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K E R E S Z T É N Y LÉLEK, 
K E R E S Z T É N Y ZENE. 

Irta: Prahács Margit. 

A K E R E S Z T É N Y S É G első évszázadaiban, mikor javában folytak az üldöz-
tetések, a katakombákban, ezekben a vigasztalan rideg, sötét labi-
rintusokban, a mártírok sírjai felett hangzanak fel először a megvál-

tot t emberiség énekei, az első keresztény énekek. Ebben a hívő közösség-
ben nem voltak urak és rabszolgák, görögök, rómaiak és barbárok, csak 
testvérek : egy Atyának a gyermekei. A keresztények vérnélküli, szimbolikus 
áldozatába nem szól bele sem a kithara pengése, sem az aulos vértforraló éles 
hangja. Az egyetlen közvetítő az emberi hang, amely az Isten dicsőítésében 
kap fényt, melegséget, lelketemelő szárnyakat. Már a Szentírásban olvashat-
juk, hogy az apostolok zsoltárok és himnuszok éneklését ajánlják a hívők-
nek. Ezeket az énekeket sokáig le sem írták : az egyes hívő vallásos elragad-
tatásából, a pillanatnyi ihletből fakadtak, így sok lehetett bennük a népies 
elem és a már meglevő zenei anyag, keleti és görög melódiák átvétele. Az ős-
keresztények tehát átveszik a görög zenei eszközöket is, a görög nyelvet, 
amely éppen három évszázadig volt a keresztény énekek nyelve, de ezeket az 
átvett eszközöket már egy új világnézet jegyében formálják. Az antik for-
makincsre az őskeresztény művészetnek minden téren szüksége volt. A ka-
takombák festményei, az ókeresztény szarkofágok, az ókeresztény bazilika-
típus mind antik mintákra mutatnak. Hányszor ábrázolták az őskeresztények 
pl. Krisztust mint Orpheust, aki énekével mindeneket elbűvöl, mintahogy 
az első keresztény századok művészetében minduntalan feltűnik Krisztus 
ifjú, teljesen görög típusú ábrázolása. A zenében sem lehetett más a helyzet. 
Ahogy Rómában a pogány minden istenek temploma, a Pantheon, a keresz-
tény minden mártírok templomává alakul át, ahogy görög templomok ha-
talmas dór oszlopaira látjuk ráépítve a keresztény templomokat, úgy görög 
melosok világos körvonalai bontakoznak ki a keresztény énekből is. 

Kevés töredék maradt fenn a görög zenéből, de még ezekből is meg le-
hetett állapítani, hogy kisebb-nagyobb megegyezések mutathatók ki köz-
tük és az ősi keresztény dallamok között. Igy a Kis-Ázsiában, Tralles mellett 
talált Seikilos nevű ember sírkövere vésett dallamot felismerték a néptől éne-
kelt virágvasárnapi hozsannákban. Tehát a görög elem itt is az architekto-
nikus alap, amit az új elemekkel körülszőttek. Vagy Mesomedesnek, Had-
rianus császár költőjének pogány naphimnusza átolvadt a pünkösdvasárnapi 
alleluja jubilációkba, amelyeknek nagy melodikus gazdagsága és díszítő 
találékonysága a keleti zene befolyására mutat. A «Kyrie eleison», a szent-
misében mind mai napig megtartott görög szólása, ugyancsak a görög nap-
kultuszból származik: a Napistenhez intézett kiáltás volt. A Napisten 
ragyogása leáldozik a pusztulásra ítélt görögséggel együtt, de ennek a ragyo-
gásnak egy utolsó sugara, a görögség egy utolsó vércsöppje még ott él a leg-
első kolostorok szűk falai között felhangzó keresztény dallamokban. 

Nem ismerjük azt a folyamatot, amely a zenét a keresztény lélek tük-
révé fejlesztette, de az egyházatyák írásaiból tudjuk, hogy a IV. században 
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már kifejlődött, kész énekkultusz állott a keresztény istentisztelet szolgálatára. 
A neoplatonikus felfogást, amely a profán zenét a legmerevebben elhatárolja 
a vallásos zenétől, a keresztények ugyancsak a magukévá teszik. A zene 
csakis az egyház céljait szolgálja, az ének, az ima lesz a keresztény istentisz-
telet szimbolikus áldozatában a spritualizálás legfőbb eszköze. Ezen az úton 
a legelső lépés volt a zenei erők nagyobb felszabadulása. Szó és zene között 
a viszony mindjobban meglazul. A szó anyagisága : ritmusa és hangzása nem 
megy át közvetlenül a zenébe, a szó nincsen olyan elválaszthatatlanul össze-
kötve a hanggal, mint a görögöknél. A keresztény énekekben a zene a szö-
veg felett mintegy önerejére utalva lebeg, úgyhogy mindig újra és újra ki kell 
egyenlíteni a köztük létrejött eltolódást. A görögök ezt a változást barbár 
elfajulásnak ítélték volna, pedig itt egy új szellem, bár fejletlen formaérzék-
kel, de annál nagyobb hittel és meggyőződéssel keresi a neki megfelelő ki-
fejezési eszközöket. A keresztény világnézetnek a földtől való elvonatkozása, 
spiritualizmusa ott él már ezekben a csodálatos könnyűséggel lebegő dalla-
mokban, amelyeket nem is lehetett hangjegyekkel megrögzíteni: földhöz 
kötni. Ebben a rögtönzésszerű ősi énekstílusban az emberi hang már maga-
sabb szférák hírnöke akar lenni, a földöntúli vágyakozás könnyűvé, szár-
nyalóvá teszi arra, hogy magának az isteninek kifejezője lehessen. A vallásos 
elragadtatás szabadon ömlik ki ezekben az őskeresztény himnuszokban, 
amit még Tertulliánus is úgy emleget a gnostikusok ellen hadakozó irataiban, 
mint a keresztény énekek legfőbb jellegzetességét. Ugyanezt bizonyítaná az a 
kis legenda, amely szerint midőn Szent Ágostont Szent Anzelm püspök meg-
kereszteli, az ünnepies pillanattól ihletve egymást szárnyalták túl a Te Deum 
rögtönzésében. S itt jutunk az őskeresztény világnézet nagy filozófusához, 
a keresztény és antik gondolkodás egyeztetőjéhez, Szent Ágostonhoz, akinek 
írásai nemcsak a kor zenei felfogására vonatkozóan szolgálnak legfőbb forrá-
sul, hanem ő maga egész lelki alkatával, bámulatos lelkiismeretével arra hi-
vatott, hogy a zenével az új keresztény világszemléletnek megfelelő legben-
sőbb kapcsolatba jusson. 

A keresztény életérzésnek legfőbb jellegzetessége az észbelátás abszolút 
hatalmának leáldozása. Az istentudat az értelmi felfogásnál mélyebb rétegek-
ben, az irracionális rétegekben gyökerezik, amelyek most az elméleti speku-
lációkkal szemben nagyszerű ragyogást és mélységet nyernek. A keresztény 
világnézet az igazságot teljes lélekkel akarja megismerni és megvalósítani. 
Megkezdődik az ész és a szív sok esetben nehezen összeegyeztethető világának 
harca, amely a lelki szenvedés élményét olyan erővel hozza felszínre, amilyent 
az antik ember nem ismert soha. De ettől az antik lélektől a keresztény filo-
zófia sem szakadhatott el teljesen. Állandóan védekezésre készen állni a 
pogány kultúrával szemben, de emellett megfelelő értékeit a saját szellemé-
nek formálásara felhasználni, ez volt a keresztény filozófia álláspontja is. 

Szent Ágostont klasszikus műveltsége és sajátos lelki bensősége teszik 
hivatottá ennek a két világfelfogásnak az összeolvasztására. A neoplatonikus 
gondolatok az ő tanításán keresztül jutnak először érvényre a keresztény 
filozófiában, míg zenei szempontból tanítása a messzire előre mutató zseniális 
meglátások valóságos kincsesbányája. A lélekről, az időről szóló tanítása 
például közvetve készíti elő a talajt a zene új szemléletére, amely messze el-
tér az antik felfogástól. Milyen volt ez a közvetett előkészítés ? 

Szent Ágostonnál megtaláljuk a mindenféle helytől és időtől független 
pszichologizálásnak feltételét: a tiszta benső szemléletre kényszerítő törek-
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vést, amely előtt feltárul a «homo interior». Krisztus szavai mélyen beleszán-
tottak az emberi lélekbe s ez a szózat egy olyan szenvedélyes, mindent egyéni 
élménnyé forrósító lélekben, mint amilyen Szent Ágostoné volt, százszoros 
visszhangot keltett. Ami a legszemélyesebb, legegyénibb, legbensőbb, az 
nem esetleges, szubjektív értékű előtte, hanem a legmélyebben emberi, te-
hát a legáltalánosabb érvényű. Nem kis küzdelmébe került Szent Ágoston-
nak ezt a szinte félelmetkeltően ismeretlen mélységeket feltáró új világot az 
antik szellemben csiszolt gondolkodásával kiegyenlíteni. A sajátos görög gon-
dolkodás, ha meg is sejtette a mélyebb lelki rétegeket, a legtávolabb állt tőle 
ezeket az értelmi funkciókkal egyenrangúnak elismerni. Szent Ágoston sze-
rint az igazi ismeret csak az átélt, átszenvedett, egyéni élményből fakadó 
ismeret, s éppen ez nyomja rá gondolataira a küszködő lélek stigmáját, ez 
teszi őt valósággal felfedezővé a lélek birodalmában. Az emlékezet és az ezzel 
kapcsolatos időélmény, a lelki élet egysége, a tudattalan, mint metodikai 
eszköz a lelki élet kontinuitásának magyarázatára, mind olyan felfedezései, 
amelyek még ma sem eléggé méltányolt jelentőségűek voltak a pszichológia 
fejlődésére. Igy az emlékezetben látja Szent Ágoston a lelki élet létfeltételét, 
amely az összetartás, egyesítés, megőrzés erejével minden személyi, egyéni 
élet gyökere. És ezzel a szemlélettel együtt jut Szent Ágoston ahhoz az idő-
élményhez, amely az ókorban teljesen ismeretlen volt, s amellyel az időben 
lefolyó művészetet, a zenét egy csapásra egészen modern szemszögből fogja 
fel. Áz idő, a történet realitásának élményét hiába keressük a görögöknél. Áz 
ő lelkivilágukban — legyen az a személyes vagy az általános multra vonat-
kozó — a pillanatnyi jelen mitikusan alakított, időtlen, mozdulatlan hát-
terévé formálódott: emlékezetükből hiányzott az időbeli távolságok hatá-
rozott élménye. A tiszta jelen — amit Goethe annyira megcsodált az antik 
élet minden megnyilvánulásában — éppen úgy érvényesült a plasztikájuk-
ban, mint az építészetükben, főkép a dór oszloprendben. Ez a tiszta jelen 
tölti be lelküket a festményeikben — amelyeken hiába keresnénk árnyékokat, 
nappali vagy éjjeli színeket — és a zenei nomosaikban. Ez az önmagában ki-
elégült lét nem ismerte, vagy nem akarta ismerni a rohanó, mindent könyör-
telenül elsöprő idő gyötrelmes problémáját, ehhez a keresztény világszemlé-
letnek olyan dinamikus, modernlelkű hitvallója kellett, mint Szent Ágoston. 
«Az ember az időt — írja Szent Ágoston — a mult, jelen, jövő fogalmával 
méri, de mikor fogalmát definiálni kell, ez szétfolyik előtte. Áz idő a mozgás 
mértéke, amelyet a térbeli mértékkel ellentétben szellemben mérünk : fo-
galmát legvilágosabban a zene állítja elénk. Egy dallamot akarok énekelni, 
amit már ismerek. Mielőtt elkezdem, várakozásom az égre irányul, mikor 
énekelem, mindaz, ami már elhangzott, az emlékezetemre lesz utalva, még-
pedig úgy, hogy amit már elénekeltem, az a multban, az emlékezetben van, 
amit énekelni akarok, az a várakozásban, a jövőben. A jelen nem egyéb, mint 
a tapasztalatom arról, ami átment abból, ami az előbb jövő volt abba, ami 
mult lesz. — Ami itt az énekben történik, az történik az egyes versekben, a 
beszédben és ugyanez érvényes nagyobb mértékben az ember és az emberi 
történet egész életére. A zene az idő szimboluma és az idő az élet szimboluma.» 

Ez a nagy életvalóság nyilatkozik meg Szent Ágoston voluntarizmusá-
ban is. Az antik gondolkodásban az értelem mintegy fellegvárban trónolva 
uralkodott akarat és érzelem felett. Szent Ágostonnál az akarat az értelmi 
meggyőződésnek és a kedélymozgalmaknak a gyökere — amely felfogás már 
együtt járt Ágoston nyugtalan, forrongó dinamikus temperamentumával. 
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Ez utóbbi hozza őt olyan közel a zenének, mint az érzelmeket dinamikus ol-
daláról kifejező művészetnek a felfogásához. De ennél még tovább is jut 
Szent Ágoston. A lélek léte szerinte teremtő lét is, mert képes arra, hogy a 
benne lakozó benső szózatot felismerje, megnyilvánítsa, önmagával szembe-
állítsa. Amit az ember képekben, gondolatokban, hangokban teremt, ezek-
ben önmagát beszéli ki, saját lényét hozza kifejezésre. De minden alkotást, 
minden kérdést, keresést a szeretet előzi meg. Csodálatos intuicióval villan fel 
itt a mély igazság, hogy nemcsak az igaz ismeret, hanem az igazi alkotás is 
csak az, ami szeretetből fakad. Ez a közvetítő alany és tárgy között, amelye-
ket az elvont gondolkodás csak elválaszt egymástól. 

Ezekből a gondolatokból rögtön szembeötlik a középkorban szinte 
egyedül álló mély belátása azoknak a lelki feltételeknek, amelyek a szemé-
lyes élményből fakadó, az alanyt és a tárgyat benső érzéssel összekötő mű-
alkotás létrejöttét lehetővé teszik. S ez a műalkotás csakis az igazi keresztény 
lélekből fakadó «önvallomások » formájában születik meg Szent Ágostonnál, 
amelyek újra egy lépéssel közelebb visznek bennünket Szent Ágoston lel-
kének mély zeneiségéhez. 

Az antik író kívülről nézi az életet, még a saját benső életét is : ez is 
csak eszköz neki a külső világ képének gazdagítására. Az antik gondolkodás 
lélekképét mindig reliefszerűen, azaz a síkban kell elképzelni: csak azt látja 
a lélekben, ami a tudat felszínén van, tehát itt is száműz, vagy racionalizál 
minden homályost, értelemmel fel nem foghatót. A keresztény írónál a lélek 
mélységdimenziója lesz a fontos s a külső kép lesz csak eszköz a benső világ 
kifejezésére. Szent Ágoston vallomásai, «Confessiones», a világirodalom első, 
belülről látott lélekrajza, amely annyira jellemző az őskeresztény lelkiségre, 
hogy szinte minden szakaszát párhuzamba lehetne állítani ennek a lelkiség-
nek a zene nyelvén való kifejezésmódjával. Tiszta zeneiség árad felénk 
ezekből a sorokból. írója mindent belülről lát, tehát nem is láthatta befe-
jezve, lekerekítve a dolgokat, mint az antik lélek. Érzései, gondolatai — ép-
úgy mint a hangok művészetében, a zenében — előttünk alakulnak, hatal-
mas feszültségben sodródnak valamilyen soha el nem érhető, de folyton 
kergetett nyugvópont felé. Gondolatai valósággal egymásba torlódnak; 
egy-egy mondatában az új ötletek záporát kapjuk, mely mint minden ro-
mantikus, túláradó kifejezésben, szétbontja a forma, a mondatok kereteit, 
túlárad ezeken, mint minden klasszikus zártságnak, mértéknek, fegyelme-
zettségnek ellenképe. Minden szavának külön élete van, mindegyike gon-
dolatoktól terhes, hogy rögtön a sarkába lépjen egy újabb szó, egy újabb 
gondolat. Innen magyarázható Szent Ágoston mondatszerkezeteinek tor-
lódó, halmozódó, mellérendelt mondatokban szinte tobzódó felépítése úgy, 
hogy szinte belemerülünk a szavak zsilipszerűen megnyílt áradatába. A gon-
dolat nála szenvedély, az Igazság maga életkérdés ; minden szavának, min-
den mondatának egy a mozgató ereje : a megalkuvás és megnyugvás nél-
küli vágy az Igazság felé. «Hajamat téptem arra a gondolatra, hogy nem tu-
dok az Igazság birtokába jutni, homlokon ütöttem magamat, összekulcsol-
tam kezeimet és átöleltem térdeimet.» — «A rémület iszonya futott át raj-
tam, azután meg remény és öröm gyúlt ki bennem. Kiült a szemembe és 
átjárta hangomat. Óh akadémikusok, szörnyű nagy férfiak, hát eszünkkel 
semmi biztosat meg nem foghatunk ?» — Milyen mélyen érezzük ezt a lük-
tető szenvedélyt még Szent Ágoston legbonyolultabb logikai levezetései kö-
zepette is. — Meg-meg szakítja magát, felijed : «Nekem, Uram, bevallom 
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nehéz ez a kérdés. Önmagammal vesződöm, magam vagyok a saját fáradozá-
som nehéz talaja.» — Majd türelmetlenkedik és könyörög : «Valósággal ég 
a lelkem, hogy a végére járjak ennek a bonyolult dolognak, rejtélyes kérdés-
nek. Kérlek Uram Istenem, kérlek jóságos Atyám, Krisztus nevére kérlek, 
ne rekeszd el vágyakozásom elől a mindennapi és annyira rejtett dolgok ér-
tését.» — A lélek tudatalatti rétegeinek fontossága, ami Plotinos tanításában 
már mint derengő felismerés feltűnik, nála teljesen érvényre jut. «Nagy te-
hetség az emlékezet, Uram. Ismeretlen ijesztő rejtély, feneketlen örvénye tö-
mérdek.» Nagy szenvedéseken megy át, midőn ebbe az örvénybe beletekint, 
ahonnan ismeretlen erők nyúlnak ki utána, hogy a mélybe rántsák le maguk-
hoz. Csupa nyugtalanság, csupa elégedetlenség, amilyent az antik lélek nem 
ismert soha, mert ez a lélek megelégedett az aristotelesiek praktikus, a földről 
való, kézzelfogható kis igazságával. Szent Ágoston eszménye Platon, a mű-
vészlelkek örök nagy filozófusa. Az ő örök sóvárgása él Ágostonban is az 
Ideák tökéletes világa után. Idézi Platont, aki egy hasonlattal magyarázza 
a valóság és az örök Ideák viszonyát. Olyan ez, mintha valaki háttal a vilá-
gosságnak ül egy barlangban, és így szemléli a megvilágított tárgyakat, 
amelyekből csak következtethet a világosság forrására. — «Mi ez a világos-
ság, mi a boldogság, honnan tudunk róla, miért vágyunk utána, ha sohasem 
ismertük és sohasem ismerhetjük ? Honnan kaptuk-e vágyódást, e sejtel-
meket a Tökéletesség, a Lényeg, a végleges megnyugvás felé ? Nem kellett-e 
magunkban hozni őket, mint valami foszló emlékezetet, abból a világból, ahol 
az Igazság lakik ? Hol ez a világ ? Talán az égben, talán a csillagok között ?» 
Igy ütközik össze minduntalan Szent Ágoston a külső világgal, mert arra 
szomjas, amit i t t soha meg nem találhat: a tiszta igazságra. Az ilyen lélek 
természetszerűen mindenben a lényeget, a tartalmat és nem a formát fogja 
nézni. Habár nagy a szépségérzéke, mégis összetörné a legmagasabb szép-
ségek élvezetét és illúzióját is, hogy megnézze, vajjon van-e bennük igazság. 

Csak ezután a jellemzés után érthetjük meg Szent Ágostonnak a zené-
ről vallott felfogását. Confessióiból világosan kitűnik, hogy milyen rendkívül 
nagy volt zenei fogékonysága. Saját vallomása szerint a keresztény himnusz-
ének volt egyike azoknak a legerősebb élményeknek, amelyek őt megtérésre 
indították. — «A hangok fülembe hatoltak és ezekkel együtt az igazság a 
szívembe. Milyen jó volt nekem a hangok fakasztotta forró áhítatban és 
könnyeimben elmerülni.» Az igazság behatolt a szívébe: az érzéssel, forró 
átéléssel magáévá tett igazság ! Milyen jellemző kijelentés ez Szent Ágostonra 
és kora egyházi énekeire: olyan szoros lelki kapcsolatba kerülni a zenével, 
hogy a zenén keresztül megláthassa az igazságot, és olyan zenével, amely 
ilyen erővel tudta a lelket megindítani. A legelső keresztény énekek szabadon 
kiömlő áradataiban kifejezésre jutó érzés vallásos extázisa nyer itt Szent 
Ágoston szavaiban bizonyítást. Ezek különösen éppen az ő századában fel-
tűnő Alleluja-jubilációkra vonatkoztak, amelyeknek hatalmas erővel ki-
lendülő ritmusát, szövegnélküli melodikus gazdagságát Szent Ágoston az 
örömben felolvadó szív énekének mondja, mely örömet szavakban így nem 
lehetne kifejezni. — Szent Ágoston confessióinak stílusát ugyanaz a lélek irá-
nyítja, mint kora egyházi énekeit. Tiszta melodikus, egyszólamú zenei stílus 
volt ez, ahol a melódiavonalak kisebb-nagyobb hullámhegyei és hullám-
völgyei egy szabadon kiömlő hatalmas mozgásáradatba olvadnak bele. 
Egy-egy kis melódia már külön is gyönyörűsége a fülnek, de nincs időnk 
elidőzni egynél, már kergeti a másik, kirobbanó, soha el nem apadó gazdag-
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ságban. Ritmusa teljesen szabad volt ennek a stílusnak. Szent Ágoston ko-
rában ezeket az énekeket még jelekkel sem írták le, tehát még teljesebben ér-
vényesülhetett szabad, minden taktuskényszertől mentes, könnyed hullám-
zásuk. Hasonló lehetett ez a hullámzás ahhoz az irracionális ősi ritmushoz, 
amely a természeti jelenségekben, egy fűszál, egy széltől hajlított virágzó 
galy mozgásában, a tenger hullámzásában, a felhő gomolygásában lüktet. 
Az istensóvárgás volt ennek a zenének egyetlen éltető eleme, ez az egyetlen, 
ami egy célhoz köti a jubilációk ezerféle mindig és újra felfodrozódó moti-
vumait. A lelki ébredésnek ebben a hatalmas ihlettségében a benső érzéstar-
talom mögött a zenei forma, a mérték, az ütem éppen úgy háttérbe szorul, 
mint az őskeresztény költészetben. A szerzők névtelenek. Fontos az, ki ku-
tat ja, hogy a Stabat Mater a Magnificat, a Salve Regina és a Dies irae gyö-
nyörű, ihletett himnuszainak ki volt az alkotója ? Személytelen fenségük az 
emberélet minden mély és nagy szenvedélyét magába foglaló vallásos érzés-
ből fakadt, pillanatnyi ihlet szülöttei. Erre utalnak. Tertullianus szavai: 
«Ahogy ki-ki a szentírásból a saját tehetségéből győzi, lépjen elő és zengjen 
éneket Istennek.» Más helyen pedig úgy ír a zsoltárról, mint egy vízióról, 
ami a lélek révületében «in amentia», őrületben született. Hogy milyen gaz-
dagságban születtek akkor ezek az egyéni szerzemények, abból is láthatjuk, 
hogy a IV. században a laodicaei zsinat már megtiltja az ilyen egyénileg 
költött zsoltárok éneklését. Szent Ágoston írásaiból is következtethetünk 
arra, hogy ezzel a zenei erőket és érzelmeket felszabadító énekstílussal szem-
ben már akkor gátat emelt a vallásos dogmatizmus. Szent Ágostont is kétely 
fogja el, hogy vajjon a zsoltárok «édes behízelgő melódiái nem vonják-e el 
túlságosan az elmét a szent cselekményektől» — és intő példának állítja maga 
elé alexandriai Szent Athanasius rendeletét, amely szerint a zsoltárokat 
inkább deklamálva, mint énekelve, mindenütt a szöveghez simuló modulá-
cióval kell művelni. Ime, így győzött Szent Ágoston zenei felfogásában ko-
rának vallásos szelleme. Szent János evangéliumának eszménye : minden út 
Istenhez vezet. Bármilyen mélyen átélt személyes élmény nála a zenei él-
mény, ez is egy magasabb követelményre, önmagunkon túlra, minden te-
remtő lét ősképére, az Istenre mutat. Az út a bensőhöz annyi, mint út a zené-
hez, de mindkettő út az Istenhez. 

Szent Ágoston korában tehát már feltűnnek az egyházi énekek rende-
zésére irányuló törekvések. Ahogy három századig tartó üldöztetés és rejtő-
zés után a kereszténység győztesen került ki a katakombák sötétségéből, 
úgy művészete is lassan minden területen gazdagabb formákat nyert. — 
Nagyszabású bazilikák épülnek Rómában, Ravennában, Bizáncban, hatal-
mas apszisokkal, ragyogó mozaikokkal. A külső kereteknek megfelelően az 
istentisztelet is gazdagabb és határozottabb rituális formákat ölt. — A szent 
történetekből, a szentek és mártírok emléknapjaiból kialakulnak az egyházi 
év ünnepei és ceremóniái, amelyeknek az ének elmaradhatatlan kísérője. — 
Az összegyűlt gazdag énekanyagot már nem lehetett a tömegek kénye-kedvére 
bízni. Amint a keresztény filozófusok a görög filozófia tanítását használják fel 
a keresztény dogmák rendszerezésére és kiegészítésére, úgy, midőn a zenében 
a keresztény himnuszok parttalanul hullámzó hangtengerét világosan tagolt, 
szimmetrikus keretekbe akarják szorítani, a periodikus felépítésben, az ének 
ritmusát meghatározó szöveg nagyobb uralmában nagy hasznát veszik az 
antik költészet formáinak. Olyan zenei formákra volt most már szükség, 
amely a keresztény hívők nyilvános istentiszteleteinek, egy nagy közösség 
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szellemének megfelelnek. Igy lép előtérbe az Ecclesia militans» kórus-stílusa, 
így nyernek a lényegükben aszimmetrikus, organikus keresztény énekek a latin 
egyházban szimmetriát és architektonikát. Igy következett az ősi keresztény 
zenei stílus romantikus korszaka után a rendező, fegyelmező, mértéket tartó, 
római szellemű klasszikus korszak. 

Szent Ambrus kezdi meg a reformokat, aki himnuszaiban a klasszikus 
költészet formáihoz tér vissza, de a korszakalkotó végleges rendszerezés 
Szent Gergely pápa nevéhez füződik, összegyüjti a használatban lévő egy-
házi énekeket, saját szerzésű újakkal kiegészítette, meghatározta az egyházi 
év szükségei szerint való pontos beosztásukat, leiratta őket az úgynevezett 
neumákkal s így megadta az egész róla elnevezett dallamkincsnek (gregorián-
énekek) azt a végleges jellemet, amelyet mind mai napig mint a katolikus 
egyház rituális zenéje megtartott. Ezekben a megszabott keretekben ter-
mészetesen elveszett a rögtönzés, a pillanatnyi ihletből született előadás ér-
zelmi intenzitása, az őskeresztény lélek magas hőfokú szenvedélyessége s 
ennek megfelelően az ének nagy lélekzete, a díszítések túláradása is formai 
keretek közé szorul. De azért ez a stílus mindig egyik legnagyobb csúcspontja 
marad az egyszólamú dallamkultúrának, amelyre az egyház nyomta rá for-
ma-akaratának bélyegét. Éppen olyan része az istentiszteletnek, mint a nyelv, 
az öltözet, a ceremónia. Arra kényszerít, hogy kimért távolból, lelki össze-
tettséggel és áhítattal megálljunk előtte, inkább az oltárra, mint arra irá-
nyul, hogy csak zenei élvezetet nyujtson. — Igy a gregorián-ének egész szel-
lemével, szigorú hagyományaival, hatalmas unisonójával teljesen beleillesz-
kedik az ókeresztény művészetek általános keretei közé, amelyek a monu-
mentális komolyságra, átszellemültségre, bizonyos rezerváltságra és szim-
bolikus formákra irányulnak. — Az ókeresztény bazilikák mozaikjainak 
aranyalapja ugyanazt a szerepet tölti be ebben a művészi kifejezésben, mint 
a melódia a gregorián-énekekben. A színek felett álló arany a magasabb élet-
érzés, a természetfeletti szimboluma, amelynek ragyogó, varázsos sugárzásá-
ban éppen úgy elvész a testek, a valóság anyagisága, mint ahogy a gregorián-
énekekben a szöveg felett lebegő, a maga zenei logikájában is érvényesülő 
melos szellemíti át a szavak anyagiságát. Igy találkoznak a művészi kifejező 
eszközök a hívők felé áradó szellem szimbolizálásával, mely szimbolum csak 
az istenségre vonatkozik, csak a vallásos érzés szolgálatában áll. 

Ma, majd kétezer év távolságából sem szabad felejtenünk tehát, hogy 
a zene sajátos erőinek felfedezése a kereszténység érdeme. A keresztény him-
nuszokban az egyén és a nemzetek fölött álló sajátos keresztény lelkiség, a 
szentágostoni lélek érzelmi mélysége és gazdagsága teremtette meg a zene 
uralmát a szöveg felett. — S erre az új felfedezésre épül majd fel az egész 
európai zenetörténet. 


