
A kereszténység 
igazságának 
bizonyítéka? 
Szempontok az egyházzene katolikus teológiájához 

2015-ben XVI. Benedek emeritus pápa úgy nyilatkozott, hogy a 
nyugati zene „a kereszténység igazságát bizonyítja” a szemében, 
s ezért „egészen egyedülálló”.1 Szavaival XVI. Benedek ahhoz a zene 
lényegéről folyó vitához kapcsolódott, amely rejtve mindig is jelen 
volt a nyugati kereszténységben, de a 19. századtól különösen is 
erőre kapott. A vita legfőbb kérdése a zene teológiai dimenzióit, ily 
módon pedig a zene egyházi szerepét érinti. XVI. Benedek kijelen-
tése olyan időszakban elevenítette fel a kérdést, amikor már egy 
ideje hatalmas lelkipásztori nyomás nehezedett a liturgiára és a 
szent zenére. Még élesebb formában vetődött fel 2017. március 4-én, 
amikor Ferenc pápa Rómában beszédet intézett a Nemzetközi Egy-
házzenei Kongresszus résztvevőihez, s azt mondta, az egyházzene 
megújulásról folytatott gondolkodásnak egyrészt „becsben kell tar-
tania a múlt gazdag és sokrétű örökségét”, másrészt gondoskodnia 
kell róla, hogy „az egyházzene és a liturgikus ének teljes valóságá-
ban inkulturálódjon korunk művészi és zenei nyelveibe”.2 

E kérdés nyomán megpróbálom megvilágítani az egyházzene, 
vagyis a liturgikus zene és a vallásos zene teológiai státuszát, s egy-
házi és művészi szempontból egyaránt megpróbálok felvázolni né-
hány történeti és teológiai összefüggést. Nemcsak a szakirodalomra, 
hanem az egyházzene és a zenetudomány terén szerzett tapasztala-
taimra is támaszkodom. Három egységre tagolom a mondanivaló-
mat: először az egyház és a liturgia zenéhez fűződő viszonyáról be-
szélek; majd a zenével kapcsolatos teológiai elgondolásokat mutatok 
be; végül pedig a zene művészi-spirituális önértelmezésére térek ki. 

1. Az egyházzenére vonatkozó egyházi álláspontok 

Szembetűnő, hogy az egyházi hatóságok egészen korunkig első-
sorban megfelelő rend és struktúra biztosítására hivatott rendelke-
zéseket hoztak a liturgiával és az egyházzenével kapcsolatban, de 
míg a liturgikus útmutatásokat dogmatikai alapokra helyezték, 
zenei téren főként világi hatásokkal helyezkedtek szembe, különö-
sen azóta, hogy kialakult a többszólamúság, amely a 14. századtól 
ellenpontja és vetélytársa lett a gregorián éneknek. Teológiai meg-
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fontolások nem igazán játszanak szerepet zenei kérdésekben, s ha 
közelebbről megvizsgáljuk, még a Nagy Szent Gergely pápával és 
a liturgikus repertoár kialakulásával, illetve struktúrájával kapcso-
latos (a gregorián megszületését a Szentlélek sugalmazásával ma-
gyarázó) legenda3 is inkább a pápai primátust kívánja legitimálni 
különböző külső és belső igényekkel szemben, mintsem a zene egy-
házban betöltött jelentőségének teológiai alátámasztását nyújtja. 

Hasonló állítható XXII. János pápa 1324/1325-ben Docta sancto-
rum kezdettel kiadott bullájáról, amelyet oly gyakran idéznek, és 
zenetudományi szempontból is behatóan tanulmányoztak. A bulla 
világos rendelkezéseket hoz a liturgiában megengedhető zenéről: 
élesen bírálja az úgynevezett „új művészet” vívmányait, mert „nem 
felüdítik, hanem megrészegítik a fület”, s ezáltal „megvetik a kívá-
natos áhítatot, és felszítják az érzékiséget”, állítja a pápa, aki a filo-
zófus és teológus Boethiusra hivatkozik. Mint ismeretes, a görög 
erénytan nevében Boethius óva intett a „zabolátlan dallamoktól”, 
amelyek „elpuhítják” és „lefelé húzzák” az embert. A zene efféle 
kettős megítélése a kereszténységben kétségkívül Szent Ágoston-
tól indul útjára, aki De musica című nagyhatású művében erkölcs-
teológiai és teremtéstani nézőpontból is beszél a zenéről (erre a 
műre még vissza fogok térni). 

A Docta sanctorum bulla, amelyben a tanítóhivatal először nyi-
latkozott az egyházzenéről, egyebek mellett egyházpolitikai okok-
ból csak korlátozott hatást fejtett ki a zene későbbi fejlődésére. A 16. 
században a Trentói zsinaton és a zsinat körül folyó viták azonban 
már arról tanúskodnak, hogy a szakrális és a profán közötti ellen-
tét már igencsak kiéleződött a humanizmus korában. Közismert, 
hogy olyan irányzatok is léteztek, amelyek gyökerestől fel akarták 
számolni a többszólamú zene egyházi alkalmazását. A zsinaton 
végül egyetértés született arról, hogy az egyházban nem lehet helye 
a profán és zabolátlan jelenségeknek, sem az énekes, sem a hang-
szeres zenében, ami jól mutatja, hogy mennyire sokféle elképzelés 
volt forgalomban ekkor a művészetnek a liturgiában betöltött sze-
repéről: egyesek csak külsőleges funkciót tulajdonítottak neki, 
mások a humanista retorika pártján voltak, s akadtak, akik az el-
lenreformáció jegyében a hatalom és a pompa reprezentálásának 
eszközét látták benne. Teológiai vetülete legfeljebb a világi jelleg el-
utasításának van: „nil profanum aut lascivum”, nem engedhető 
meg semmi profán és zabolátlan.4 

Körülbelül kétszáz év elteltével sem következett be lényegi vál-
tozás. XIV. Benedek Annus qui kezdetű — a trentói hagyományra tá-
maszkodó — enciklikája (1749) persze már nem a többszólamú zene 
(musica figuralis) túlkapásai ellen fordul, hanem a drámai zenemű-
vészettel, a stile nuovóval, a seconda pratticával száll szembe, amely 
Monteverdi óta meghatározta a nyugati zene világát, s az egyházban 
is veszélybe kezdte sodorni a 17. század óta megszilárdult egyházi 
stílust (a prima pratticát). A világiasság ekkor már egyet jelent a szín-
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házzal és a drámaisággal, amely túlzó érzelmekben és (nagyon ér-
dekes) nem megfelelő hangszerhasználatban fejeződik ki. XIV. Be-
nedeknek főként a fuvolával, az oboával, a kürttel, a trombitával, az 
üstdobbal, a hárfával és a lanttal szemben vannak fenntartásai, azok-
kal a hangszerekkel, amelyek „színpadiassá” teszik a zenét, ellen-
tétben az orgonával és a vonósokkal. Ha a protestáns kantátákat 
vagy a 18. századi miséket vesszük alapul, XIV. Benedek véleménye 
csak esztétikai anakronizmusnak ítélhető, amire bolognai és római 
tapasztalatai adhatnak magyarázatot. A hangszereket illető megkö-
tések okait a pápa az enciklika első bekezdéseiben sorolja fel, arra fi-
gyelmeztetve, hogy az éneknek „az odaadást és a vallásos érzületet 
kell táplálnia a hívők lelkében”. XIV. Benedek lelkipásztori célkitű-
zései szabályosan megfegyelmezték az egyházi zenét. 

A megkívánt fegyelem igazi képviselője a 19. század közepén ki-
alakult cecilianizmus lett, az az egyházzenei irányzat, amely törté-
netileg Palestrinára visszanyúlva valódi szent zenét (musica sacra) ho-
zott létre az egyházi stílusból (sylus ecclesiasticus). Ez a musica sacra 
választ kívánt adni arra a polgári „szent zenére”, amely Beethoven 
óta az egyházon kívüli autonóm művészetvallássá próbált válni. 
Erre is vissza fogok még térni. 

Még ha figyelmen kívül hagyjuk is a cecilianizmus társadalmi, po-
litikai és egyre inkább kultúrharcos színezetű környezetét, annyit min-
denképpen elmondhatunk, hogy ennek az egyházzenei irányzatnak 
elsősorban olyan egyházi-intézményi célkitűzése volt, amelyen belül 
a stílusnak és általában a művészi szempontnak alárendelt jelentő-
sége volt a liturgikus pontossághoz és a gyakorlatiassághoz képest. 
Ám lelkipásztori irányultságától eltekintve a cecilianizmusnak sem 
voltak valóban teológiai távlatai. 

Némi leegyszerűsítéssel kijelenthető, hogy a cecilianizmus és kö-
vetkezményei X. Piusz pápa sokat idézett, Tra le sollecitudini kez-
detű egyházzenei motu proprióját is alapvetően meghatározták. Az 
1903-ban kiadott rendelkezés abból a meggyőződésből indul ki, 
hogy „Isten házában (…) semmi olyan nem történhet, ami megza-
varná vagy gátolná a hívők vallásos érzületét és áhítatát, (…) s za-
varni tudná a szent cselekményeket”. A pápa óva int „a világi művé-
szet szerencsétlen hatásától”, és megállapítja, hogy a zene ön magában 
véve hajlik „a helyes normától való eltérésre”. A helyes normát az 
szabja meg, hogy funkciója szerint a zene „lényeges alkotóeleme 
az ünnepi liturgiának”, amely „Isten dicsőségét és a hívők meg-
szente lődését és épülését” szolgálja. 

Ugyanebbe az irányba mutat végül a II. Vatikáni zsinat is, amely 
szerint az egyházzene szerves alkotórésze a liturgiának, és szolgáló 
feladata van (Sacrosanctum concilium 112). Azt állíthatnánk, hogy a zsi-
nat liturgikus konstitúciója egyszerűen csak folytatja a korábbi funk-
cionális keretfeltételek sorjázását, ha nem lenne kifejezetten nyitott az 
„igazi művészet” valamennyi formájára, amely „bensőségesebben fe-
jezi ki az imádságot, növeli a lelkek egységét, gazdagítja és ünnepé-
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lyesebbé teszi a szent szertartásokat” (112). A zsinat már nem határo-
lódik el a világi formáktól, sőt a nem egyházi zenének is megfelelő 
teret biztosít, s ehhez inkább a lelkipásztori és szociológiai tényezőket 
helyezi előtérbe, a participatio actuosa, a hívők „tevékeny részvétele” 
jegyében, amely köré a zsinat liturgikus reformja szerveződik. 

A katolikus egyházzene szabályozásának történetére visszate-
kintve kijelenthető tehát, hogy az egyház az önálló egyházi ének (a 
gregorián) kialakulása óta soha nem foglalkozott sajátosan teoló-
giai szempontból a művészet és a zene egyházi jelenlétével. Az is 
tény azonban, hogy Szent Ágoston óta szembesült a zenének azzal 
a belső dinamikájával, amelyre már Platón is felhívta a figyelmet, s 
amelytől rendszeresen igyekezett távolságot venni, elhatárolódva 
mindattól, ami tisztátalan (impurum) és zabolátlan (lascivum). 

XVI. Benedek viszont a kereszténység igazságának bizonyítékát 
látja a zenében, s véleményében nemcsak esztétikai nosztalgia feje-
ződik ki, még ha érvei olykor ilyen látszatot kelthetnek is: valójában 
a művészet teológiája felé kíván elmozdulni, olyan igénnyel, amely 
már a svájci Hans Urs von Balthasarnál is jelentkezett,5 s végső 
soron Boethius újplatonizmusában és Aquinói Szent Tamás metafi-
zikai teremtéstanában gyökerezik. 

2. A teológia és a zene 

Jóllehet, mint láttuk, az egyházzenei témájú megnyilatkozásoknak 
nincsenek közvetlenül teológiai jellegű vonatkozásai, a teológia és 
a zene között kezdettől fogva volt kapcsolat, sőt már a Bibliában is 
összefonódnak egymással. Elég, ha csak arra gondolunk, milyen 
rendelkezéseket hozott Dávid a templomi szertartásokkal kapcso-
latban (1Krón 28,21), s emlékezetünkbe idézzük a zsoltárokat és 
Szent Pál leveleinek egyes helyeit (Ef 5,19 és Kol 3,16). 

Ám Szent Ágoston már említett De musicája és a gregorián ének 
kialakulásáról szóló legenda is azt tükrözi, hogy a késő ókorban a 
teológia figyelmet szentelt a zenének. A Summa theologiaeben Aqui-
nói Szent Tamásnak is vannak művészeti tárgyú megfontolásai. 
Legkésőbb a középkor óta az egyházban tehát belső kapcsolat ala-
kult ki a művészet és a vallás, az istentisztelet és a zene között, 
szemlátomást oly szoros kapcsolat, hogy a fentebb felsorolt egyházi 
szabályozások nem is szorultak rá teológiai megindoklásra. Ez a je-
lenség arra is magyarázatot ad, hogy miért folytatódhatott zavar-
talanul minden tiltakozás és óvó intés ellenére a zene fejlődése, az 
„új művészettől” a sokszólamúság virágzásáig, Palestrinától Mon-
teverdiig, Mozarttól Brucknerig. Éles stilisztikai és esztétikai kor-
látozásokra csak a polgári korban került sor, de már más feltételek 
mellett (mint majd látni fogjuk). 

Teológiai szempontból különösen is érdekes a barokk zene, 
amely a 17. században megszilárdította a Palestrina nevével fém-
jelzett stylus ecclesiasticust, s ily módon a többszólamú művészet-
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ben továbbvitte a gregorián örökséget, egyúttal viszont új művészi 
formát is létrehozott, amely teret engedett az érzelemnek, vagyis a 
közvetlen emberi önkifejezésnek, még a liturgia területén is. 

Ebben az összefüggésben igen tanulságos Claudio Monteverdi 
Mária-vesperása (1610), nemcsak zenei szempontból (e kulcsfontos-
ságú műben Monteverdi újfajta monodikus technikával ötvözte a 
stylus ecclesiasticust), hanem elvi okokból is. A művet Monteverdi 
V. Pál pápának ajánlotta. Az ajánlásban a zeneszerző így fogalmaz: 
„az isteni dolgokról szóló alkotások joggal kívánják meg, (…) hogy 
annak nevével jelenjenek meg, aki a menny kulcsait tartja kezében”. 
Kétségtelen, hogy így tekintve a zene mintegy teológiai jelenségnek, 
sőt teológiai ismeretforrásnak mutatkozik. Hasonló jellegű teológiai 
zeneértelmezés nyomai jelennek meg a barokk végén Martin Ger-
bert bencés apát Az énekről és a szent zenéről írt átfogó egyházzenei ér-
tekezésében (1774). 

Mivel pedig tavaly emlékeztünk meg Beethoven születésének 
250. évfordulójáról, röviden kitérek Beethovenre és a Missa solem-
nisre is (op. 123), amelyben a zeneszerző, amint már első miséjében 
is (op. 86), úgy nyúlt a szentmise állandó részeinek szövegéhez, 
„ahogyan nem sokan nyúltak korábban” (írta egyik levelében). Kü-
lönösen érdekes e szempontból, hogy Beethoven kapcsolatban állt 
Michael Sailer regensburgi püspökkel, aki Von dem Bunde der Reli-
gion mit der Kunst [A vallás és a művészet köteléke] című írásában 
azt állította, hogy a zene jóvoltából „egészen magasan szárnyalnak 
a legmélyebb vallási érzések”.6 Ehhez még hozzátenném, hogy a 
Missa sollemnisnek a Kyrie elején szereplő útmutatása („szívből — 
hogy szívhez szóljon”) már rálép arra az útra, amelyen járva a 19. 
század folyamán az egyházzene eltávolodik a teológiától. Beetho-
ven opus maximumával kezdődik tehát az „igazi egyházzenéről” 
folytatott vita, annak a mai napig sokat elemzett kérdésnek a törté-
nete, amely korábban egyáltalán nem merült fel ebben a formában. 

Az „igazi egyházzenét” érintő vitában és a kapcsolódó reform-
törekvésekben mindenesetre feltűnően hiányoztak a teológiai meg-
fontolások. A historista korszellemhez és más vallási-esztétikai 
áramlatokhoz igazodva egyházzenei téren ebben az időszakban 
még az avantgárd zeneszerzők is (Gasparo Spontini, és főként Liszt 
Ferenc7) végső soron a gregoriánt, a Trentói zsinatot és Palestrinát 
vették alapul. Ez a tájékozódás a dinamikusan fejlődő cecilianista 
mozgalom hatására annak a X. Piusz által tekintélyi erőre emelt 
egyházzenei hierarchiának a kialakulását eredményezte, amely a 
gregorián és a korai többszólamú éneken alapult. Ily módon pedig 
az egyházzene elszakadt a korabeli zenei folyamatoktól, amelyek 
viszont teológiai igénnyel is felléptek. 

A 20. században azután fokozatosan a liturgia alapvető kérdései 
kerültek előtérbe. Jóllehet professzionális kiadásokban vált elérhetővé 
a gregorián zene, amelyet professzionálisan is adtak elő, a liturgikus 
mozgalom dinamikája összességében az egyházzene terén is alap-
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vetően új helyzetet alakított ki: az esztétikai és művészi kérdésekben 
a lelkipásztori szempontnak lett a legnagyobb súlya. Az ehhez kap-
csolódó teológiai dilemma jól látható XII. Piusz Musicae sacrae discip-
lina kezdetű enciklikájában (1955), amely felhívja a figyelmet arra, 
hogy az egyházzenének szorosan kapcsolódnia kell a liturgiához, ám 
továbbra is a gregorián éneknek és a klasszikus többszólamúságnak 
kell biztosítania a zenei „forma szentségét és jóságát”. 

Az egyházban elfogadott zenének ezt a történeti veretű beszűkü-
lését csak a II. Vatikáni zsinat kezdte megnyitni, de a zene megkö-
zelítését nyomban a hívők tevékeny részvételét sürgető igényének 
rendelte alá. Ily módon alakult ki a teológiának és a zenének az a 
napjainkban is megfigyelhető feszültsége, amelynek terében Joseph 
Ratzinger elhelyezte a zenében a kereszténység igazságának bizo-
nyítékát látó felfogását. Ratzinger látásmódja a teológia és a zene 
már korábban kialakult feszült viszonyához kötődik, de mentes a 
dogmatikus cecilianizmus stilisztikai szűkösségétől, és ami különö-
sen fontos: mintegy ellenpontot képez ahhoz a teológiai igényekkel 
fellépő zeneművészethez képest, amelynek története a 19. század-
ban az egyházon kívül kezdődött meg (történetesen Beethovennél). 

3. A teológiai tartalmú zene 

A vallás és a zene közös gyökereinek kérdése végső soron a mito-
lógia világába vezet vissza minket, és ma, szekularizált korunkban 
különösen nagy érdeklődést is vált ki.8 Számomra azonban első-
sorban nem ez az érdekes, hanem az, hogy a zene a romantika kora 
óta autonómmá igyekszik válni. A feltörekvő polgári társadalom 
elszakadt a korábbi zenei retorikától és érzéstantól, vagyis a legtá-
gabb értelemben vett funkcionalizált zenétől, és „szent hangművé-
szetként” fogta fel a zenét. Ezzel függ össze, hogy a romantika kez-
dete óta napjainkig a zene érzelemközpontú felfogása az uralkodó.9 

A zene teológiai igényéről sokat elárul például, hogy a jelentős 
berlini Énekakadémia, a polgári zeneegylet prototípusa 1791-ben 
„a szent és komoly zene műegyleteként” jött létre. Hasonlóan be-
szédes, hogy Phantasien über die Kunst [Képzetek a művészetről] 
című 1799-es művében Wilhelm Heinrich Wackenroder egyenesen 
azt állítja, hogy a zene „teljességgel kinyilatkoztatott vallás”.10 

Mint ismeretes, ez a felfogás folytatódik egy sor filozófusnál 
(Ludwig Feuerbach, Johann Gottfried Herder, Friedrich Nietzsche), 
írónál (E. T. A. Hoffmann, Heinrich Kleist), de zeneszerzőknél is, 
például Brahms Német rekviemjében és Richard Wagner Parsifaljá-
ban. A 20. század elején Mahler Második (Feltámadás) szimfóniájában 
és Schönberg Mózes és Áronjában jut a tetőpontra, s végső soron még 
a kortárs zenéről folyó vitákban, például a Hans Zendernél és 
Clytus Gottwaldnál is visszaköszön.11 

Érdekes módon ez a művészetvallás polgári-protestáns környe-
zetben gyökerezik (és ennek vallásszociológiai szempontból jelentős 
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következményei vannak), miközben a katolikus egyház inkább ret-
rospektív esztétikai tanok segítségével próbált boldogulni, s ezzel 
eltávolodott az éppen aktuális zenetörténeti fejleményektől. Az 
utóbbi jelenség azt eredményezte, hogy a zenetörténetileg kiemel-
kedő komponisták közül csak kevesen szentelték magukat egyházi 
és liturgikus feladatoknak: Franciaországban például Luigi Cheru-
bini, Németországban Liszt Ferenc, Ausztriában Anton Bruckner. 

Hasonló mondható el a 20. századdal kapcsolatban Ernst Krenek-
ről, Igor Sztravinszkijről és Benjamin Brittenről, majd Leonard Bern -
steinről, Dieter Schnebelről és Arvo Pärtről, hogy csak néhány ze-
neszerzőt említsek. Ezzel szemben Charles Tournemire, Olivier 
Messiaen, Krzysztof Penderecki és Sofia Gubaidulina inkább a litur-
gikus és teológiai forrásokból táplálkozó, de az egyházi intézmé-
nyességtől távolságot tartó zeneművészet képviselőjének tekinthető. 

Tudom, hogy ez a felsorolás nem terjed ki azokra a képzett egy-
házzenészekre, akik alkotásaikkal komoly hatást fejtenek ki a saját 
országukban, és azon túl is; azt is tudom, hogy jó néhány zeneszo-
ciológiai, pasztorális és teológiai körülményt is meg kellene vizs-
gálnunk, ha átfogó összképet szeretnénk nyújtani, ám így is tény, 
hogy bár a kereszténység évszázadokon át éltetője és motorja volt 
a zenének, ma már nem az. Ennek ellenére XVI. Benedek azzal a 
meggyőződésével szembesít minket, hogy a zene a kereszténység 
igazságát bizonyítja. Végül már csak erre szeretnék kitérni, s ezzel 
együtt az egyházzene katolikus teológiának körvonalairól is meg-
próbálok mondani valamit. 

XVI. Benedek kétségkívül arra hívja fel a figyelmet, hogy fontos 
lenne kidolgozni a zene teológiáját, beleértve az egyházzenéjét is. 
Az emeritus pápa a zene három antropológiai forrására utal: a sze-
retet tapasztalatára, a gyász és a szomorúság tapasztalatára, és végül 
Isten megtapasztalására, olyan tapasztalatokra tehát, amelyek a val-
lás lényegének szempontjából is alapvetőek. Ebből kiindulva pedig 
XVI. Benedek arra a következtetésre jut, hogy „abban a formájában, 
amely a keresztény hit tartományában kialakult, (…) a zene teológiai 
súllyal rendelkező valóság”. Mint már láttuk, ez az értelmezés egy-
részt az Ágoston óta ismert (mindig etikai szempontokat is tartal-
mazó) teológiai felvetésekben gyökerezik, másrészt viszont abban a 
zenetörténeten belül lejátszódó folyamatban, amelynek során Beet-
 hoven nyomdokain megszületett a „szent hangművészet” eszméje. 
Ezt figyelembe véve akár azt is kijelenthetnénk, hogy a zene és az 
egyház kapcsolata szentségi természetű, ahogyan katolikus felfogás 
szerint Isten és az ember találkozása végső soron mindig szentségek 
közvetítésével valósul meg, a keresztségtől a liturgiáig, amelynek 
maga a zene is szerves alkotórésze. 

Ha pedig így gondolkodunk, nyugodtan hivatkozhatunk Loyo-
lai Szent Ignácnak arra a felismerésére, amelyet a következőkép-
pen fogalmazott meg a Lelkigyakorlatokban: „Az ember arra van te-
remtve, hogy Istent, a mi Urunkat, dicsérje, tisztelje és szolgáljon 
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neki, és ezáltal lelkét üdvözítse. Minden egyéb a föld színen az em-
berért van teremtve, és azért, hogy segítse őt a cél elérésében, amire 
teremtve van” (Vezérelv és alapigazság). Mármost a zene az „egyéb” 
dolgok közé tartozik. Die Entwicklung der musikalischen Idee [A zenei 
eszme fejlődése] című fiatalkori írásában Hans Urs von Balthasar 
ezért állíthatta, hogy a zene „határpontja az emberi valóságnak”, s 
ezen a határponton már Isten valósága kezdődik.12 

Ezzel a végkövetkeztetéssel zárhatnám le az egyházzene katoli-
kus teológiáját érintő megfontolásaim körét — ha nem kellene szá-
molnunk azzal a diabolusszal (diabolus in musica pedig a zeneszerzés-
ben is ismeretes), hogy a zene lényegénél fogva kiszámíthatatlan. 
Nehéz birtokba venni, s még a teológia, még a dogmatika sem sajá-
títhatja ki magának. Ezt nemcsak a stilisztikai normák lefektetésére 
törekvő ceciliánusoknak kellett megtapasztalniuk, de akkor is meg-
mutatkozott, sőt ma is megmutatkozik, amikor a zenei jelenségek el-
bizonytalanították az emberi érzelmeket, sőt egyenesen erőszakot 
tettek rajtuk. Elég, ha emlékezetünkbe idézzük, milyen kettősség jel-
lemezte Ágoston zenéről alkotott felfogását, de arra is gondolhatunk, 
hogy milyen negatív tapasztalatok járnak együtt szélsőséges ideoló-
giákhoz közelítő zeneművészeti alkotásokkal. Kétségkívül ezért igye-
kezett az egyház elhárítani azt a vélt vagy valós veszélyt, hogy a „vi-
lági”, a banális, sőt a rossz betörjön a tartományába a zenén keresztül 
— „nil lascivum aut impurum”, nem lehet helye sem zabolátlan, sem 
tisztátalan tartalmaknak. 

Ám még ez a folyamatos elhárítási törekvés is megközelíthető te-
ológiai szempontból, elvégre a vallás és az egyház lényegénél fogva 
kapcsolatban van, belső összefüggésben áll a „világgal”, s így te-
kintve voltaképpen egyáltalán nem is létezik a szakrális és a profán 
ellentéte. Hiszen ahogyan már Szent Ignác is állította, minden „a 
föld színen [vagyis minden, ami profán] az emberért van teremtve”. 

Következésképpen az a történelem folyamán kialakult felosztás, mely 
szerint elkülöníthető egymástól a szakrális és a világi zene, végső soron 
csak funkcionális jellegű lehet, s legfeljebb címkeként használható; más-
felől a szakrális zene autonómiájának igénye is elsődlegesen kortör-
téneti keretben és pszichológiai tényezők alapján értelmezhető: magán 
a művészeten belül semmi sem indokolja. A zenetörténetben ezt pél-
dázzák olyan nagyságok, mint Monteverdi, Bach és Mozart, de még 
az ideológiailag terhelt Beethoven is. Tanulságos lenne, ha egyszer a 
kortárs zene összetett helyzetét is megvizsgálnánk ebből a szempontból. 

Így tekintve pedig minden további nélkül teológiai tartalom is tu-
lajdoníthat Ferenc pápa fentebb idézett szavainak, mely szerint a ze-
néről folytatott gondolkodásnak „becsben kell tartania múlt gazdag 
és sokrétű örökségét”, másrészt gondoskodnia kell róla, hogy „az 
egyházzene és a liturgikus ének teljes valósága inkulturálódjon ko-
runk művészi és zenei nyelveibe”. Ha pedig ezt sikerül megvalósí-
tani, úgy vélem, a zene a jövőben is hozzájárulhat a kereszténység 
igazságának bizonyításához, amit XVI. Benedek elvár tőle.
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