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A trienti zsinat utolsó ülése (1563) a nyugati liturgia másfél ezer éves életére tett
pontot, amikor annak rendezési gondját a pápára ruházta - szükségből, mivel az
istentisztelet reformjának kérdésében a püspökök nem tudtak megegyezésre jut
ni. Nem is csoda: a nyugati liturgiában igazán nem látszott a sok fától az erdő. A
liturgiatörténészek által felszinre hozott források hatalmas sora. is csak egyes
központok hatáskörének fő jellemzőrtmutatja ki; azok belterületein minden újab
ban felfedezett dokumentum egy újabb változatra világít rá. Az egyes püspöksé
gek liturgiai élete az élő organizmus külső hatásokat átvevő, feldolgozó és haso
nító, majd továbbadó tevékenységéhez hasonlóan folyt, valóságos életfolyamat
módján, mely a nagy központoktól elsősorban ösztönző friss példát, nem pedig
merevítö és korlátozó szabályokat kapott. Az így felnőtt több százéves, terebé
lyes fa koronája összefogott, zárt egységet mutatott, de belsejének minden ága
boga a maga útját kereste az éltető fényhez.

A közbizalom birtokában V. Pius igyekezett gyorsan érvényesíteni az egysé
gesítő római elgondolásokat; ez sikerült is az 1568-as és 1570-es breviárium- és
misszálereformmal. Ez a tempó érthető módon nem engedett időt á velük össze
függő zenei kérdések megoldására. A misszále csak a pap által előadott néhány
szöveghez (akklamációk, prefációk, Pater noster, Glorte-e-Crede intonációk) adott
dallamokat, a breviáriumkiadás pedig hangjegyek nélkül jelent meg. A miserub
rikák sem tartalmaztak pozitív rendelkezéseket a miseénekek előadására. Igy állt
elő az az érdekes helyzet, hogya teljesen uniformizált míse és officium Iiturgíé
jában annak egy lényeges eleme, az egyházi zene V. Pius reformja után is az
előző é~századok gyakorlatára jellemző kötetlen, élő fejlődésben maradt. Ezt
csak a püspökök és zsinatok negatív szabályozó eljárása igyekezett egyhá
zias keretek között tartani, arnikor. tilalmazta a pogány mulatságok, színhá
zak dallamait és a teatrális éneklésmódot. Ebben. a fejlődésben természetes
nek hqtott, hogy a 7-8. századtól gazdagodó és rendszereződést igénylő ha
gyományos gregorián énekstilus- és rendezési kérdéseit nem a liturgia irá
nyítói, az egyházi elöljárók, hanem a zenei szakemberek tárgyalták, és a megol
dásokat az ő tudós tekintélyük döntötte el. A gregorian mellett érvényesülő új
múfajok és stílusok (trópusok, sequentiák, többszólamúság, hangszerhasználat)
jórészt a kolostorok kísérletei nyomán tűntek fel és erősödtek meg; hivatalos
elismerésükre és minősítésükre nem is került sor. Milánó himnuszairól Róma
nem nyilatkozott, csak századokon át nem alkalmazta azokat. A többszólamú
sággal kapcsolatban sem találunk valamilyen rendelkezést, me ly annak beveze
tését szabályozta volna. XXll. János Docta Sanctorum Patrum konstitúciójában
tapasztalható az Ars nová-val szemben (1124-25): a szöveg érthetőségéthiányol
ja. Ugyanilyen modorban tárgyalt maga a tridentinum is több ülésen át a "mol
liores musicorum cantus" körüli vitákban, ahol végül is a kérdést a püspökök és
a zsinatok hatáskörébe utalták. A zsinatra következő olasz, német és francia ren
delkezések ennek megfelelőerr főleg a "Iaszcív és világi jellegű" zene templomi
használata ellen és a szövegérthetőség érdekében intézkedtek. A 18. század nyel
vén a "profán; világi és teatrális" zenével szemben hangzottak el állandó pana
szok (XIV. Benedek: Annus qui, 1749). Míndez arra mutat, hogy az egy- és több
szólamúság hagyományos együttélésének természetes következményeként a li
turgia zenéje is átélte az európai zene fejlődésével kapcsolatos stílusváltásokat.
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A hierarchia magatartása nem változott az első évezred gyakorlata. óta: meg
maradt a negatív szabályozó eljárás mellett. Azért-e, mert a zene annyira termé
szetesen hozzátartozott a liturgiához, vagy azért, mert tűnékeny volta miatt
pozitív rendelkezéssel nehezen meghatározható - vagy esetleg, mert a törvény
hozók szemében nem számított súlyos tételnek? Nehéz rá válaszolni. Minden
esetre az első alkalommal, amíkor Róma, kíhasználva a könyvnyomtatás előnyeit.

egy egységes európai gregorián gyakorlat kíalakítására gondolt, a misszále és a
breviárium sikerével szemben kénytelen volt lemondani a terv megvalósítésa
ról, bár a gondos stíluskritika alapján dolgozó Franciscus de Brugis francia fe
rences kiadványa (Velence, 1499-1500) jó kiindulásul szolgált volna hozzá.
Ahelyett Palestrina a divatos humanista elvek alapján kapott rá megbízást; sze
rencsére II. Fülöp tiltakozása meghiúsította a vállalkozást, és a nagy mester hír
nevén nem esett csorba. Annál inkább azonban Róma tekintélyén, mikor Anerio
és Suriano munkája nyomán égy dallamilag megcsonkított és prozódiaban hagyo
mányellenes Graduale Romanum hagyta el a Mediciek nyomdáját (két kötet,
1614-15). V. Pál pápa nem is vállalta a kiadvány hivatalossá tételét, és így az
egyes egyházmegyék jó kétszáz éven át belátásuk szerint válogattak saját hagyo
mányuk és a küíönböző reformkiadások között.

Hazai gregorián hagyományunk a 17. századig az Esztergom által kialakított
középkori gyakorlatot folytatta. A török betöréstől mentes területeken a gyor-
san terjedő reformáció hamarosan magyarra fordította az antifonális anyag gyak
rabban használt részét és őrizte is addig, míg a verses zsoltárdallamok és dicsé
r~tek, valamint korálok református és lutheránus praxisa el nem felejtette. Kato
Iikus részen a középkori énekkincset Pázmány tevékenysége nyomán 1630-tól a
római kiadványok szorították háttérbe; zenetörténet-írásunk még nem tisztázta,
milyen mértékben és tempóban. Az bizonyos, hogya ferencesek és a jezsuiták
a tridentinum utáni római dallamokban gondolkoztak, az előzők a maguk kuriális
változatának történelmi szerepe alapján, az utóbbiak az új római törekvések fel
tétlen képviselőiként. Az is -világos, hogy Zágráb és a pálosok a 18. században is
kitartottak a középkori dallamalakok mellett.

A Cantus Catholici-k és a többi énekeskönyv sorozata jelzi, hogya katolt
kus istentiszteletre is erősen hatott a protestánsok népnyelvű éneklése. Szép
számmal énekeltek zsoltárokat és a hímnusz-Iíll. sequentia-)fordításokat is ked
velték. A 18. századi erős egyházi fellendülés nemcsak a ferencesek orgonaki
séretes gregoriánjára szorítkozott, SzentmiQ.ályi századvégi énekeskönyvének
kottástervezete szerint a vasárnapi és ünnepi misék introitusalt és a vesperáso
kat (10 himnusz dallama közölve) a falusi templomokban is énekelték. A népéne
kek repertoárja szempontjából a Cantus Catholici-k tekintélye és irányadó volta
a 18. század végéig kétségtelen; figyelemre méltó a Kájoni-kancionálé (,,~siki

énekeskönyv") használata még az egri és váci egyházmegyében is (Szentmihályi:
"az előt leg-jelesebb volt"). A felvilágosodás kori német származású dallam
anyag nyilván a frigg településekkel kapcsolatban, német egyházfők és német-e
cseh zenészek közreműkődésévelkapott oly gyorsan divatra.

Az egyházzene reformjának gondolatát, ahogyan ma visszhangzik a fülünkben,
a romantika francia és német területen élesztette messze kiható mozgalmakká.
A franciák a gregorián restaurálásának érdemével dicsekedtletnek, a németek
az énekkari kultúra népszerűsítésévela gregorián és a többszólamú egyházzene
gyakorlatát párosították, hangsúlyozva, hogy a liturgia és az egyházi -ének szo
rosan egybetartozik. A francia magas klérus kisérleti kiadványaival jól előké

szített talajon Solesmes bencéseí nem csupán a gregoríán paleográfia tudós prob-
.Iémáit oldották meg Pothíer módszerével, hanem a mélyen líturgikusszemléletű,

zseniális Guéranger apát vezetése alatt az. egésivilágot immár egy évszázad óta
elcsodálkoztató kolostori életet valósítottak meg, mely tisztán gregoríán egyház
zenéjével (csupán az orgonának téve engedményt) vallásilag oly kr itikus napja-

. inkban is az eredeti benedeki életformába vonzza a fiatalságot (noviciátusuk ál- .
landóan telítve van). Ezenfelül Mocquéreau ritmuselmélete alapján kifejlesztet
tek egy előadásmódot,mely a lelkes Justine Ward hat évtizedes fáradozása nyo-
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mán francia és angol nyelvterületen, valamint Németalföldön nagy sikerű zene
pedagógiai módszerré fejlödött és Hollandia katolikus iskoláiban elért eredmé
.nyeível és népszerüségével még Kodály, Suzuki és Orff pedagógiai sikereit is
felülmúlja. I ,

A német romantikának a gregorián és a Palestrina-kori zene iránti lelkesedése
e kettőnek egyesített kultuszával igyekezett a bécsi klasszikusok hangszeres
muzsikájával telített, immár kaotikus egyházzenei helyzetböl kiutat találni. Az

. óriási munkabírású feltárók: Haberl és Proske, valamint a jó stílusérzékű, tehet
séges komponisták: Haller, Nekes és Witt szilárd alapot teremtettek az 1870-es,
pápailag~ismert Allgemeiner Cecilten Verein (ACV) munkásságához. A kitűnő
szervező Witt a legkisebb német faluban is énekkart állított a reform szolgála
tába, és sikerrel szorította háttérbe népénekek terén a felvilágosodás szekularizált
darabjait. Sajnos, Haberl a gregorián kérdésében a Medicea mellé állt és a Pustet
kiadással harminc évre megakadályozta Pothier Gradualéjának terjesztését,
Európa-szerte életben tartva a csonka dallamokat.

A cecilianizmus a nagy sikerek mellett megszenvedte a mozgalmi jelleg szük
ségszerű hátrányait is. Mint Harmat Artúr írta a Zenei Lexikonban: "Erősen se
bezhető ,pontja volt a C-egyesületnek az ún. Vereinskatalog, mely az egyesület
által approbált műveket sorolta fel. A Vereinskatalogba való felvétel feltétele
azonban nem a művek művészi értéke, hanem kizárólag liturgikus szempontból
való hasznavehetősége volt, mely körülmény természetesen a jelentéktelen, sőt
silány művek óriási tömegének is teret juttatott a katalógus hasábjain. egypár
tagadhatatlanul értékes kompozíció mellett. Tény az, hogy sem Rheínbergernek,
sem Lisztnek, sem Brucknernek nem kegyelmezett a Vereinskatalog. Hiba volt
még,' hogya bírálók kifejezetten Palestr ina-stílű kompozíciókat részesítettek
előnyben. Ez... végeredményben... lehetetlen művészi elvet kényszerített a
zeneszerzökre. míkor írásmódjukat - az egyéniség teljes elnyomásával - előre

megszabta és egy 300 év előtti dialektikát erőszakolt reájuk."
19<13-tól 1958-ig három Pius pápa (X., XI., XII.) rendelkezéseivel indult meg

a pozitív egyházzenei törvényhozás, olyan elvi 'és gyakorlati tételekkel, hogy
joggal lehetett volna várni utána egy látványos egyházzenei fellendülést. Hogy
arra nem került sor, annak oka elsősorban az egyházi zeneéletben örökletes
szabadság (és vele a fegyelmezetlenség lehetősége). az e korszakban fellépő és
állandóan erősödő liturgikus mozgalom, végül az ACV belső kifáradása.

X. Pius Motu proprio-ja az ACV tételeiből indult ki: 1. az egyházi zene a litur
gia része, tehát Róma szabályozza; 2. kat exochén liturgikus zene a gregorián,
3. a klasszikus polifónia áll hozzá a legközelebb; 4. a modern zene helyet kap,
ha nem profán es sztnházu 5. az istentisztelet nyelve a latin; 6. egyházmegye)
bizottságokat, zenei iskolákat kell felállítani és gondosan kell ügyelni a szemi
náriumokban az egyházzenei- képzésre. - Két tétel pedig a MP újdonsága: a)
a liturgia ismertetőjegyei az egyházzenére is kötelezők: szentség, művészí for
ma, általánosság; b) az énekben a nép is részt vesz.

Bár a MP bevezetése hangsúlyozza, hogy az egyházi zene törvénykönyvének
van szánva, előírásait nem vették kellő módon figyelembe. Annyira nem, hogy
1928-ban, az okmány 25. évfordulóján D. Johner, az ismert beuroni gregorián
tudós azt mondhatta: Most megünnepelhetjük a MP meg nem tartásának huszon
öt éves juhileumát.F" A kölni egyházzenei kongresszuson (1961) H. Angles, a
pápai zeneintézet igazgatója megvallotta: ... nagy gondban vagyunk az egyházi
zene mai helyzete és a klerus nagy részének művészeti képzettsége miatt, mely
nem mindig felel meg a jelen követelményeknek." J. Overath az ACV ismerte
töjében: Ha X. Pius reformtörvényeit a mai napig nem lehetett keresztülvinni,_
az végül is a klerikusok hiányos zenei képzésén múlott és múlik ... Ha a jelen~'

legi liturgikus megújulásí törekvésekben az új zenei formák keresésénél éppen a
papok között oly sok kritikátlansággal, hogy ne mondjuk: ízléstelenséggel talál
kozunk, annak alapját abban láthatjuk, hogya jövendő papnak nem keltették fel
az egyházzenei értékek iránti érzéket. (1961)4 Végül J. Lennards a Chicago
Milwaukee-i kongresszuson (1966): Sok eredménytelenséget és félreértést a pap-
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ság hiányos szakertelmének kell betudni. Az egyháznak azt a követelését, hogy
a papság zenei képzését komolyan kell végezni, nem teljesitették ... Ezt az en
gedetlenséget - bocsássák meg ezt a kemény szót! - most drágén kell megfi
zetni. 5

A 20-as években meginduló liturgikus mozgalom Herwegen, Casel és Guardini
eszmei mélyszántásából fakadt váratlanul dús, két évtized alatt egész Közép
Európát elborító virágzásba, hogy megvalósítsa X.Pius kivánságát: bevonni a
hivőket a liturgia cselekményébe. Az egységes gondolat viszont már a kezdetek
ben két ágra szakadt: a bencések hagyományosabb vonala XI. Pius támogatásá
val (1928: Divini cultus sanctitatem - konstitúció) a népet a gregorián világába
akarta emelni (a szöveg megértését a beuroni A. Schott misszálefordítása már
1884 óta hatékonyan elősegítette - a belga bencések francia fordítása a 30-as
években vesparálét is csatolt hozzá), míg a klosterneuburgi ágostonos P. Parsch
"volksliturgische Bewegung"-jával a liturgiát igyekezett lehozni a nép szintjére.
Törekvésében a 16-17. századi sziléziai és Köln-Münster vidéki "Deutsches
Hochamt" (énekes latin rnise német népénekkel) és a Konstanz-Maínz környéki
német "Gemeinde-Vesper' , történelmi hagyományjogára támaszkodott. Ennek
alapján "akár a liturgikus jog ellenére is" bevonta a német népéneket a latin mí
sébe, azon az új ekkleziológiai alapon, mely a jogi jelleg helyett a pasztorális
fontossága mellé állt és a ceciliánusok támadására inkább lemondott az énekes
nagymiséről és kítartott a .Bet-Síngrnesse" mellett.

Az ACV a MP után már a Medicea korálist sem érezhette tekintélyi háttérnek,
miután a 19. századvég tehetségeihez (Gounod, Franck, Saint-Saéns.. Guilmant,
d'Indy, Widor, Verdi, Bossi, Sgambati) nem is igyekezett kapcsolatot találni. Az
első két évtized neocecilianistái: Mitterer, Griesbacher, Coller az 191O-es évek
ben feltörő új zene számára nem jelentettek meghívást egy egyházzenei kísér
letre. Várakozás és keresgélés jellemezte a felnövekvő generáció tevékenységét
a következő évtizedig, amikor kapcsolatba lépett az 1930-ban alakult Internacio
nale Gesellschaft fúr Erneuerung der katholischen Kirchenmusikkal és határo
zottan -egy korszerü nyelven megszólaló zenei hithirdetés és az új társadalom
külőnbözö rétegeihez fűződő viszony problémái felé fordult. A katolikus ifjúság
Jugendbewegungja számára az énekmozgalmon (Singbewegung) át megnyitotta
a régi zene területét a középkorig (Distler új vokális polifóniája), ugysnakkor,
tudatában a katolikus zene modern nyelvezetének (Messíaen, Dupré, Poulenc,
Martin), új hangvételű énekkari irodalmat teremtett (Haas, David, Lemacher,
Schroeder). Igy újra megerősődött tekintélyével az ACV az egyházzenei törvény
hozás támaszául lépett fel a népliturgiai mozgalom heveny népnyelvi törekvései
vel szemben. (latin nyelvű liturgia, modern polifónia és az énekkari kultúra kép
viselete).

A 30-as évek a Trienti zsinat óta először ígértek kilátásos kompromisszumot,
olyanrnegoldást, mely az európai zene fejlődésének a liturgia számára elfogad
ható minden értékét felkínálta egy-egy alkalmas keretben való felhasználásra:
népgregorián és schola együttműködésevel megvalósult énekes misét, polifón
ordinátium és gregorián próprium párositásával énekelt, zenekar és orgona köz
reműködésével gazdagított ünnepi nagymisét (rnind a két típusa hívek kezében

.mísszélével}, vesperást ugyanilyen alternatívával, litániát, ájtatosságokat és pro
cessziókat népénekekkel, mindezt a MP és a Difini cultus alapján.

Németország nemzeti szocializmusa és az általa felidézett világkatasztrófa sem
mivé tette ezt a lehetőséget, melynek megvalósításához néhány évtized békés
fejlődésére lett volna szűkség. Ehelyett a 40-es évek első felében XII. Pius, aki
német nuncius korában már megismerkedett a liturgikus mozgalommal és most
látta a népének összetartó erejét egy vallásüldöző államban, 1943-ban külön
jogként engedélyezte a Deutsches Hochamtot német területen, és ugyanakkor a
Mystici Corporis Christi .enciklikával jóváhagyta a liturgikus' mozgalom egyház
szemléletét, mely szerint a liturgia Krisztus megváltói művének végrehajtása az
összes hívek részvételével. 1947-ben a Mediator Dei kifejezetten ajánlotta a nép-

I
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éneket a liturgiában és azon kívül, továbbá Kína területére engedélyezte a kánon
kivételével teljes népnyelvü mísét,

Ezek a Z:sinat irányába mutató tünetek az ACV-t fokozott tevékenységre biz
tatták. Miután a liturgia 1945 után neves komponistákat ihletett alkotásra (Hin
demith, Strawinsky, Messiaen, később még Penderecki, Ligeti). és 1950-től az
egyházzenei kongresszusok is a modern zene liturgikus kapcsolatainak erősö

dését ígérték, az egyesület - 1956-banaz IGK-al fuzionálva - kötelességének
tudta, hogy őrizze a jogi rendelkezések érvényét és főként a mise változatlan
latin szövegeit oltalmába vegye. El is érte, hogy az 1958-as Instructio de Musica
sacra et sacra Liturgia még XII. Pius halála előtt kiemelten biztosította a Iitur
giaés a gregorián Iatínságét és így a liturgikus mozgalom bencés irányzata mellé
állt. (Bár <a missziók számára adott engedmények már megkérdőjelezték a nyu
gati zeneszemlélet világérvényét.)

Tény, hogya zene kérdése a Zsinat előtti törvényhozó egyházban csak a litur
gíéra vonatkozó általános regulativ jog hangoztatásában volt érintve (Codex
Juris Canonici, Ca. 1251.). Részletekre kiterjedő előírásokat speciális rendelke
zések adtak, de a meg nem tartás szankciói nélkül, ill. annak a szabadságnak
elismerésével, me ly az előírások megtartásának lehetőségét a maga jó lelkiisme
rete szerint ítéli meg. A II. Vatikáni zsinat a pasztorális egyház liturgiájának
integráns részeként kezeli a zenét, márpedig abban a súlypont hivatalosan is át
tevődött a szabályok megtartásáról a szituációszabta és a közösség igényeit szem
előtt tartó ünneplésre. A szabadságnak tehát még több tere nyílik, ami a liturgia
irányítóinak még több lelkiismereti terhet jelent. <

Az 1963-as "Sacrum Concilium" liturgikus konstitúció egyházzenét érintő alap
tételei: 1. a népnyelv használata eleve meg van engedve; 2. minden keresz
tény jogos az aktív részvételre; 3. minden résztvevő a neki megfelelő feladatot
vállalja; 4. a liturgia a népi, kulturális és szocíológíaí adottságokhoz alkalmaz
kodik. Mint látni, a Zsinat evvel a liturgikus mozgalom Parsch-féle megoldása
mellé állt, bár az artikulusok szövegezésében érezhető gonddal igyekezett a MP
tételeit is tiszteletben tartani: a zene a liturgia integráns része; az egyház zenei
hagyományát "felbecsülhetetlen értékü kincs"-ként kezeli, melyet gondosan
őrizni kell; a gregoriánt a római liturgia sajátjaként ismeri el stb. A két alap
tételcsoportegyeztetését a konstítúcíó már nem részletezi, hanem egy Liturgikus
Tanács gondjaira bízza, mely instrukciók útján adja meg a gyakorlati utasítá
sokat és állja útját a túlzó értelmezéseknek..

Világos, hogy ez a hivatalos lebonyolítás is eleve a szabad interpretációra épít,
és számít az abból keletkező bonyodalmakra. Ez utóbbiak elé nyúl a püspöki
karoknak adott bőséges felhatalmazás, valamint határozataiknak előirásos római
jóváhagyása. A zenei szakemberek közreműködését VI. Pál azzal biztosította,
hogy 1963-ban felállította a Consociatio Internationalis Musicae Sacrae-t (CIMS)
mint a szentszék egyházzenei tanácsadóját (folyóirata a Musicae Sacrae Ministe
rium). Ez rendezte meg a zsinat utáni első egyházzenei kongresszust Chicago
Milwaukee-ban (1966), azzal a pápai utasítással, hogy a szentzene megőrzendő

kincséhez (Thesaurus Musicae Sacrae) a Zsinat liturgiai-zenei rendelkezéseit is
illessze hozzá, hogy az "elsietett vagy improvizált megoldásokat, -rnel yek a jövő

ben egyenesen árthatnak az ügynek, melyet elő akarnak mozdítani" , el lehessen
kerülni. 6 Mint az azóta megjelent instrukciók mutatják, a CIMS is csak lassú,
szivós munka árán számíthat a Zsinat intencióinak fegyelmezett megvalósítására.
Amit a Parsch-féle népliturgikus mozgalomról az ACV még 1961-ben megállapí
tott: hogy leplezetlenül elősegíti a zenei dilettantizmus betörését a mai egyházi
zene kompozíciós feladatkörébe," az a 60-as évek folyamán "zsinati reform" jel
szóval egyenesen világjelenségként lépett fel. Hatására neves egyházzenészek
hagytak fel a komponálással, látva, hogy - mint Harnoncourt megállapítja 
az egyházzenei praxis nem annyira a hivatalos előírások, mint az egyéni néze
tek és szándékok szerint alakul; kisebb-nagyobb csoportok késhegyre menő har
cot vívnak akörül, ki látja jobban a szituációt vagy érti meg jobban az egyház
községek érdekeit." Valóban' az ACV felfogását nemzetközi szinten képviselő
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CIMS (melynek a Kúriában vannak támogatói és együttműködik vele a Church
Music Association of America) erősen meg kell hogy küzdjön a Werkgemein
schaft Lied und Musik (folyóiratuk a Musik and Altar), á jezsuita Gelineau ve
zette Centre National de Pastorale Liturgique - CNPL és az Internationale Stu
diengruppe fürGesang und Musik in der Liturgie [szócsövük az Universa Laus)
konkurrenciájával, nem is számítva a Liturgikus Bizottság reformereit), akiknek
buzgóságából pl. az 1973-as római gyermekmise-direktórium ajánlja a gyerme
kek által játszott hangszereket, mert azok támogathatják az éneket és előmoz

díthatják a gyermekek meditációját -' sic ~, majd a következő paragrafusban
figyelmeztet, nehogy a hangszerjáték túlsúlyba jusson és elterelje a figyelmet,
végül ellenőrzés mellett a gépzene használatát is megengedi).

A tárgyalt időszak magyar egyházzenéje 1950-ig nagyjából Közép-Európa ze
néjének hatása alatt állt. A 19. században a székesegyházak és a főváros nagyobb
templomai Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert miséiből máig aktuális reper-'
toárt állandósítottak. ami a kezdeti nehézségek után Liszt műveivel is bővült. A
Szcitovszky prímás által elrendelt és a század közepére elkészült esztergomi ma
gyar-német egyházi énekgyűjtemény kiadására a szabadságharc miatt éppúgy
nem került sor, mint a Szepesy pécsi püspök' által tervezett országos népének
gyűjtésre, melyet Schmidt karnagy végzett volna el. A prágai hatás alatt álló
ZSasskovszky testvérek az örökölt jozefinista dallamanyag megtetézésével or
szágszerte háttérbe szorították ugyan a 16-17. századi dallamok jó részét, de a
főbb ünnepek gre~orián énekeinek, a vesperások, lamentációk, passiók, pro
cessziós énekek hagyományának fenntartásában mégis hathatósan kőzreműköd

tek, míg énekkari kiadványaikba Palestrina rnűveit is felvették. A regensburgi
reform hírére Dulánszky pécsi püspök Glatt Ignácot küldte oda kiképzésre; a
pécsi énekiskola Kodályt is lelkesítő magas szintje és a dóm 1891-től úgyszólván
napjainkig tartó ének-zenegyakorlata a hazai ceciliánus mozgalom tartóoszlopa
lett. BogtsíchMíhály 1897-ben szervezte meg az ACV magyar ágát (Országos Ma
gyar Cecilia-Egyesülét); ez - mint Harmat Artúr írja - "a magyar egyházzenei
talaj előkészítetlensége,a liturgia szépségei iránti csekélyebb fogékonyság és az
intézökörök közömbössége" miatt nem tudta Pécs ~ldájának követésére bírni ab
egyházfőket (csak Kersch esztergomi karnagy buzgalma teremtett ott magas ni
vót]: 1916-tól mégis volt az országnak egy Palestrina-kórusa, mely évtizedekig
nagy hírű külföldi karmesterek keze alatt is megállta a helyét. Az OMCE-ben Já
rosy Egyházi Zeneközlöny-e tartotta a lelket, míg a 20-as években megerősödve,

!i Zeneművészeti Főiskolán Harmat által alapított egyház:.renei tanszak és a har
mincéves jubileumra rendezett zenei ünnep lendületével a következő két évti
zedre a külíöld figyeimét is felkeltő mozgalommá lett: a Magyar Kórus segít
ségével az egész ország egyházzenei életét megmozgatta, a gregoriánt és a klasz
szikus polífóniát, Kodály és tanítványai kórusait népszerűsítette, Bárdos, Kertész
és Kerényi kiadványai korszakot nyitottak az iskolai és a vidéki kis kórusok
számára (magyarra fordított Palestrina-, Lasso- és 16-18. századi karok, Magyar
Cantuale 60 oldal gregoriánnal).
, Werner Alajos Scholája a magyar karéneklés történetének legszebb gyermek
hangjaival szólaltatta meg a 16. század mesterműveit; az Éneklő Ifjúság Kodály
kórusain nevelkedett fel Bartókig; a rádióban egy fővárosi szerzetesgimnázium
középkorí hangversenyt adott gregorián és Perotín-. Machaut-rnűvekből:Német
országban "Hungaria docet" - kritikával tisztelték meg a magyar egyházi
hangversenyt: a 30-as évek magyar egyházzenei eredményeiről ugyanazt mond
hatjuk. mint fentebb az évtized kilátásairól: beláthatatlan fejlődés lehetőségeit
vesztettük el.

A chicagói kongresszuson J. Chailley két szóban foglalta össze a liturgikus
konstitúció lényeges rendelkezéseit: megőrzés és megújítás (114., 116. és 121.
artikulus), Az első az egyház történelmi zenei kincseit: a latin nyelvű, közel két
ezer éves gregoriánt és a többszólamúság ezeréves életének kiemelkedő alko
tásait, a másik az éneklő-zenélő Isten-népét: komponistát, scholát, énekkart, or
gonistát, zenészt és nem utolsósorban az éneklő híveket állítja egymás mellé.
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Osszetartoznak, mert egybefogja őket a liturgia közös célja: Isten dicsőítése és
a hivek megszentelése.

A megőrzés megfelel a mai idők követelményeinek: mivel a mai ember nincs
tisztában a mai zene értékeivel, szükségszerűen a századokon át érvényes és
bevált zene felé fordul és annak ismeretében várja ki, hogy közben maga az idő

tisztázza az itéletet; a régi zenének tehát ma modern zene értelme van, ami eddig
sohasem fordult elő, és amit nem szabad szem elől téveszterrtink. (Dobszay "for
rászene"-ajánlása teljesen idevág.] Paradox dolog, hogy ezeket az alkotásokat
éppen a klérus akarja sutba dobni, amikor pedig annyi hit és áhitat árad belő

lük. A klérus nagy részének latinofóbiéja tagadhatatlan, de nem mindig felel meg
az igazságnak, hogy az egyenlő a .mépakarattal"."

A megújítás munkájában sokat jelentett az IKG modern zene felé tájékozó
dása. H. Schroeder szerint az új egyházi zene és a modern zene párhuzamai: a
linearitás és a poli1ónia elsőségéből adódó feszültségi ívek gazdag disszonanciái,
szabad disszonanciakezelés, szabadon lebegő hangzatvilág és szabad Titmusú
képződmények; a funkciós dúr-rnoll hangzatrendszer kikapcsolása és a tonalitás
kitágítása. II A C1MS elnöke, J. Overath szerint a modern zenei technikák litur
giai alkalmasságát egy kritérium dönti el: a dallami koncepció. Minden liturgikus
zeneművészet technikai középpontja volt és marad az Isten előtt imádkozó és
éneklő ember. II

A liturgiában a-nép tevékeny részvétele (actuosa participatio) az istentisztelet
tipusai szerint változó: népnyeívű énekes rrnsében pappal és seholéval. az utóbbi
nélkül pappal és kántorral váltakozva maga tölti ki énekkel a szertartást; latin
énekkari mise 'esetén az akklamációk és a Pater noster énekével és az énekkar'
zenéjére való figyelmes odahallgatással és beleérzéssel lesz aktiv résztvevője az
ünnepnek, rnint ahogy az átváltoztatáskor Krísztus áldozatában akkor is részt
vesz, ha mozdulatlanul, áhitattalodahallgatva, némán kapcsolódik bele. l:! A
hivek pasztorális gondozásának feladata, hogy a liturgikus szövegek útján meg
értesse a néppel: a külsőleges "tevékenység" az eucharisztikus ünneplés átér
tése és az abban való elmélyedés nélkül még messze elmarad a zsinat által meg
kivánt "participatio" megvalósításától.

Jegyzetek: 'P. Blanchard az Osservatore Romano 1983, szept. 30. számában - 'Musica Sacra und
Liturgiereform (Kongressbericht Chicago-Milwaukee) Red. J. OveratÍl. Regensburg 1968. 130. 1.,- .
"Internationaler Kongress für Kírchenmustc in Köln 1961. Kongressbericht, Red. J. Overath. Köln
1962. -81. l. - 'J. Overath: Der Allgemeine Cicilien-Verband. Köln 1964. 95. l. -'Kongressber.
Chicago-Mllwaukee, 112. l. - "Kongressber. Chicagó-Milwaukee, 4. 1. - 70verath: Der ACV,
92. 1. - "Ph. Harnoncourt: Katholische Kirchenmusik vom Cácif ianisrnus bis zur Gegenwart, in:
Traditionen und Reformer in der Kirchenrnustk. Kassel-Basel-Tours-London 1974. 116-120. l. 
"Kongressber. Chicago-Milwaukee, 185-6. 1. - '''Overath: Der ACV, 109: í. - "J. Overath: Ober
die Bedeutung und Aufgabe der Kirchennmusikschule in unserer Zeit. Regensburg 1970. 6. 1. 
'C. E. O. Neill O. P.: Der theologische Sinn der "actuosa participatio" in der Liturgie, in-o Kongress
ber. Chicago-Milwaukee, 113. 1.

Aki egyszer Bach muzsikájában hallgatott bibliai verset, már nem is tudja
más ritmusban elképzelni. Annak, aki ismeri a -Máté-passiót. szinte lehetet
len az utolsó vacsora betétszavait úgy idézni gondolatban, hogy hangsúly
ban, nyújtásban. akarva-akaratlan, ne a bachi deklamáció hatna rá.

Albert Schweitzer
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