jelző éppen hogy permutálódik, azaz felcserélődik. Monteverdi megnevezései 

érthetőek a zeneszerző szemszögéből, ám mégiscsak érdekesnek tűnik, hogy az utókor ekkora 

jelentőséget tulajdonít ezeknek a terminusoknak.  

 

Valójában a művészettörténeti terminusok ismétlik önmagukat, áthagyományozódnak az 

egyes forma-és gondolati síkok. Így az előző fejezetben tárgyalt filozófiatörténeti rendszer 

jobban érthető és a későbbiekben jobban bizonyítható Hoffmann hermeneutikai modelljén 

keresztül. A kereszténység felvétele az a határvonal, amire ráépült, jobban mondva, amihez 
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kapcsolódtak az antik világ egyes stílusjegyei. Bár az egyes történeti korszakoknál már 

hamarabb megjelennek ezek a filozófiák ld. szerzetesrendek, azonban a zenében csak a 

barokk korszak az a mezsgye, amely tudományos szempontból ilyen formában ki is 

mutatható.  

 

A fejezet első modellje Hoffmann hermenutikájához hasonló képet mutat. Közös pont az 

imádság, amely elengedhetetlen a liturgia szempontjából, Hoffmann ebből is indul ki, saját 

elgondolásom pedig a dogmát tartja kiindulási pontnak. Az ezt követő gondolatmeneteknél 

válik szét a két elméleti sík- míg Hoffmann a történeti korok különböző stílusjegyeiben találja 

meg az összefüggéseket, addig a másik rendszer egy égitesthez hasonlítható, amely a magból 

építkezik és a rárakódott rétegekből jut el a hoffmanni rendszer szintézisére. Ilyen formában 

hitelesebbé válik és növeli annak mértékét, miszerint kijelenthetjük, hogy a liturgikus zene 

szekularizálódott a kora barokk korszakban.  

 

A kora barokk egyházzene elvilágiasodásának hermeneutikai modellje és Hoffmann 

modelljének egyesítése 

 

 Ókor Középkor-

reneszánsz 

Középkor-

reneszánsz 

Középkor-

reneszánsz 

Középkor-

reneszánsz 

Barokk 

Ima Régi Új Új Új Új Régi 

Ima Antik Modern Modern Modern Modern Antik 

Ima Pogány Keresztény Keresztény Keresztény Keresztény Keresztény 

Ima 

 

Dallam Polifónia-

Harmónia 

Polifónia-

Harmónia 

Polifónia-

Harmónia 

Polifónia-

Harmónia  

Dallam 

 

Dogma    Molinizmus Jezsuiták Humanizmus  Individuum 

Dogma   Arisztotelész   Tomisták Domonkosok Skolasztika Realizmus     Emberi értelem 

korlátoltsága 

Dogma   Arisztotelész, 

Platón   

Skotizmus 

(Arisztotelész, 

Platón) 

Ferencesek, 

Ágostonos-

rendiek 

Skolasztika Realizmus 

(Platón), 

nominalizmus 

(Arisztotelész 

Formalizmus 

Dogma    Molinizmus Jezsuiták Skolasztika  Individuum 

Dogma     Ciszterciek, 

Ágostonos-

rendiek 

Misztika  Érzelem 

18. táblázat 

A stílusjegyek nem konzekvensen térnek/tértek vissza, amely a recepció fogalmát 

megnehezíti korszakról korszakra. Ilyen példa a „harmónia fogalma a XVIII, században, 

amely az akkordikus szerkesztésen kívül magába foglalta a polifóniát is. És így fokozatosan 
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olyan asszociációk tapadtak hozzá, amelyek a „prima prattica” esztétikájából származtak. A 

„harmónia”, a „polifónia”, … az „egyházi zene” és az „áhítat” képzete, másfelől a „dallam”, a 

„monódia”…, az „opera” és az „affektus” képzete összekeveredett egymással ; ez viszont nem 

maradt hatás nélkül a XVIII. századi és XIX. század eleji Palestrina-recepcióra: a korabeli 

értelmezők hajlottak arra, hogy akkordikusan hallják a polifón kompozíciót, vagy hogy olyan 

műveket válasszanak ki, amelyek lehetővé teszik az akkordikus szerkezetként való észlelést.” 

664
 Az idézet magyarázatul szolgál arra az összképre, miért nehéz egyértelmű igennel vagy 

nemmel válaszolni arra a kérdésfelvetésre valóban elvilágiasodott-e az egyházzene. A fogalmi 

képzetek társítása és felcserélése egyöntetűen jelzi a problematikát, ezáltal a kézenfekvő 

értelmezést is. Emiatt a dolgozat − a mostani fejezet kivételével − az egyes zenei 

kifejezőeszközökön keresztül a legapróbb zenei elemek segítségével mérte fel a 

szekularizációs összetevőket. 

 

Hoffmann tanulmányának utolsó része sem érdemtelen a dolgozat szempontjából, amelyben 

az egyházi szövegekkel foglalkozik. A tisztán bibliai szöveget tartja a legjobbnak, a régi latin 

himnuszok fordítását nem tartja lehetségesnek, viszont sohasem zárná ki, hogy a latin 

himnuszokat elhagyjuk. Megfelelő költőt találni azonban nagyon nehéz, ilyen formában a 

bibliai textusok a legalkalmasabbak a liturgiára.
665

 

Ez a fejezet tehát arra vállalkozott, hogy egy újfajta, tudományosan nem bizonyított, ám 

mégis érdekes feltételezést bemutasson. 
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6.3 Joseph Ratzinger: Zene és liturgia – remény és veszély 
 

 

Joseph Ratzinger A liturgia szelleme című könyvében az egyházzene történetével is 

foglalkozik, a Zene és liturgia című fejezetében.
666

 Ez a fejezet különösen érdekes a dolgozat 

szempontjából, mivel teológiai, történeti és egyházzenei összefüggésekre épül. Az 

egyházzene történetiségén végighaladva négy nagy válságterületet mutat be a szerző, majd az 

ehhez hasonló jövőbeni problémákra megoldást is kínál. A válságterületek az egyházzene 

átalakulását és egyben megújulását tették és teszik lehetővé ma is és mindig valamilyen az 

egyház számára veszélyes tényből fakadtak. Krízisként értékelhetünk minden az egyházon 

belüli és azon kívüli olyan tényezőt, amely a bibliai hitet veszélyezteti, és Isten imádását 

elhomályosítja. Ilyen külső reakciók a történelmi behatások, jelen esetben a reformáció 

korszaka, amely az egyház hibáira világított rá, ezzel elindítva a protestantizmust.  Az 

egyházon belüli tényező pedig minden olyan liturgiához köthető cselekmény, amely a 

szubjektumból indul ki és egyéni érzéseket közvetít. Ezek a szakrális válságok egyértelműen 

az elvilágiasodás mozgatórugói voltak, amelyekre válaszként reagált a Katolikus Egyház, így 

védte saját határait. Vagyis a dolgozat elején megfogalmazott kérdésre, hogy elvilágiasodott-e 

az egyházzene a kora-barokk korszakban, Ratzinger értelmezése alapján egyértelműen 

igennel felelhetünk, mivel ő az egyik válságként a Tridenti Zsinat korszakát határozza meg, 

mert állítása szerint a liturgia már nem az imádságból bontakozik ki, hanem a művészi 

autonómia kerül előtérbe, a liturgikus zene „öncélúvá válik…valódi mivoltától elidegeníti a 

liturgiát.”
667

 Míg ezekre a válságpontokra adott válaszok egyben vissza is billentették az 

egyház erejét és az aktuális történelmi állapotokkal továbbhaladva egy új felfogást adtak, 

addig ezzel egy időben a vallás alaptételei nem változtak meg. Ezzel visszakanyarodhatunk 

„A kora barokk egyházzene elvilágiasodásának hermenutikai modellje” című fejezethez, ahol 

a dogmatikából kiindulva egy tudományosan nem bizonyított megértési modellhez jutottam 

el.  

 

A Zene és liturgia fejezet egészen egyedi felfogást képvisel az egyházzene történetiségéről és 

amellett, hogy lépésről lépésre halad végig a zene-liturgia egységének történeti korszakain, 

rámutat az egyházzene kríziseire. A tanulmány arra is utal, hogy a liturgikus zene válsága 
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párhuzamba állítható az egyház gyengülésével, ami korszakonként változik. Tulajdonképpen 

maga az egyház nem gyengülhet, mert a Szentháromság oltalma alatt van, mindösszesen az 

adott korszakok hatnak a működésére, a hívők által. A hívők általi korszakok világnézetei 

szivárognak be az egyházba az embereken keresztül, így a gyengülés tehát nem a „sziklára 

épített házra” vonatkoztatható, hanem arra a reakcióra, amit az adott kor világnézeteire ad az 

egyház. A legfontosabb kérdés az, hogy ha zenei szempontból vizsgáljuk az adott korszakok 

új kompozíciós elemeit – legyen az akár egy világi dallam −, hogyan tudja úgy beépíteni 

azokat az egyház a liturgikus zenéjébe, hogy azok hasznára váljanak. Amennyiben ezek az új 

zenei kifejezőeszközök nem ütköznek dogmatikai akadályokba és a liturgia szövegét 

megtartva a liturgikus cselekményt kísérik, illetve nem vonják el a hallgatóság figyelmét a 

cselekményről, akkor van esély arra, hogy megfelelő módon, szabályozottan adoptálják 

azokat. Ekképpen az egyház képes szert tenni arra a stabilitásra, amely mindent korszakot 

átvészel és továbbhaladva megújul. Ilyen módon a szakrális válságok, amelyek az 

elvilágiasodás mozgatórugói, csak az éppen aktuális korszakra jellemzőek, majd a 

korszakváltás után az új elemek beolvadásával evidenssé válnak. Tehát a szekularizációs 

folyamatok elkerülhetetlenek, de csak az adott időszakokra lehet vonatkoztatni ezeket a 

folyamatokat. Ebben a megvilágításban nézve a kora barokk korszakban elvilágiasodott az 

egyházzene, de csak retrospektív szemszögből nézve, ugyanis a mai érában már az akkori 

szekularizációs elemek, egyházivá avanzsáltak.  

A következőkben Ratzinger négy egyházzenei recessziós területét vizsgálom, amelyek a jobb 

megértést segítik a témában. 

 

Az első még az inkulturáció (az Evangélium beépítése a népek kultúrájába) időszakából 

származik, és a 2−4. századra tehető. Ekkor az egyház azzal a nehézséggel küzdött, hogy 

milyen módon képes integrálódni és a nem keresztényi hagyományokkal megküzdeni.  

„Az egyháznak a semita gyökereiről történő leválásával és a görög világba való átmenetével 

szinte magától ment végbe a görög logosz-misztikával történő összeolvadás, annak 

költészetével és zenéjével együtt, miközben az a veszély fenyegetett, hogy a kereszténység 

belülről egy általános misztikában fog feloldódni.”
668
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A himnuszok elsősorban szövegileg, másodsorban − mivel a himnusz a legősibb gregorián 

műfaj − zenéjük okán váltak „ártalmassá”, költött textusuk miatt. Így a laodikeai zsinat
669

 59. 

kánonja pontosan erre adott választ, miszerint a magán zsoltárköltemények és a nem kánoni 

iratok használatát betiltotta a liturgiában, valamint a 15. kánon a zsoltárok éneklését a 

kórusénekesekre korlátozta.
670

 Ilyen formában a nem bibliai eredetű zsoltárköltemények 

elvesztek, de „a látszólagos kulturális szegénységhez való visszatérés megmentette a bibliai 

hit identitását, és éppen a hamis inkulturáció elleni védelemben nyitotta meg a kereszténység 

jövőbeli kulturális távlatát.”
671

 

 

Itt elsősorban nem a zenei elemek voltak előtérben, hanem a Logosz − filozófiai értelemben a 

megalapozott igazságot tartalmazó kijelentés −, amely Platón és Arisztotelész felfogását a 

kereszténység megjelenésével Isten kinyilatkoztatására, vagyis Isten igéjére, az evangéliumra 

vonatkozott. Végső soron soha nem a zenei elemek kerülnek előtérbe a liturgiákon, hanem 

Isten igéje. Az előző megállapítás ezzel együtt igen fontos, mivel a későbbi korokban a költött 

szövegek is szép számmal megjelennek, amelyeket már nem lehet Logosznak nevezni. 

 

A következő nagy recessziós korszak a késő középkortól eredeztethető, és tetőpontja a kora 

barokk korszakra tehető. Ezen időszakot két új tényező teszi megfoghatóvá, egyik a polifónia 

és a hangszerek megjelenése, másik az egyházi és világi zene kölcsönhatása. A 

többszólamúság és az instrumentumok megjelenésével új korszak vette kezdetét, amelynek 

hatását máig érzékeljük. A művészi szabadság kivívta magának a jogot, hogy az 

istentiszteleteken is nagy befolyása legyen, s ez azt vonta maga után, hogy a zene „öncélúvá” 

vált és már nem az imádságból táplálkozott, hanem a zeneszerző gondolatát tükrözte. A 

liturgikus zene alárendelt mivolta tényszerű, ugyanakkor szebbé teszi a cselekményt, és 

nehezen lehet meghúzni azt a határvonalat, ahol az érzelmek elvonják a figyelmet a liturgikus 

cselekményről.  

 

A másik problémakör az egyházi és világi zene kölcsönhatása, amely valóban új szegmens az 

egyházzenében. A misetípusok közül a paródia mise, amely már meglévő témák 

felhasználásával jött létre, és amelyet Ratzinger is említ, jó példa erre. A kölcsönvett zenei 

témák, amelyek származhatnak világi vagy egyházi kompozícióból is, leginkább a darabok 

                                                 
669

 James W. McKinnon: Music in Early Christian Literature.  Cambridge: Cambridge University Press, 1989:  

118-120.o. 
670

 Documenta Musicae Sacrae i.m. 214.o. 
671

 Documenta Musicae Sacrae i.m. 214.o. 



 

 

152 

elején, közepén és végén érvényesülnek.
672

 Amennyiben világi zenei motívumok jelennek 

meg, abban az esetben egyértelmű a szekularizációs folyamat, ellentétben az egyházi 

művekből kölcsönzött anyagoknál, amelyet Palestrina is számos alkalommal használt. Erre 

kiváló példa a szerző 1563-ban megjelent „Lauda Sion” miséje, amely „eredete az úrnapi 

sequentiá-nak a gregorián dallama, amelynek három versszakát Palestrina előbb egy motetta 

megkomponálására használta fel.
673

 

 

Valójában a késő középkortól kezdve olyan folyamat indult el, amely alapjaiban változtatta 

meg az egyházzenét. A fejlődés, a változás útja egyértelműen az egyén kultuszából ered. A 

nyugati szemléletmód a késő középkortól kezdve így hatott a zenére is, amíg a keleti 

kereszténység a régi szertartásokhoz kötődött, és a szubjektum egyedisége nem jelent meg a 

művészetében. A nyugati középkori általános gondolkodás és az emberi viselkedés 

megváltozása kulcsszerepet játszik a zenei kifejezésben is. Amíg az ortodox egyház 

zeneszerzői az a cappella orgánumszerkesztést tartották szem előtt a távolságtartással és a 

személytelenséggel együtt, addig a nyugati egyház zeneszerzői már az egyéniségükkel 

színesítették a darabokat. Anthony Storr pszichiáter szerint a középkorban volt „egy 

általánosan elfogadott koncepció arra nézve, hogyan kell az egyénnek viselkednie. A 

középkori gondolkodástól idegen volt az a gondolat, hogy valaki − a törvény tiszteletben 

tartása mellett, de – a végsőkig kövesse saját gazdasági érdekeit; ők a szegénység enyhítését 

kötelességüknek tartották, a gazdagság saját célra való felhalmozását pedig veszélyesnek 

ítélték meg a lélek számára...”
674

 Vagyis a reformáció előtti túlélés attól függött, hogy az 

ember milyen módon tudott beilleszkedni ebbe a rendszerbe, abban az esetben, ha valamilyen 

egyéni eltérés volt tapasztalható, úgy azt a társadalom kivetette magából (mint például 

boszorkányságot).
675

 

 

A keleti kereszténységgel kapcsolatban felmerül bennünk a kérdés, vajon a mai napig ilyen 

merev rendszer szerint gondolkodnak-e az ortodoxok. Természetesen nem, hiszen ők egészen 

más szemszögből közelítettek, számukra a közösség teremtőereje volt az elsődleges, ily 

módon a liturgikus zenében is ez tükröződött. Ez az ellentétpár rámutat arra a szakadékra, 

amely napjainkban is jellemzi a kétféle kereszténység kulturális árnyalatait. A távolságtartás 
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tehát nem arra vonatkozik, hogy a középkorihoz hasonló rendszernek kellene alávetniük 

magukat a keleti híveknek, hanem a közösségi élet fontosságára. „Nemcsak azért, mert az 

embereket és gondolataikat, egyetlen épületbe gyűjti össze, hanem azért is, mert az egész 

országban minden hívő egyszerre ugyanazt élheti át. A keleti zsoltáréneklés még mindig 

lehetőséget nyújt arra…, hogy egységbe forrasszon …azzal, hogy az emberek egyetlen kórus 

harmóniájában olvadnak egybe.”
676

 Ilyen hatást vált ki az emberekből az orosz ortodox 

egyház dalgyűjteményének énekei, a znamennij raszpjev (jelek segítségével való éneklés), 

amely a legrégebbi, 11. századi dallamaikat is tartalmazza.
677

 

 

A nyugati egyházban tehát a késő középkortól meginduló individualizációs folyamat 

beletorkollott a Tridenti Zsinatba, amely rövid időre határt szabott ennek a progressziónak, 

másként megfogalmazva: a szekularizációnak. A zsinat a hangszerek használatát korlátozta 

(ezt neveztük első recessziós tényezőnek), és egyértelműen rámutatott a világi és szakrális 

zene közötti különbségekre (második recessziós tényező). Progresszió vagy regresszió az 

elvilágiasodás? Fejlődésként értelmezhetjük zenei szempontból, azonban liturgikus 

aspektusból visszaesés, mivel magát a liturgikus zene alapkövét, a gregorián dallamot is 

megcsonkították. 

 

Joseph Ratzinger a reformációban kiteljesedett válság bemutatását nem zárja le, hanem a 

barokk korszakkal folytatja gondolatmenetét, amely korszakot a világi és egyházi zene 

csodálatos egységeként értelmez, retrospektív szemlélettel. Akár Bachot, akár Mozartot 

hallgatva a templomban a végtelen szépség misztériuma jön létre, amely által Isten dicsőségét 

elevenebbül tapasztalhatják meg a hívek.
678

 Természetesen a szubjektivitás veszélyeire is 

felhívja a figyelmet: véleménye szerint az isteni rend közbeavatkozott ugyan a zsinat által − 

majd egy újabb korszakkal folytatja − de a romantikában előretörő virtuozitás tovább rontott a 

helyzeten, mivel a tudás hiúsága ismét az embert helyezi előtérbe a szolgálni nem akarással, 

az alázat hiányával. Így jöhetett létre, hogy a 19. század liturgikus zenéje veszélybe került a 

szubjektivitás által, azonban ez a válságidő ugyanarról a tőről fakadt, amelynek a Tridenti 

Zsinat szabott határt, vagyis nem érdemes újabb hullámként értelmezni ezt a jelenséget az 

egyház történetében. A romantikus elburjánzásra X. Pius pápa 1903-ban kiadott „Tra le 

Sollecitudini” kezdetű Motu Proprio-ja adott választ, melynek célja az volt, hogy megújítsa a 
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szent zenét, és érdekessége, hogy a II. Vatikáni Zsinat (1962−1965) hatvan évvel később is 

ezt az irányvonalat követte.
679

 

 

A negyedik válságzóna a mai generációra jellemző, ugyanis az egyháznak teljesíteni kell azt a 

követelményt, hogy kulturálisan univerzálissá váljon. Így a musica sacra területére is kiterjed 

az a momentum, miszerint a keresztény identitást úgy kell megőrizni, hogy egyben az 

univerzalitás érvényesüljön. Ezentúl Ratzinger két problémakörre is felhívja a figyelmet, 

amelyek egymás komplementer részei. Az egyik a modern komolyzene, amely izolálttá vált, 

és amelyhez szinte már csak a szakavatott muzsikusok kerülhetnek közel, ezzel kizárva az 

emberek jelentős hányadát annak megértéséből. A másik a tömegzene megjelenése, a 

popzene, valamint a rock, ez utóbbit Ratzinger mélyen elítéli, a keresztény kultusz 

ellenkultuszának nevezi, mivel elementáris szenvedélyeket fejez ki. „Az embert a tömeg, a 

ritmus általi megrázkódtatás, a zaj és a fényhatások segítségével – mondhatni − saját maga 

alól felszabadítja, és a résztvevőt a saját határai szétszakításának az extázisában a mindenség 

őserejébe meríti. Úgy tűnik, hogy a Szentlélek józan ittassága zenéjének kevés esélye van ott, 

ahol az én börtönné, a lélek bilinccsé vált, és az ezekből való kitörés a megváltás valódi 

ígéretének látszik, amelyet legalábbis pillanatokra meg lehet ízlelni.”
680

 

 

Érdekes párhuzam rajzolódik ki komoly- és a könnyűzene között, ha szemügyre vesszük X. 

Pius pápa fentebb említett Motu Proprio-ját. A rendelkezés az akkori modern zenéről is 

nyilatkozik és kifejti az egyház álláspontját a művészetek haladásával kapcsolatban. 

Támogatásáról biztosítja a kortárs kompozíciókat mindaddig, amíg nem tartalmaznak világias 

elemeket, megnevezve a színházi motívumokat, amelyeket kerülendőek tart, illetve a világias 

formák mellőzését is belefoglalja a dekrétumba. Világosan kimondja a színházi stílus tiltását, 

(nem határozza meg ez alatt mit ért, valószínűsíthetően az operára és az operettre 

gondolhatott) amely ellentétben áll a gregorián énekkel és a klasszikus polifóniával is, ezért 

az egyházi zene legfőbb törvényeivel szemben áll. Amennyiben viszont a liturgikus zene nem 

tartalmaz teátrális elemeket és kerüli a világi formákat, abban az esetben „a legmodernebb 
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zenét is szabad alkalmazni a templomban, mert fel tud mutatni olyan művészi, komoly és 

méltóságteljes kompozíciókat, melyek méltók a szent cselekményhez.”
681

 

 

Az 1903-as dekrétum és a 2000-ben kiadott bíborosi rendelet között eltelt csaknem száz 

esztendő arra a hasonlóságra hívja fel a figyelmet, hogy a világi komponensek abban az 

esetben integrálódhatnak a szent zenébe, ha a legújabb műfajokat – az 1900-as években a 

színházi muzsika, a 2000-es években a popzene – kizárjuk ebből a folyamatból. Végső soron 

a barokk korszak teátrális szegmensével sem értett egyet az egyház, így tulajdonképpen a 

probléma ugyanaz. X. Pius gálánsan utat enged az újításoknak és támogatja a fejlődését is, 

ellenben Ratzinger erről nem nyilatkozik, csupán a modern komolyzene problematikájára 

fókuszál (lásd 153. oldal). 

 

Ratzinger írásában nem pusztán tényeket és összefüggéseket közöl, hanem megoldásokat 

kínál fel a kialakult helyzetre, az adott fejezet záró részében. Fő vezérfonalként a belső 

megújulást nevezi meg, amely a Logosz útján mehet végbe és hosszasan taglalja a liturgikus 

zene jelentőségét, mely három értelemben áll kapcsolatban Isten igéjével. A Biblia és 

liturgikus szövegek után, a Szentlélek közvetítő erejét a platóni és arisztotelészi eszmeiséggel 

magyarázza, majd utolsóként az Ige közösségi szerepét emeli ki, amely az „egyedüllétből a 

szentek minden időt és helyet magában foglaló közösségébe vezet be”
682

 

 

Összefoglalva: a zene valódi szépsége Ratzinger szerint a mindenség ritmikai és harmóniai 

törvényein alapul, ilyen módon igyekszik a valós művészet Krisztust megközelíteni. „A zene 

végül is a szeretet nyomán halad, amely Istennek Krisztusnak megtestesült szeretetére 

válaszol, arra a szeretetre, aki értünk a halálba ment”.
683
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7 Összegzés 
 

Disszertációmban a kora barokk egyházzene szekularizációjának a katolikus egyház 

nézőpontjából történő meghatározását tűztem ki célul. 

 

A Tridenti Zsinat zenei rendelkezései, majd a Magnificat műfajának bemutatása után, a prima 

és a seconda pratica stílusjegyeit értelmeztem– mindezeket bevezető fejezetekként lehetett 

értékelni, mivel előkészítette a dolgozat fő részeit. 

 

A disszertáció lényegi szakasza az elvilágiasodás problémakörét vizsgálta, amely két nagy 

területet ölel fel.  

Az első ilyen terület – lásd 5.1 részt –a legapróbb zenei elemeken keresztül kívánta felmérni 

azokat a stílusjegyeket, amelyek a szekularizációhoz vezettek. Ennek érdekében elsőként a 

már meglévő zenei eszközöket tanulmányoztam: milyen módon voltak ezek jelen az egyes 

darabokban a késő reneszánsz illetve kora barokk korszakban.  

 

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

disszonancia témaköreinél az alábbi megállapításra jutottam: a cantus firmus, vagyis a 

gregorián dallam felszámolódása egyértelműen szekularizációs jelenség, mert az egyház 

ragaszkodott az ősi egyszólamú anyaghoz. Ez a tény azonban nem önmagában áll, hanem 

szorosan összefonódik az egyes szerkesztésmódok megváltozásával is, vagyis azoknál a 

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

gyökerétől, ott az imitációk száma is számottevő. A reneszánsz zeneszerzőknél, mint például 

Palestrina és Lassus, a gregorián zsoltártónusok adottak, az imitáció általánosságban véve 

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

barokk kristályosult ki, ugyancsak párhuzamba állítva a cantus firmus 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 szerzők, azonban az elmondható, hogy a seconda pratica mesterei 

már használtak szeptimeket, szekundokat és nónákat is, amelyek kimutatható jelei a második 

zeneszerzői gyakorlatnak. Vagyis a prima pratica korszakában már elfogadott és használt 
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zenei kifejezőelemek átalakulása hozzájárult az affektusokkal teli seconda pratica 

létrejöttéhez.  

 

Ugyancsak a disszertáció 5.2 részében azokat az új elemeket vizsgáltam, amelyek a 

reneszánsz korszakban, az egyházilag elfogadott vokálpolifónia fénykorában még nem voltak 

jelen. A basso continuo, a koncertálás és monódia újdonsága egyértelműen szekularizációs 

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

kifejezőeszközök – szintén elválaszthatatlanok egymástól, szorosan összekapcsolódnak. 

Ezentúl, a monódia megjelenése, a görög hagyomány felélesztése érzelmi töltetet ad, így 

vonja el a hallgatóság figyelmét a liturgiáról, ami szintén alátámasztja a világi szemléletet. 

Természetesen ezek az új zenei elemek csak a barokk mestereknél lelhetőek fel és ott sem 

mindegyiküknél, elsősorban azoknál akik a seconda pratica szellemiségét követték. 

 

Továbbhaladva a szöveg és zene kapcsolatának átalakulását tanulmányoztam. A 5.3 

fejezetben tárgyalt affektusok és figurák elemzései során megállapítottam, hogy – mint az 

előző két fejezetben –az affektusok és figurák egysége megbonthatatlan és ezek az elemek 

valósan is hozzájárultak az egyházzene szekularizációjához. Az egyházilag nem elfogadott 

érzékiségről, amely Monteverdi Vesprójában kimutatható, szintén írtam.  

 

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

megváltozása mind-mind hozzájárult a szekularizációhoz. Érdekes jelenség, hogy az imitáció, 

homofon-polifon szerkesztésmódok, a konszonancia-disszonancia, monódia terminusok, 

valamint a figurák és affektusok ősei az ókorig nyúlnak vissza, mégpedig a görögökig. 

Egyedül a cantus firmus, a basso continuo és a koncertálás fogalma alakult ki utóbb. Ez a tény 

megerősíti a későbbi hoffmanni értelmezési struktúrát, amely az antik hagyományok 

analízisével jött létre, eszerint az ókori és barokk zenei elemek között számos hasonlóságot 

figyelhetünk meg.  

 

A fent említett zenei jelenségek már önmagában hitelesek és tudományosan alátámasztják az 

egyházzene szekularizációs folyamatát a kora barokk korszakig, azonban dolgozatom másik 

nagy részében olyan hermenutikai modelleket mutatok be, amelyek más, releváns 

összefüggéseken alapulnak. Célom e tekintetben az volt, hogy a többi történeti korszakokban 

is felmérjem, miként gondolkodtak a témáról az egyes korszakok zeneteoretikusai, illetve az 

egyházi méltóságok. Választásom ilyen módon először Grocheora esett, a középkori 
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zeneelmélet egyik jelentős teoretikusára, aki érdekes módon a népi és komponált zenéből 

eredezteti az egyházzenét (lásd 6.1 fejezet). A szöveg elemzése kapcsán egyértelmű 

megállapításra jutottam: 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. Ilyen formában képet adhattam 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 tudományosan nem bizonyított hermenutikai modellt a kora barokk 

egyházzene elvilágiasodására, s ezt hozzákapcsoltam E.T.A. Hoffmann gondolatához, amely 

a Régi és új egyházzene című tanulmányát vette alapul (lásd 6.2 fejezet). Ennek helyes 

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. 

 

A 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 rész a 

dolgozatomban, amely egy liturgikus zenetörténeti összefoglalás, a szekularizáció 

aspektusából tekintve (lásd 6.3 fejezet). 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 egyéni kultuszra 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 onnan, nem lehet neki teret engedni.  
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Az egyes korszakok recepcióját az adott gondolkodásmódok befolyásolják. A dolgozatban 

tárgyalt Magnificatok a mai liturgikus közegben már elfogadottá váltak, nem tekintünk úgy 

rájuk, hogy elvilágiasodtak volna. 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,
684

 az 

egyháznak szüksége van az univerzitásra, a fejlődésre, de csak addig a pontig, amíg a lényeg, 

Isten imádása nem homályosul el. 

 

A kora barokk korszak zenéjét tekintve (s főként a Tridenti Zsinat határozatainak tükrében) 

valóban kijelenthetjük, hogy az egyházzene ettől a korszaktól kezdve fokozatosan 

elvilágiasodott. A jelenség behatóbb tanulmányozása érdekében további kutatást igényelne a 

protestáns indíttatású zene vizsgálata, valamint szerencsés lenne kiterjeszteni a vizsgálatot 

más műfajokra is. E szempontból az opera létrejötte is érdekes – ám lényeges kérdés, hogy ez 

a színházi terület mennyiben befolyásolhatta az egyházzenét az adott korszakban. Újabb nagy 

terület lehetne az „új” egyházzene recepciója, mind a kora barokk tekintetében, mind a 

későbbiekben. Fontos vizsgálati irány lehet az is, hozott-e az egyház bármely egyéb 

rendelkezést az affektusokkal teli zene ellen, és sikerült-e a liturgiától távol tartani ezeket a 

jelenségeket. 

 

A disszertáció elkészítése után természetesen bennem is felmerült a kérdés, vajon a 

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

II. János Pál pápa szent zenéről szóló enciklikáját, amely kételyemre bizonyságot szolgáltat. 

A pápa a liturgikus zenében Isten dicsőítésére Szűz Máriát hozza példaként, a Magnificat 

szerzőjét.  

 

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.” 
685
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