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A SZONÁTA
(E táblázaton csak a legfontosabb összefüggé 
mikor szűnik meg élő erő lenni, nem mutatja ki. 
írt m o tett-stílu sú  darab. — Suite [vagy partita  
való összefűzósét, «következését» jelenti. — So:
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inak föltüntetve. Azt, hogy valamely műforma 
zóna =  chanson =  dal. — A ricercar hangszerre 
l] eleinte csak több táncdarabnak egy opusban 
einte hangszerre írt [bárminő] darabot jelent.)
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ELŐSZÓ.

Az olvasóközönség többségének érdeklődése 
régebbi korok iránt mindmáig elsősorban az 
egyes érdekes eseményeknek, nem pedig azon 
történelmi konstrukcióknak szólt, melyekben a 
túlhaladott korok élete oly alapvetően eltér a 
mai közérzésben megszokottól. Ma már azonban 
elég fejlett a történettudomány, bogy legszé
lesebb körökben népszerűsíthesse a történelmi 
érzék alapkövetelését, azt, hogy az eseményeket 
az illető korok sajátos törekvéseinek szemével, ne 
pedig a magunkéval nézzük. Jövőnk társadalmi 
etikája a tekintély hierarchiájáról egymás meg
értése felé fog tolódni ; mielőtt megítéljük, előbb 
ismernünk kell egymást. A modern lélektan ok
nyomozó munkájával párhuzamos a történelem 
lélektanáé ; igyekeznünk kell kilépni önmagunk
ból, kitágítani a többiek énjével a magunkét, 
a többi korokéval a mi korunkét. Itt függ össze 
szorosan a szociális szolidaritás kormozgalma a 
történelmi érzék leszűrődéséveL Csak ha látjuk,

Mohiár j !z európai zene története
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hogy ugyanazon emberi tényezők más-más ko
rokban mennyire különböző jelentőséggel szere
pelnek, vagyis ha a dolgok állandó viszcnlagos—- 
ságát ismerjük, akkor tudhatjuk csak igazán,, 
mik azok a végső alaperők, melyeknek eszközei
ként mi magunk is a fejlődésbe állunk, akkor 
láthatjuk csak, minő igazságainknak van relath 
értéke és melyek azok, mik minden relativitásom 
túl minden időben érvényesülnek.

A kémiai változások azon tarka során á t, 
melyek az események jelentését a korok változ- 
tával érik, nem úgy jutunk az általános emberi
hez, ha mai, történetileg determinált, nézésünk
kel (mit könnyen hajlandók vagyunk az általá
nos emberinek tartani) közelítjük meg az elmúlt £| 
korok tényeit, hanem csak úgy, ha mai Ítéletün
ket is a mai kornak relativitásaiba illesztve szem
léljük. így lesz számunkra a történelem és a 
történelmi igazságszolgáltatás a jelenkor szellemi 
szerkezetének jellemző mértékévé s azon lelki
ismeret fokmérőjévé, mellyel a magunk életét 
ellenőrizzük. így lesz a modern történettudo
mány az igazságérzet fejlődésének bizonyságává { 
az általános testvéries ülés fokozódásának jelévé 
így lesz a múltnak anekdotikus vagy a mai: 
érdekeltség szempontjából való nézése hazug
sággá, oly hazugsággá, melynek gyökere a jelen v 
életben az önzést és szűkkeblűséget növeszti az *
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ELŐSZÓ.

általános testvériség végnélküli igazságával 
szemben.

Ugyanaz a történelemszemlélet, mely a poli
tikai világtörténetben nem az örökkévaló erők 
államalkotó formateremtésének ritmusát, hanem 

' valami változatos színpad érdekes menazsériáját 
látta, ugyanaz a történelemszemlélet állította be 
a lezajlott korok művészetét is a mai közvetlen 
élvező-lehetőségek szempontjából. S így abban a 
hiszemben, hogy a nagy művészetet ápolja,általá
nos egyoldalúságával a jelen imádatának kultu
szát űzte ; bár hatalmas tradíciók és a nagy alko
tás önereje útján valóban megőrizte a legérde
mesebbek műveinek tekintélyét, de ezt úgy sér
tette szinte semmissé, hogy a géniuszt kiragadta 
a maga korának követelései közül, «általánossá», 
vagyis semmilyenné szürkítette (nem beszélünk 
most a művészet metafizikai vonatkozásáról!), 
más-más korok művészetének egy felületen tör
ténő összemérésével pedig lerontott minden mér
téket, mi a szemléletnek becsületes alapja lehet. 
Ily lelki beállítottság jelensége volt, hogy a zene 
régebbi története iránt a közönség csak annyiban 
érdeklődött, amennyiben az a régebbi történet 
végre is hát a mai napság kedvelt mesterek mű
ködését «előkészítette», amennyiben «érdekes» 
megtudni, hogy ki használta először ezt vagy azt 
a formát, melynek segítségével valamelyik ma
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kedvene mester oly nagy élvezetet szerez nekünk 
vagy hogy mikorjában kezdtek többszólamúkig; 
gondolkozni azok az ősz szakállú ősök, kik szíve
sek voltak Beethoven többszólamú aratása szá-- = 
mára már igen régen megmunkálni a talajt. Hogy 
a zene az általános külturfejlődés szerves része 
hogy a történelem leikébe helyezkedünk, midőr. 
a régi zenét as akkori füllel igyekszünk hallgatni 
és ily módon páratlanul meggazdagítjuk emberi 
képességeinket : ez a belátás a modern történe- «j 
lemtudományé.

Abban a biztos tudatban, hogy a mai közönség 
megérett már a fejlettebbnek és jobbnak jelzett 
mult-szemiéletre, nyújtjuk át neki az általában j 
«régebbiknek nevezett zenetörténet rövid leírásál. n 
Egy következő hasonlóan fölépített munka föl
adata lesz az újabb zenetörténet, a polgári hata
lom korabeli zenefejlődés bemutatása.

1919. január végén.
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Azok a barbár néptömegek, melyek a hanyatló 
ókor idején véghezvitt hatalmas vándorlásaik 
következtében egészen új képet adtak Európá
nak, lelki világukban hordották a letelepedésük 
után beállott fejlődés föltételeit is. Mert igaz 
ugyan, hogy elsősorban a római birodalom káp
rázatos fénye és mód nélkül magasabb művelt
sége volt, mi az ifjú népcsoportokat mágneses 
erővel vonzotta, minek folytán kiművelődésük 
egész fejlődése a római birodalom szellemerejé
ből táp’.álkozott, de az át ve vés módja, a váloga
tás szelleme teljesen eredeti volt és jellemző arra 
a lelki világra, melyet nagy következményeiben 
az európai szellemnek nevezünk. Csakis ez a szel
lem, mi nem csak a germánságnak az ókori ke- 
resztyénség iránt való nagy fogékonyságát ma
gyarázza, hanem azt is, hogy csupán csak a ger
mánság kebelében fejlődött ki az a vallás-erkölcs, 
amit ma a ke reszt yénség tulajdonképpen jelent. 
És hasonlóan ugyanaz a szellem határozta meg 
az itt élő népek társadalom-fejlődésének egész 
kigyűrűződését is, miben szintén olyannyira ere
detiek és más műveltségek társadalmaitól külön
bözőek. A nagy ázsiai kultúrák nem ismerik az 
erkölcsöknek ama különös beállítását, mi a ke-
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resztyónség aszketizmusában Európa belső kifejlő
désének egyik uralkodó életere lett, és nem igen 
ismerik azt a gyors, hevesen előretörtető táisa- 
dalmi fejlődést, mely Európa népeit oly igazán 
történelmi nemzetekké teszi. Idegen nekünk pl. 
a khínaiak szétterpeszkedő, roppant széles állan
dóságra törekvő gondolkozása, viszont mi siet ők, 
loholok vagyunk az ő szemükben. Épp így külön
bözik idealizmusunk, erkölcsi érzésünk is az 
övéktől, minek következtében művészeteink is; 
teljesen eltérő utakat járnak. A test leküzdésének, 
elvével a keresztvénség roppant sajátságos és. 
termékeny művészet fejlődést nyitott meg, mely
nek példátlan gazdagsága és mérhetetlen társa
dalmi jelentősége csakis azáltal állhatott elő, hogy 
az európai művészet elsősorban a visszafojtolt 
érzékiség más alakban történő kiélése. A művészet 
ezen fontos jellemzőjének ily magas fokra élezett 
beállítása eredeti európai jelenség és a keresztyén- 
ség, illetve az abban élő népek lelki életének saját
sága. Művészeteink gyors kifejlődését és forra
dalmait a társadalmi élet gyorsan tovarohanó 
hullámai teremtették, jellegüket pedig az aszkézis 
és az érzékiség közti állandó harc hangulatai 
állították elő. Sehol a történelem folyamán ha
sonló társadalomfejlődés hasonló erkölcsi világgal 
nem kapcsolódott egybe, s így művészeteink gaz
dagsága, mélységes tartalma és az életben elfog
lalt, szerepe teljesen magában áll. Nagyon termé
szetes, hogy ily körülmények között példátlan 
gazdagságúvá fejlődött a zene is, vagyis az a 
művészet, melynek az érzéki élettel bírt szoros 
kapcsolatát minden időkben legközvetlenebbül 
érezte az emberiség.
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A római birodalom szervezetének örökébe lé
pett nagyhatalmasság, a római Egyház, nem áll 
mereven a letelepedő népek sajátságaival szem
ben, hanem kiegyező utakat keres a maga és a 
művelődésének hatalma alá kerülő népek szel

ik leme között. De kormányzása nemzetközi lé
vén, a történelem folyamán annál inkább kellett 
összeütközésbe kerülnie az európai népek lelkü- 
letével, minél erőteljesebbé fejlődött azokban a 
nemzetiség öntudata. A germán népek meghaj
tották eleinte fejüket a letelepülésüknek és fejlő
désüknek mérhetetlen hasznot hajtó római-ke
resztyén kultúra előtt, de mihelyt annyira erősö
dött a társadalmuk, hogy nemzeti sajátságaik 
érezhető hatalomként jelentkeztek, küzdelem in
dul meg az ókori hagyományok és a különösképp 
germán, helyesebben nyugateurópai népszellem 
között. E küzdelem, melyben a maradi elemet 
a pápai hierarchia, a nemzeti forradalmi elemet 
az európai vezérférfiak politikája képviseli, mű
vészeteink fejlődésére is végtelenül jellemző. Mert 
minél fejlettebbé lesz a nemzetek társadalmának 
önálló ereje, minél jobban kifejlődtek a benne 
szunnyadó eredeti sajátságok, annál több valódi 
nemzeti elem kerül a művészetbe is, annál gyö
keresebben vetkőzte le a művészet is az ókor 
reáhagyott örökségét. A művészetek fejlődésének 
megismerése nem választható el tehát a társada
lom kifejlődésének megismerésétől. Mert ugyanaz 
a mindvégig egy vonalú lélek, az európai nemzetek 
népereje, melynek ősi energiájából lépett elő az 
egész későbbi társadalom, ugyanez a lélek építette

Iki az ő sajátságos művészetét is, mely nem más, 
mint a társadalmi fejlődés életének egyik ága, 
egyik benső jelensége.
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De nem csak ily általános vonalát kell a kiala 
kulásnak megszemlélnünk* hanem külön is tekin
tetbe kell vennünk az egyes nemzeteket, aminl 
egymástól eltérő sajátságaikkal különböző föld
rajzi, gazdasági, társasági kifejlődésükben jelent
keznek. Ahogy a folytonos kölcsönhatás követ
keztében lehet európai társadalomról általánosság
ban beszélni, épp úgy helyes fogalom az európai 
művészet is, mert széles alapvonásaiban nincs 
elvi különbség Európa egyes nagy nemzeteinek 
művészete között, lévén itt is állandó a kölcsönös- 
hatás. De a művészetnek így jelzett magától 
értetődő állandó nemzetközi vonása mellett ai 
történelem folyamán mind jobban feltűnik ai 
nemzetek különálló, sokszor ellentétes vonásai
nak jelentkezése, és a kölcsönhatásban is az lesz- 
mindinkább legjellemzőbbé, mit és hogyan vesz
nek át egymástól. Országonként különböző mű
vészet kultúrák fejlődnek ki, melyek szorosan 
összefüggenek a helyi társadalmi, gazdasági és 
szellemi viszonyokkal. Ahhoz, hogy valamely 
országban nagyszabású művészet kultúra fejlőd
jék ki, nem csak az illető nemzet alapvető rá
termettsége szükséges, hanem az is, hogy az ural
kodó kaszt gazdasági helyzete megfelelő mennyi
ségű fölösleggel rendelkezzék művészet előterem
téséhez és táplálásához ; s hogy az a kultúra ere
deti is legyen, szükséges, hogy az uralkodó kaszt 
művészetre való tehetsége a nemzet zöménél 
hajlamával szoros kapcsolatban álljon. Ezenkívü. 
megfigyelhető, hogy egyes nemzetek valamely 
tehetségének jellege bizonyos korok alakulásai 
ban sokkal előnyösebben helyezkedik el, mint a 
történelem más időszakaiban (Németalföld zene
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hajlama a 14—16., Itáliáé a 16—18. században). 
Meglehetősen közbeszól az egymással való ver
sengés hatása is, úgy sarkaló, mint vissza fejlesztő 
erejével. A gazdasági világban előálló nagysza
bású válságok szintén élénk nyomot hagynak az 
illető nemzet szelleméletében, s így közvetve a 
politikának sincs megvetendő szerepe az orszá
gok művészetének alakításában. Általában meg
figyelhető, hogy országonként egészen különbö
zők a művészetkultúra föltételei és még e külön
böző föltételek is más-más eredményekkel jár
nak. Itália, Franciaország és Németország népe 
az alapvető zenetehetség birtokában csak azáltal 
válhatott Európa három nagy zenenemzetévé, 
hogy társadalmuk osztályai egymással mindvégig 
élénk csere viszonyba n állt a k (nem úgy mint 
Spanyolországban vagy a keleti államokban), 
hogy az uralkodó osztályok megfelelő erőtöbb
lettel rendelkeztek, és ami legfontosabb: köz
pontban álló törzsökül: a jómódú és lelkes közép- 
osztály, melynek fejlődésvonalát sehol sem téríti 
ki irányából végzetes gazdasági vagy szellemi 
válság (mint az angolét a 17. században). Hozzá
járul még a zene virágzásának kedvező földrajzi 
helyzet is és különösen a francia és német polgár
ság törhetetlen munkakedve, mi az éghajlattal 
nem kevéssé függ össze. — Természetes, hogy a 
nemzetek művészetei közt fölmerülő különbség 
érzése minden korban csak akkora, amekkora 
általában a vezető kasztok érzésében a nemzeti
ségbeli különbség jelentkezése. Vagyis a régebbi 
idők nemzetközi hangulatában a művészet is 
sokkal nemzetközibb, mint később, a polgári 
korok nacionális lendületének idején. Régebben
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a rossz közlekedés folytán inkább kifejlődhettek 
egyes országokban bizonyos különleges modorok. 
mint ma a nemzetközi forgalom idején ; ma tehát 
egységesebb a zene általános nyelve, de ezen 
egységes nyelven belül sokkal élesebben kialakult 
nemzeti és egyéni különbségek helyeződnek el.

Ahogy a népek sajátságai az európai művészet 
színösszetételét, éppúgy határozza meg a társa
dalom fejlődése a művészet fejlődésének irányát 
és tempóját. Ismeretes a művészetfelhasználta 
anyag megújulásának mechanikai törvénye, mely 
mint általában minden szerves fejlődés idevágó 
törvénye úgy szól, hogy a régebben jelentéktelen, 
csak magjában meglévő mozzanat jelentékennyé 
lép elő. Ez a jelenség teljesen együtt jár a vele 
párhuzamos társadalmi tova fejlődéssel; vagyis 
ahogy a társadalomban egy-egy alsóbb, addig 
jelentéktelen rétegnek fontossá történő előlépése 
szolgáltatja a szociális fejlődés képét, úgy a 
művészetben is alsóbb néprétegek sajátságainak 
az uralkodó művészet sajátságai közé történő 
benyomulása folytán kerülnek elő az új állomá
sok. Ily módon válik a történelem folyamán idő
szerűvé a «nép», és a művészetben a népszerű, 
valamint a népies. Nem a hatalmat gyakorló 
osztályokon belül található az az eleven erő, 
mely a társadalmi megújulást szolgáltatja, ha
nem mindig alsóbb társadalmi fokról nyomul 
fölfelé az az új emberanyag, mely a társadalom 
tovafejlődésének szolgálatában áll. Éppen ily 
igazság, hogy az uralkodó osztályok nem dal- 
termőek (végső értelemben) és a vezető zene
művészet mindig alsóbb társadalmi rétegből me
ríti nyersanyagát. A vezető társadalmaknak sem
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kellő naivsága, sem kellő lelkes vágyakozása 
nincsen ahhoz, hogy életképes, friss zeneanya
got hozzon létre, s így kénytelen művészi szer
kezeteit a föltörekvő néprétegek zengő dal-anya
gával elevenen tartani. így nevezi mára középkor 
arisztokrata művészete «népdalának az akkcri kö
zéposztály népszerű dalát, mely a maga részéről is
mét érintkezik az alsó népnek dalával, a népdal- la), 
de maga nem a nép dala,nem népdal, hanem csak 
népszerű, tetszetős, kedvelt dal, melyet a vezető 
osztály művészei szívesen és szükségszerűen ol
vasztanak be művészetükbe. És így lesz később, 
a polgári osztály erőteljes feltörése idején idő
szerűvé az igazi népdal fölhasználása, mi az fi. n. 
népies zenélés vagy nemzeti muzsika hajtásait 
bontja ki. A 19. században viruló népies és a 
valódi népi művészet, népművészet között ismét 
ugyanoly nagy a különbség, mint minőt a nép
szerű és a népies között láttunk. Népművészet 
mindmáig csupán az alsó nép életét szinte ösztö
nösen kisérő, kezdetleges, igen gyakran rögtön
zött szerkezetű lelki termék, mely az ősi ösztö
nöknek legkincsesebb tárháza, és az uralkodó, 
célzatosan szerkesztett művészetek megújulásá
nak állandó forrása. A népies azonban magának 
a népnek teljesen idegen.

Hogy a korok termik-e a nagy géniuszt, ki 
«a haladó tömegek tűzoszlopa a sivatagban» 
(Gyulai István), vagy pedig a nagy vezető elmék 
teremtik-e elő az új korszakokat, egyoldalúan 
szétválasztó kérdés. Emberek nélkül nincsenek 
korok és korok nélkül nincsenek emberek ; szer
ves hozzátartozói vagyunk a Földnek, és a tár
sadalom törvényei, az elme korszerű működésének

I 1



sajátságai nem választhatók el a természet mm- . 
dent átfogó általános törvényeitől. A nagy zseni, 
ki korát a meglévő erővonalak irányában tovább 
lendíti, épp úgy eszköze annak, mint amennyire 
viszont a korszak eszköze az ő erejének. A nagy 
mester megérzi a továbbhaladás irányának titkos 
jelzéseit és tudatosan képviseli a szellem leg
nagyobb magaslatait. Előzőitől és korának átla
gos mesterembereitől .átveszi mindazt, ami szá
mára használható, és hatalmas összefoglaló mun
kásságban egyesíti. A legnagyobb mesterek neu 
annyira újítók, mint inkább lezárók, lekerekítők, 
lényeget kiemelők. De ezt a munkát oly tökélete- t 
sen végzik, hogy az addiginak további folytatása 
szinte lehetetlenné lesz és új módszerek megindí. ; 
tása válik szükségszerűvé működésük lezártáváII 
És egyúttal azáltal is megnyitói e nagy szellemeII 
a következő kornak, hogy műveikben — a ma 
guk idejét megelőzve — már a jövendő új irán; 
jellemző szavát is kimondják, s így mintegy f y 
korokat összefogó pillérként állnak be az emberi 
ség történetébe. Természetes, hogy elsősorbar 
reájuk ügyel a történelem áttekintése, anná 
is inkább, mert azok az átlagos és napi szükség- i 
letet kielégítő, igen nagy számmal föllépő egye
nek, kik az egykorú többségnek vagyis a közép* 
szerűségnek mindenkori kedvencei, csak cseké fa 
lyebb határozottsággal és erővel képviselik ugyan 
azt, amit a nagy géniusz tökéletesen leszűrve 
és a korszak végső lényegéig elmélyítve nyújt j 
Nem az egykorú többség ízlése tehát, mi a törté 
nész vizsgálódását vezérli, mert hiszen az általa 
nos közepesség elve folytán a legnagyobb elméket 
leg ke vés b hé értik meg és 1 eg i sieg ke vés b bé m ti ke
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déstik idején. Az utánzók serege, mely apró
pénzre váltja a vezető szellemek nagy gondolatait, 
mintegy népszerűsíti a lefektetett súlyos kincse
ket, és így történik, bogy az egykor kinevetett 
vagy alig észrevett hatalmas férfiak idővel nem
zeteik büszkeségévé, az emberiség útjelzőivé lép
nek elő.

De csodálkozva kell kérdenünk, miért nem köz
ismertek a zeneművészet régebbi korának nagy 
vezető mesterei, miért kell Dunstapiet, Jos quint, 
Palestrinát, Monte Verdit szinte kihámozni a fe- 
ledség sötét rétegeiből, amidőn a képzőművésze
tek és a költészet velük egykorú nagyjai ünnepé
lyes fényben csillognak. Nem csak azért van ez, 
mert a többszólamú zene a legfiatalabb és leg
eredetibb, legsajátosabb európai művészet, mely
nek sokkal kevésbbé voltak régi mintái, mint az 
ókorból szervesebben kifejlődő többi művészet
nek. Hanem elsősorban, és az előbbivel összefüg
gésben, azért, mert az uralkodó zeneművészet 
hosszú időkig (kb. 1550-ig) csupán mint szolgáló 
avagy testvér-művészet szerepelt, önálló szerepe 
nem volt, és az önálló hangszeres zene művelőit 
lenézték, azok jogtalan osztálynak voltak meg
vetett mulattatói. Ellenben ugyanakkor előkelő 
divat volt a magas irodalom és önálló szépművé
szet pártolása. Ä régi, arisztokratikus korok szel
leme sokkal inkább kedvezett a színes, realisz
tikus, való életet visszatükröző művészeteknek, 
mint a zenének, mely nem annyira díszítő, pom
pázó szerepében, mint inkább elmélyedő, lírikus 

| mivoltában tudja kifejteni valódi erejét. Ezért 
I van aztán, hogy a régi egyházi szerzők szinte tel

esen kiestek az igazi zenés korok, az elmélyedő
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polgári idők lelkesedés-köréből, és ezért van, 
hogy míg a renaissance idején a pártfogók első
sorban az akkori korjelleget legigazabban tük
röző képzőművészeteket virágozhatták pompáza
tos mértékben, addig a zenei műveltség fénykora 
csak a bensőséges lelki élet korában, a polgári, 
kaszt följutásakor (1750—) érkezik el. De ezen
kívül az is közrejátszik a zene régebbi gyakorlatai
nak elfefedésében, hogy e művészet sokkal na
gyobb mértékben van a divatnak alávet ve, sokka II 
hamarább és lényegesebben avul el a többinél,, 
és pedig anyagának természete következtében.. 
A muzsika terén ugyanis, ha egyszer az érzelmek 
beállításának időszerű módja megváltozott, sok
kal nehezebb megtalálni a korokat összekötő, 
általános emberi kapcsot, mert a zenét sokkal! 
kevésbbé közismert mozzanatok fűzik az élet 
megszokott jelenségeihez, mint a többi művésze
tet. Görög szobrok formái, a Decameron alakjai
nak érzelmei — bármennyit magyarázzunk is 
beléjük a mai kor felfogásából — örökké megad
ják az odakapcsolódó megértés lehetőségét. De 
pl. a középkori egyházi hangnemek hangulat- 
világa a mai hallgatónak teljesen idegen, oly
annyira, hogy csakis akkor véli «megérteni» ter
mékeit, ha mindent a maiból magyaráz belé 
miáltal teljesen kiforgatja azt eredeti valóságá
ból. Ugyaninnen magyarázható, hogy az egyszer 
megkedvelt művészi divat a zenében tart leg
tovább, hogy a zenében legnehezebb új kifejezés- 
módot megkedveltetni, hogy a művészettöri é- 
netben bizonyára a zene történésze végzi a leg
el vontabb megértő-munkát, és hogy a régi mű
vészkörök felújításai közt a muzsika eltemetett
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\ világainak napfényre hozása kelti a JegmegJepetés
szerűbb változásokat.

A zenének ezen elvont sajátsága okozta, hogy 
minden időben többé-kevésbbé az irodalom áram
latainak hatását és segítségét kereste, mintegy 

i szilárd alapot végtelenbe oszló természetének 
némi megkötésére. A középkor alig ismer más 
zenét mint szövegeset. Irodalommal összefüggőek 
azok az u. n. vitás zeneesztétikai fogalmak is, 
melyek a történelem folyamán a klasszicizmus 
és romanticizmus, valamint az abszolút- és 
programmzene szembeállított elnevezéseiben elénk 
lépnek. Klasszicizmus és romanticizmus csak a 
19. században kialakult értelmezésük szélsőségé
ben ellentétes fogalmak, egyébként nincs köz
tük megállapítható határ. Minél erőteljesebb 
valamely műben a formálás tökéletességének, az 
összefogott fogalmazásnak szempontja, minél 
jobban alárendeli magát a rész az egésznek, 
annál klasszikusabb a munka ; ellenben minél 
inkább érvényesülnek külön a forma összetevő 
elemei, minél nagyobb súly fekszik a részleteken 
vagy azok beállításának ízén a teljes szerkesztés
től elvonatkoztatva, annál romantikusabbnak 
mondják. A 18. században «klasszikus» még az 
ókori görögöt és rómait jelenti ; későbbi értel
mezésében a zene klasszicizmusa általában csak 
az irodalom forradalmi idejével, az u. n. roman
tikus korral párhuzamosan föllépő zenei roman
tikát világítja meg a maga ellentéte segítségével. 
E kifejezések alkalmazása hasonlóan ingadozó 
értelmű, mint a programm- es abszolút-zene szó
használata. Olyan zene ugyanis nem képzelhető, 
melynek hangulatát a művészetek érintkezése
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alapján valahogy szavakkal körülírni ne lehetne, 
viszont a határozott irodalmi programmal, terv
vel ellátott zenemű is csak azáltal él, hogy abszo
lút, magában megálló formája van. A két elneve
zés szembeállítása ismét csak a 19. század szellemi 
fejlődésének jellemző kísérő-jelensége, és pedig 
oly módon, hogj7 a szóhasználat abszolút, magán
való zenéje leginkább a klasszicizmus forma
módszerével függ össze, a programmból való ki
indulás pedig a romantikusok művészetének 
egyik nagyon jellemző módszere. Ily alapon 
fejlődik szellemi pártok ellentétévé a «formalis
ták» maradisága és a baladók, a programm- 
zenészek poézise a múlt század nagy szociális 
és politikai átalakulásai folyamán.

A történelem forgatagában állandóan változik 
az elnevezések értelme, a közfelfogás, az emberi
ség külső és belső képe, s csak az utólagos össze
foglalás kénytelen az egymásba nyúló eseménye
ket bizonyos jellemző szempontok alapján le 
kerekített korszakokba beosztani. Sohasem egy
szerre, hanem mindig fokozatosan másul meg a 
közhangulat és vele a művészet gyakorlata, s 
minden korban egyszerre van jelen a pusztuló 
régi, az uralkodó jelenlegi és a készülő eljövendő.

Alábbiakban leginkább az itt megpendített 
kultúrtörténeti szempontokat igyekszünk (a hely
szűkéhez mért vázlatossággal) érvényesíteni ; 
emellett az éppoly fontos stilustörténeti .szem
pont háttérbe szorul s így külön tárgyalást 
igényel.



I. Az Egyház zenéjének túlnyomó uralma.
(350-1000.)

A római császárság katona-uralmának látszóla
gos rendje mély erkölcsi züllöttséget takart. 
Görög filozófiával kokettáló zsidók, teljesen el- 
vallástalanodott rómaiak, ezerféle görög bölcsel- 
kedő-iskola veszekedései között, a barbárok hor
dáinak állandó fenyegető magatartása idején, a 
féktelen kicsapongásokat gyöngén leplező külső 
hazug máz és a rabszolgák millióinak kétségbe
esett megváltás-vágya korában egyetlen vigasz 
és menekülés, új fejlődésnek egyetlen alapja a 
fiatal keresztyénség volt. Nem a zsidóság nemzeti 
alapon kialakult, elkülönülő szellemű vallása, 
nem a pogányság természethitéből kinőtt görög 
bölcselet és nem a ködbe foszló egyptomi miszté
riumok hagyománya lett az idők megváltó szava, 
hanem az új testvériesség, melynek összefoglaló 
szárnyai alatt az ókor szelleméletének azon leg- 
kimagoslóbb elemei helyet nyertek ugyan, de 
megváltozott színnel és céllal. Hiába védekezik 
a hódító áramlattal szemben Kóma politikája, 
a keresztyénséget már a 4. század elején tűrt 
vallássá és még a század további folyamán 
államvallássá kell emelnie. Az előző idők bor
zalmas keresztyénüldözését a pogányság és a 
nem hivatalos hitű szekták véres kiirtása váltja

Molnár: Az európai zene története. %
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föl, s megnyílik az Egyház világhatalmának, 
valamint a keleti és nyugati keresztyénség fej
lődő ellentéteinek jelentős korszaka. Birtokába 
véve a birodalom nemzetközi hatalmának össze
tartó szervezetét, az ókori kultúra őrzőjévé és 
a népek egységét képviselő Bóma elvének fönn
tartójává lesz az Egyház. Meghódítja a Földközi- 
tenger kultúrájának új hite a 3. század óta töme
gesen beszüremlő, később, a népvándorlás ide
jén már hódító és birodalmakat alapító germáno
kat is. Mindinkább kialakul az európai keresz
tyénség igazi képe, melyben zsidó istengondolat: 
és erkölcs, újgörög átszellemült világrendszerek 
és egyptomi titokzatosság egyesül a fiatal, nyers 
erejű germánok barbár és naiv fölfogásában.

A legelső idők őskeresztyénségét, melynek jelen 
tősebb községei Judaeában, az észak-afrikai óí: 
a syr tartományokban rejtőzködtek, a végzetei 
keleti fanatizmus jellemzi, az az erő, mely tovább 
hódításainak egyik föltétele volt. Szertartásaiba] 
és zenéjében sokat kellett, hogy a kezdő kérész 
tyénség a zsidó vallásból átvegyen, hiszen j 
sokáig csupán annak egyik szektája volt. D 
terjeszkedése közben mindinkább átszívódik pc 
gány műveltségbeli elemekkel a hódító Krisz 
tus-vallás és megelégszik avval, hogy az át vei 
formákat a maga céljainak megfelelő tartalmi 
mai töltse meg. Nem csak nyelvében lesz görögj 
és latinná, hanem átveszi a keresztyénség 
római építkezés bazilika-stílusát, pogány istev 
ségek átalakított kultuszát és fölhasználja 
görög istentisztelet dallamait is, új szövegekké 
látva el azokat. Ambrosius, Milano püspöke., 
nyugoti Egyház leghíresebb hymnusköltője (3881
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897), vagy azok a keletiek, kiktől dallamait át
veszi, a görög népdal melodikájából merítenek. 
A zenével szemben táplált aszketikus felfogás 
pedig, melyet az Egyházatyák tanai hirdetnek, 
az újpythagorasi és új platói görög bölcselő
iskolákból került át a keresztyénségbe. Az új
görög filozófia egyébként is teljesen előkészíti 
az új vallás fogalomkörét és a való világtól 
elforduló, elvont, vallásos alaphangulatával tisz
tán mutatja, mily nagyon fogékonyak voltak 
már a pogány világ e lehanyatló idején az elő
kelőbb lelkek az élettől való elfordulásra, a 
keresztyén bensőségre. De külsőleg sokáig meg
marad a római társadalom művelődésének képe, 
az átváltozás inkább a lelkek fokozatos meg
hódítása terén játszódik le, és csak a barbár 
seregek pusztításai, a régi kultúra külső nagy
ságának porbadöntése pecsételi meg végleg az 
antik világ sorsát és a keresztyénség további 
nagy hivatását. A gólok idején (500 körül) mé g 
divatoznak a pogány cirkuszi és színházi mulat
ságok Kómában, a keresztyén fejedelmek hagyo
mányos görög neveltségű énekesekkel mulattat
ják magukat, kiknek hárfajátékát az Egyház
atyák már kezdettől fogva oly vétkesnek mond
ták. Boethius bölcsész (kb. 475—524), a közép
kor zeneelméletének valóságos szentje, Theodorik 
gót király tanácsosa, éppúgy mint társa, Cassio- 
dorus, újgörög tanokból meríti zenére vonat
kozó írásainak velejét, mialatt a keresztyén 
Egyház új muzsikája már élő hatalommá széle
sedett. Fönnmarad a pogány világ hangszer
készlete is, de lassacskán leszorul az egész Európá
ban elszéledő vándor-muzsikusok és bohócok közé,

2 *
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kiket nem csak a keresztyén igazságszolgáltatás, 
de már Justinianus római császár jogrendje is 
mostohán kezelt. Római kultúrán termett hang
szer azonban az orgona is, majdani főhangszere 
a templomoknak, és megtartja az Egyház a 
görög monochordot is, annak segítségével oktatva 
a zene elméletét.

Nagyban elősegítette a kezdő kereszt yénség- 
nek a világi zenével szemben elfoglalt vissza
utasító álláspontját, hogy lezüllött és csupán 
virtuóz célokra szolgáló muzsika volt az, amely
ből teljesen hiányzott már ősének, a régi görög 
zenének fenkölt, plasztikus szépsége. De nem 
elégszik meg annyival, mint az újplátói gondol
kozók, akik az ilyen érzéki zenét értéktelennek, 
alacsonyrendűnek mondták, hanem károsnak, 
elvetendőnek, bűnösnek bélyegzi a hangszeres, 
általában a világi muzsikát. (Hieronymus szerint 
«a keresztyén szűz egyáltalán ne is tudja, mi az 
a lyra vagy flóta».) Gyakorta fölmerül a zene 
általános eltörlésének javaslata is az első idők
ben és az a fölfogás, hogy csak a gyöngébb lel
kek istápolására kell mégis megtartani. Az Egy
házatyák fölfogásában továbbá, ahogy az a 
4 .-5 . századig kialakul (Augustinus-, illetve 
Basiliusig), csakis oly zene hasznos és szép 
mely a vallásos szöveg nyújtotta hangulat be
hatóbb éreztetését szolgálja, tehát első sorbai 
a ipsalmodia (szavaló [zsoltár-] ének). Plató év, 
Aristoteles is nagyon fontosnak mondták a zeno 
erkölcsi hatását, olyannyira, hogy államfönntart« 
erőt láttak helyes alkalmazásában ; de a görögök, 
nél szabad művészet volt a zene, hatása észtétii 
kai alapon nyugodott, szerkezetének fővona»
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lévén az arányosság, a plaszticitás. A kereszt yén- 
ség zenéje nem az államnak, hanem az Egyház
nak kell hogy szolgáljon, nem formaszépségóvel, 
hanem tartalma lelki mélységének erejével kell 
hogy hasson,- nem szabad öncéllá válnia, csak 
szövegét kell hatásosabbá emelnie ; a keresztyén 
zene fővonása a bensőség, a spirítualitás. Szabad 
művészetet a világ bűnös testiségétől elforduló 
vallás egyáltalán nem ismer el, s az átszellemülést 
elősegítő hangok-művészetét is csak szolgáló szere
pében tartja magához méltónak. Az ókori zene 
is a szöveg beható deklamúlásának volt eszköze, 
de egyúttal nem is tudott ennél több lenni, mind
végig csupán a vers ritmusának tetszetős han
gokba foglalása maradt. Evvel szemben a keresz
tyén muzsikának mélysége, benső tartalma van, 
s mint egyáltalán a keresztyénség művészete : 
nem elsődleges, természeties, hanem szimbolikus, 
jelképes, vagyis rejtett mondanivalója van, mit 
különös belemélyedés útján lehet csak megérezni. 
Természetes, hogy ezáltal a dallamoknak is 
egészen más és fontosabb lett a szerepe. Mikor 
az egykorú Ítélet Ambrosius hymnusait «fölötte 
édesének (perdulcis) nevezi, olyasféle hatást ért 
ezalatt , minő csakis e végzetes időkben a lelkeket 
megnyugtató keresztyén muzsikában képzelhető. 
S egyidejűleg kialakul a zsidó zsoltár-szavalás 
és az alsóbb népség melodikája alapján a hang
súlyos szöveghasználat is, mely az ókor idő
mértékes szavalásával szemben szintén új kor
szak megindulását jelzi. Ily értelemben változik 
át a régi istenek lenge verslábakon tovalüktető, 
kifinomult menetű himnuszéneke, amidőn átadja 
dallamainak hangegymásutánját a szövegek érte]-
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mét sokkal inkább elmélyítő, a fontos helyeket 
kihangsúlyozó és emellett népszerűbb, egyszerűbb 
metodikára törekvő keresztyén imádságoknak.

Zavaros idők gyéren fönnmaradt emlékei nem 
sok biztos alapot adnak a keresztyén zene első 
évezredének megvilágítására, s a kutatás igen 
gyakran kénytelen föltevésekkel, hozzávetőleges 
igazsággal megelégedni. De a keresztyén zene 
emlékeinek és a róla történt följegyzéseknek e 
korszakból ránkmaradt kincse tüstént roppantul 
gazdagnak tűnik, mihelyt az egykorú pogány 
muzsika hagyományai felé fordul tekintetünk. 
A kelta, a skót. az ír bárdokról, a dán skaldokról 
nem tudunk sokkal többet, mint hogy előkelő, 
kasztszerű állapotban élő énekesei voltak a nép
mondának : hősi énekeknek és a származás 
hagyományainak. Tudjuk, hogy hárfaszerű hang
szereik voltak és hogy igen nagy szerepet játszot
tak nemzetük életében ; Írországban a hárfa 
még nemesi címerekbe is belé kerül a 6. század
ban. Hogy a skót népballada, a bretagnei nép- 
költészet hagyománya, az islandi őspoézis, mely
nek fönnmaradt emlékeit a 12. századbeli «Edda» 
gyűjtemény őrizte meg, milyen régi korokba 
nyúlik vissza, nem tudható. De bárminő ősi 
hagyományt őrizzenek is, dallamaikról semmit 
sem tudhatunk, idevágó zeneemlékeknek nyoma 
sincs és valószínű, hogy éneklőik nem ismerték 
a muzsika lejegyzésének tudományát, hanem élő 
szóval tanították egymást nemzedékről nemze
dékre, mint egykoron a Homeros ideje körül 
élt görög énekesek. Ami a Közép- és Dél-Európái 
köröszt ül barangoló germán törzsek mondakörét, 
dalkincsét illeti, ha maradt volna is talán némi
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emlék felőle, a népvándorlás idején, e zivataros, 
a nyelvgyakorlatot összevissza dobáló és a költé
szet virágzásának semmikép sem kedvező időben 
minden elpusztult, a szájhagyomány is vagy 
elhallgatott vagy pedig csak gyéren pislogott. 
(A rómaiak jelezte harci dalok [barditus] még 
sokáig hangozhattak, de nevükön kívül csak 
annyit tudunk róluk, hogy borzalmas erejük 
volt.) Legvégül pedig hatalmas, pusztító ellen
sége támadt a még tán megőrzött és tovább
ültetett nemzeti költészetnek a hódító keresz- 
tyénségben.

Legelső sorban nem annyira az őskeresztyén- 
ség alapeszméivel, mint inkább szervezettségé
vel, tekintélyes fényével és beláthatatlanul nagy 
politikai előnyök nyújtásával hódította meg 
Észak fiait az Egyház. Nem az állati sorban 
élő rabszolgák és nem a közharcosok sorában 
támadtak első barbár hívei, hanem a germán 
fejedelmek voltak, akik Róma fölényétől elszé
dítve belátták, hogy törzseik letelepedésének és 
további elfogadható életüknek alapföltétele a 
déli vallás szervezetének befogadása. Később 
az ő világukban, a germánság képzelőereje, 
idealizmusa, tettereje és oly nevezetes egyéni 
szabadságérzese fejlesztette ki a keresztyénség 
érvényesülésének legbecsesebb mozzanatait ; itt 
szűrődik végképp gyakorlati hatalommá a déli 
extatikusok önsanyargatásba fulladó hite, mialatt 
viszont a kegyetlen és féktelen barbár ösztönöket 
a keresztyénség műveltsége és eszmeköre szelídíti 
hasznos erővé. De kezdetben csak úgy lehetett 
beiktatni a törzsek életébe az új hit gyakorlatá j- 
hogv ez a régi természetvallás külsőségeit rész,
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ben megkímélte és más jlentőség színébe állítva 
meghagyta a ki nem pusztít hatót, a vérrel vég
leg összeforrtak Ily módon kerül sok vonás az 
ősi germán kultuszból a ke resztyénségbe, több 
régi istennek helyét szentek foglalják el, az örök
lött babonák őserdejével szemben pedig végképp 
tehetetlen marad az Egyház, ott élik azok csupán 
külsőleg takart életüket mindvégig, a mai napig, 
a népek lelkének mélyebb rétegeiben. De a kul
tusz maga a római lett és a pogány istentisztelet 
megszűnésével ennek szertartásdalai is kipusztul- 

-tak. Hatalmas volt e még fölületes és külsőséges 
keresztyénség világában a kolostorok szerzetesei- 
pek szerepe. A római városok pusztulásával meg
pecsételődött a középkor gazdasági életének 
iránya : beköszöntött a germánoknak meghódolt 
Európában a természet-gazdaság korszaka, mely
nek elején a földművelő népség vezetői, gyámolí- 
tói, tanítói a szerzetesrendek. De a kolostorok 
lakói egyúttal építészek, művészek, iskolázok, 
orvosok és kézművesek is, és amily egyedülálló 
módon táplálják mind e téren a sötétség korába 
halványan belepislogó mécsvilágot, éppúgy ők 
az egyedüliek, akik az ókor műveltségének fönn
maradt írásműveit ha nem is értik, de legalább 
másolják és megőrzik. A régi pogány népköltés 
emlékeinek megőrzése azonban távol állott a 
szerzetesek hivatásától, idegenül, lenézően tekin
tettek a nemzeti nyelvekre oly időben, melyne 
egyetlen elismert költészete a latin nyelvű kérész, 
tyén imádság a maga titokzatos varázsával.

Egészen bizonyos, hogy a letelepedett népek új 
életének megindulásával és az új nyelvhasználat 
kialakultával nem csak a vallás idegenből hozott
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énekei Toltak hallhatók, hanem fölcsendült friss 
eró'vei a népdal is, muzsikáltak táncdalokat a 
vándormuzsikusok (jongleur-ök, joculatores), és a 
fejedelmek és hatalmasok udvarának is akadtak 
hasonló mulattatói, kiknek hangszerrel kisért 
énekművészete leginkább Bretagne vidékeiről 
indult ki a régi bárdok állandóan tovatáplált 
hagyományából. De kótát lejegyezni csupán az 
Egyház emberei tudtak, azok pedig ellenségesen 
vagy közömbösen tekintettek a világi dolgokra. 
Azt megteszi a szerzetes, hogy egyházi énekeket 
nemzete nyelvére lefordítson és ily módon alap
ját vesse meg az új, európai műköltészetnek, de 
hogy «csacska» énekesek oktalan dalaira ügyel
jen, azt nem engedte már lelkülete. Emlékünk 
tehát a nép tánc-, pásztor-, játékdalaiból nem 
maradt fönn és a világi muzsikusok e korbeli 
gyakorlatáról sem tudhatunk sokat. Minden 
esetre helyes, ha roppant egyszerűnek gondoljuk 
a régi népdalt, hiszen még a 12. századból való 
«Ensi va qui a mór» kezdetű népszerű dal is (az 
«Alexandre» c. regényben) két rövidke motivum 
folytonos ismétlődése csupán. Nagy Károly idejé
ből (800 körül) különféle népdalok jelenlétét 
közük a források, az északi népjelleget Kóma 
eszméjével összeegyeztetni vágyó első nagy feje
delem gyűjtést is rendezett szövegeikből, melyek
nek csak híre jutott ránk. De a zene terén Károly- 
nak is a római dalkincs (az u. n. gregorián-ének) 
elterjesztése volt főgondja és nagyszabású a 
munkásság, mit egyházi énekiskolák szervezésére 
fordít. Az Egyház maga pedig nem elégszik meg 
dallamainak az északi népekre gyakorolt s az 
idegenszerűség tekintélye által titokzatos hatásá-
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val, hanem küzd is a nemzeti, azaz világi ellen 
és tilalmaival távoltartja azt mindent átölelő 
körétől. Egy 789-ben kelt, német apácáknak 
szóló rendelet megtiltja, hogy «Winelied»-et (nép
dalt) énekeljenek. A 8. század írásai alaposan 
kikelnek a világi muzsikusok ellen, kika bohócok
kal, bűvészekkel (mimi,scurrae)és más hason
ló «munkakerülő» népséggel összeverődve járták a 
nyomorúság útját és részben az alsóbb nép közt, 
részben az urak jobban fizető körében egyedüli 
fönntartói voltak a régi mondavilágnak és a 
hangszerjátszás gyakorlatának. «Ki histriókat, 
mimusokat és táncosokat fogad be házába, nem 
is tudja, hogy minő tömege a tisztátalan szelle
meknek követi ezeket» — írja Alcuinus szerzetes 
egy levelében (791). Bár kétségtelen, hogy a 
vallás nagyszabású dallamvilága nem csekély 
hatást gyakorolt a népzene fejlődésére, ez nagyjá
ban mégis eredeti maradt és nem csodálható, 
hogy nemzeti tulajdonságaival kívánt és szere
tett velejárója volt a mulatozásoknak. Merész 
volna a föltevés, hogy az északibb népek dalla
mai a legrégibb idők óta már a mai dúr- és moll- 
hangnem (szóval a világi hangnemek) kialakult 
állapotát mutatták, de bizonyos, hogy kezdettől 
fogva két oly tulajdonsága volt a germán vérrel 
vegyült népek nemzeti zenéjének, melyek egyene
sen szembeállították az egyházi zene jellegével. 
S e kettő : a tánczene arányosan ritmizáló forma
képzése (periodizálás), és mindinkább kifejlődő 
hajlandóság a többszólaműságra. A kódexek minia
tűr-festésein látjuk az organistrum, viella stb. 
nevű kezdetleges hangszerek lapos alakján és 
húr berendezésén, hogy a mélyebb húrok (boar-
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ion-ok) együttszólhattak a magas, daliamvivő 
húrral s így megindítói lehettek az európai zene
fejlődés legfontosabb technikabeli mozzanatá
nak : többféle hang együtthangzásának, a több- 
izólamúságnak. S ahogy az egyházi egyszólamú- 
)ág (monodia), mit a ke reszt yénség az ókor 
zenéjétől átvett, az u. n. kezdetleges, melodikus 
vagy egyházi hangnemek természetszerű hazája, 
úgy a többszólamúság természetéből folyik, hogy 
a benne mozgó zene többé vagy kevésbbé az 
u. n. modern, harmonikus hangnemek, a dúr és 
a moll felé hajlik.

Már az éghajlat miatt is inkább fejlődhetett 
ki az északi (lehet hogy már az őslakó kelta) 
népek lakóhelyein a hangszeres, mint az énekes 
zene, mely utóbbira elsősorban a déli népeket 
képesíti a napsugaias vidékeken érzéki szépsé
gűvé fejlődő hanganyag. Észak és Dél ellentéte 
szói ki a iorschi annales soraiból (787), melyek 
megírják, hogy a római egyházi énekesek oly 
bárgyúnak, parasztosnak és műveletlennek talál
ták Nagy Károly frank énekeseinek előadását, 
mint oktalan állatok ordítását. A római énekis
kola gyakorlatát alaposan meg is kell egyszerű
síteni az északi országokban, hol az énekesek 
Ízlése legkiváltképp a keleties, bizonyára zsidó- 
syr származású koloraturás díszítések (melizmák) 
ellen tiltakozik. Kölcsönhatás indul meg a déli, 
fejlett, kész egyszólamú dallam-épület és a né
pek nemzeti ízlése és kezdetleges hangszeres 
zenéje közt, minek első föltűnő jelei az egyházi 
többszólamúság, valamint a latin énekek gazdag 
kólóra túráinak északi szellemben történő le
egyszerűsítése folytán keletkezett u. n. szequen-
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cia-dallamok. A többszólamúság északon kelet
kezett. ott hol az emberek jobban egymásra 
vannak utalva, hol a társas együttlét melegé
nek nagyobb a jelentősége s így az egyszerre- 
éneklés hatásai irányában is finomabbá fejlődhetik; 
az érzék. Délen, a bőség, az erős világítás, éles 
színek honában könnyebb oldalánál fogják meg 
az életet és inkább külső formáját látják a dol
goknak : a déli világ zenehajlama ily össze
függésben is a dallam érzéki szépségének és az 
egyszerű többszólamosításnak kedvez, míg az: 
északiak elsősorban a bizalmasabb hatásoknak,, 
a harmónia mélységeinek válnak mestereivé. 
Nem éppen véletlen, hogy Angliában él az elsői 
író (Scotus Erigena, a 850 körül élő nagy filozó- 
fus), ki az ottani, bizonyára régebb idő óta, 
fejlődő többszólamúságról, az u. n. orgánum-roll 
beszámol ; lehet, hogy Wales visszhangzó hegy- 
katlanai hallották az első népi többszólamúságot, 
de valószínű, hogy több helyütt egy időben fejlő
dött az ki a hangszeres dalok gyakorlatából 
(orgánum hangszert jelent elsősorban) és innen 
került át az egyházi zene használatába a hang
szerekkel együtt. Hucbald flandriai szerzetesi 
(840—980) munkái próbálkoznak először az orgá
num rendszeres elméletével, mely az egyházi 
melódia mozgását árnyék módjára követő vagy 
pedig azt igen egyszerűen megszínező kísérő 
szólam természetét állapítja meg. A római dalla
mok eredeti természete, hasonlóan az Egyház* 
minden egyéb intézményéhez, a neki idegen be
állítás következtében ismét változni volt kény
telen. Egykori gazdag szöveg-ritmikájuk leegy
szerűsödik, hogy az együtt föllépő más-má-



hangot éneklő szólamok nehézség nélkül tart
hassanak együtt, és az Egyház dalkincse északi 
híveinek gyakorlatából kiindulva át kezd vál
tozni olyan «cantus planus»-szá, melyben a han
gok időértékeinek viszonya mindinkább elveszti 
eredeti változatosságát, vagyis a gregorián ének 
ritmusa romlásnak indul. Elősegítette e folya
matot az is, hogy a dallamok lejegyzése az u. n. 
neuma-írással ment végbe, mely a karvezető 
kézmozdulataiból fejlődött (neuma a. m. intés), 
de a pontos hangmagasságot és ritmust nem 
jelezte, csak a dallam tovamozgását irányította ; 
a régi görög kótajelzés felédésbe ment s a 7. 
századig (a ne urnák koráig) csupán szájhagyo
mány útján terjedtek a melódiák, de ettől fogva 
is szükséges maradt a személyes oktatás, a 
neumák értelmezésébe pedig a hagyományok 
lazulásával rengeteg önkényesség került. Nem 
volt hatás nélkül a liturgia dallamkészletére a 
mindinkább kialakuló egyházi nép-ének sem. 
Ez, a maga természetszerűen sokkal egyszerűbb 
hajlamaival mindinkább érvényesülni kezdett 
a hagyományos énekek mellett, legelőször csak 
úgy, hogy (a gregorián-ritmus romlását fölhasz
nálva) a halleluja-melódiák végén lévő keleties, 
extatikus jubiláció-kát (ujjongásokat), melyek
nek koloratúrái az Egyház gyakorlatában már 
eddig is (Gelasius pápa óta, 496) alaposan ki
simultak, hangról hangra szótagolva a nép nyel
vén szerkesztett szöveggel látták el (Kyrleis). 
Hasonlóan keletkeztek a keleti egyház gyakorla
tának legnagyobb hatása idején, a Karoling- 
dinasztia korában (9—10. század) föllépő trópu
sok és az önállóbb szequenciák is, melyek részben
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a byzanci fölötte gazdag hymnus-kincs, részben 
pedig a fejlődő népiének befolyásával jelenté
keny részeivé válnak a Rómától távolabb eső 
körzetek liturgiájának. A byzanci egyházi zene 
jellemző vonása, a rómainál jóval gazdagabb 
ariózus dallamkészlet (concentus) indította virág
zásnak a nyugati hymnusköltést is Ambrosius 
idején és lett most részben mintája a főleg Notker, 
szentgalleni szerzetes (830—912) működésével 
elismertté váló szequencia-költészetnek, mely 
viszont a mindinkább elszaporodó és kedvelt 
egyházi és világi lai-k (népdalok, Leich-ek) dal- 
kincsét befolyásolja. Ugyanez időben terjeszti 
ki szárnyait a görög egyház Európa keleti részeire 
is, amidőn Rurik uralkodása idején (864) a pogány 
oroszokat megtéríti és megalapozza azoknak 
eredeti, a nyugotitól olyannyira eltérő egyházi 
zenegyakorlatát. Kelet hangszerkészletéből kerül 
a germán vérű népek országaiba az orgona is, 
mely már a többszólamúság kezdeteinek idején 
kiváló szerepet játszik, egyelőre azonban igen 
nehézkes a kezelése, és durva hangja a többi 
hangszerhez hasonlóan még csupán az uralkodó 
énekhang támogatására szolgálhat.

A kor egyedül világító magaslatán áll a min
denfelől összegyülemlő hatásokat átölelő és ma
gába olvasztó gregorián (vagyis Gergely-féle) 
lithurgia dallambirodalma, melynek rendjét a 
hagyomány szerint Nagy Gergely (uraik. 590— 
604), Gevaert multszázadbeli tudós bizonyítása 
szerint a syr eredetű III. Gergely pápa (f 741) 
törvényesítette. Itt, a római «antiphonarium» 
gyűjteményében, az officium diurnum-ot : a 
napszakok istentiszteletét és a mise rendjét gaz-
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dagon áthálózó egyszólamú énekes imádságokban 
egyesült a zeneművészet fényének minden föl
használható értékű sugara ; a gregorián nemzet
közi épülete volt a zene számára az, mi e kornak 
életében egyáltalán az Egyház : mindent magá
ban foglaló, mindenen túlvilágító központi te
kintély. Az első századok osztatlan községének 
egyszerű énekét már a laodicea-beli zsinat idejé
től (867) kezdve a tekintély alapjára álló képzett 
énekesek művészi előadása váltja föl ; az 5. és 
6. században a pápai énekkar (schola cantorum) 
működéséhez fűződik a dalkincs kialakításának 
munkája, mely csak a 9.' században zárul le 
végképp. Egyszerű acclamatiók (fölkiáltások)-lói 
és a beszélő-ének accentuskiöi a gazdagabb zsol
tárelőadás váltakozó-énekein (az antiphonákon) 
és responsoriumain (díszes magán-ének és egy
szerűbb kórus-imádság válaszoló-énekein) át a 
hymnusok dallamaiig, csaknem kimeríthetlen 
forma- és hangulatgazdagság állott az isten- 
tisztelet fenköltségének szolgálatában. Nem «egy
házi» zene jegyében, hanem általános, egyedül- 
való és uralkodó, mindenütt egyenlően érvényes 
összefoglaló művészet igényével és képességével 
állt be a népek életébe a gregorián, maga köré 
gyűjtve minden zenetehetséget és minden el
méletet. A 8—9. századig éles ellentét van még 
a keresztyén gyakorlat zenéje és az ókori spekulá
ciókat elkülönülően tovatápláló elméletírók tanai 
között ; átvéve ezek az újpythagorasiak titokza
tos szám-szimbolikáját és az újplátóiak képes 
értelmű rendszereit, valóságos tudományként 
kezelték a «musica»-t, melynek ily módon igen 
tekintélyes lett a színezete, de a gyakorlathoz
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semmi köze sem volt. Továbbra is csak az ókor 
elferdülten fönnmaradt elmélete szolgálhatott a 
keresztyén «musicus» rendszereinek alapjául, de 
az Ecclesia triumphans (a győzedelmes Egyház) 
hatalmas dal világának végleges kialakulta és 
elterjedtsége idején mindinkább megindul az 
egyeztetés, a klasszikus hagyományok és a gya
korlat kívánságainak módszeres kiegyenlítése. 
Byzanci tudósok hatása alatt kiépül az egyházi 
hangnemek elmélete, melyben már csak a nevek 
ógörögök, de a szellem, az értelem keresztyén. 
Még mindig tanítják a quadriviumot (geometria, 
arithmetica, astronomia és musica), a zene még 
mindig elsősorban tudomány, de miután a gya
korlat és spekuláció most már egy és ugyanazon 
személyben egyesült, a régi titokzatos tanok, a 
sphaerák harmóniája és a hanglétrák gyógyereje, 
a számokkal való rejtélyes bizonyítások mellett 
megjelenik a gregorián jótékonyan világos el
mélete is, alapjául szolgálva az énekesek tanításá
nak és tökéletesen egybeolvadva a gyakorlat 
szellemével. Nincs már olyas ellentét világi és 
vallásos zene közt, mint az ókor végső századai
ban, mert világi művészet jelenlétét az uralkodó 
szellem nem is veszi tudomásul. Mint a kor 
vezető művészete : az építészet, magába olvasztva 
a legkülönfélébb világi elemeket is, egyedül a 
vallás céljainak szolgálatában áll a muzsika és 
csodálatos dallamaival az istentisztelet monu
mentális összművészetének egyik leghatásosabb 
tagja. A liturgikus zene valódi fénykora (800— 
1000) egyúttal a népek életének azon időszaka 
is, melyben a kialakuló nemzeti erők még első
sorban a pápaság mindent összetartó hatalmának
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ivében egyesülnek. Nem a maguk, hanem az 
ryház dicsőségére gyűjtötték, díszítették és 
lálták ki dallamaikat a tehetségesebb énekesek, 
.személyes érvényesülés fogalmát nem ismerik 

azok a nevek,, melyek a hymnusok kíséreté
ül ránkmaradtak (szt. Ephraem stb.),nem any
ura költőszínezetűek, mint inkább a vallás 
ondaszerű tekintélyei; teremtő munkássága a 
névéi foglalkozónak mindenek előtt csak a 
isz dallamok latin nyelvű magyarázása és 
ndszerezése lehet.
Szervezettséget és kész épületet állított Róma 
; ifjú európai népek kezdetleges társadalmi 
etével és világi művészetének alacsonyrendű 
róbálkozásaival szemben. A törzsek szétválása 
oidekké, a nemesi és a dolgozó osztály szellemi 
különülése új keletű még, a népdal és a nemzet 
via egyet jelent és nem igen van még osztály- 
lentét a vándorló zenészek közt. De az italo
mén és francia egyházi költészet kibontakozó 
űvészete a mindinkább szaporodó újlatin hym- 
ísokkal és népszerű szequenciákkal, a jong- 
urök dalainak nemzeti szelleme és a 10. század
in végleg kialakult világi hatalomszervezet: a 
abériség már jelzi, hogy a népek ősereje nem ké
ss az átvett műveltség kereteiben végképp el- 
slyezkedni.

II. A világi (udvari) műzene ébredése.
( 1000- 1300. )

A 10. században alakult ki végleg a hűbériség 
risztokrata rendje és a német-római császárság

Molnár : Az európai zene története, 3
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politikai nagyhatalma, s ez időtől fogva a pápasa 
hatalma már nem a bírálaton fölül álló egyetle 
fényforrás, hanem mindinkább csak a szélién 
élet legtekintélyesebb középpontja, melynek v, 
lági hatalmával szemben a nemzetek szervezett 
gyakran erőszakkal is föllépni kénytelenek. A c s j  

szárok politikája és itáliai harcai, melyeknek tá] 
láló forrása a lovagi rend kalandszeretete  ̂
az északi népek ábrándos vágyakozása a cső dl 
kincsek és sötétkék Ég birodalmai után, a keres: 
tes háborúk hatalmas tapasztalatai: idegen vili 
gok életének, tudásának, költészetének mej; 
ismerése és a Kisázsiából hazahurcolt betegsége 
folytán föllépő rettenetes szenvedések mind oc 
hatottak, hogy a tudatra ébredt nemzeti ere 
a maguk eredeti vonásait nagy lendülettel keze 
jék kialakítani. Pobtikai hatalommá válik a pápi 
ság, az aszketikus keresztyénségből bíborba 
úszó katholicizmus lesz, s mialatt a hierarcln 
pompája növekszik, mindinkább veszít vallás' 
közvetlenségéből és visszaélései kritikát keltene 
sőt szakadásokat idéznek elő (katharok, wt 
densek). Megszűnik a vakhit érintetlen bizonyt 
sága, a dogmákat össze kell egyeztetni a megvá 
tozott gondolkozással, útnak indul a scholastilí 
bölcseleté, mely az égiekről szóló tanokat í; 
európai népek érzés világé hoz igyekszik közelel 
hozni. Még mindig át nem hidalt a távolság Rón 
kultúrája : az Egyház és a növekvő nemze 
műveltség között, de a kettőnek egyeztetése re' 
csekély lépésekkel halad, a román és gót stil 
roppant sok világi elemet ölel magába, az egyhe 
iskolákban nevelkedett lovagok műveltsége 
európai etiquette és világi művészet birodalm



nyitja meg és a megszaporodott alsó papság 
életébe rengeteg nemzeti elem keveredik. Egyéni 
érzések még nem ismertek, minden a nagy össze- 
ségekben olvad föl ; de már nem csak a teo- 
krácia szervezete tartja össze a lelkeket, hanem az 
emellett fölmerülő világi nagyhatalom : a lovagi 
rend osztályérzése lesz a másik,amavval gyakran 
ellentétes összefoglaló szellem. A tudás teljesen 
egységes, tudósnak lenni annyi mint mindent 
tudni, és vezetők, irányítók az ismeretek egész 
területén továbbra is szerzetesek és papok. De 
megnyílik egyúttal az egyházi és világi szellemnek, 
az önkínzás parancsa és a testiség vágyainak 
harcából fakadó, ókori hagyományt, ősgermán 
regét, keleti képzeletet és keresztyén misztériu
mokat összeolvasztó rendi költészet birodalma, 
melynek hangulatvilágát, a tulajdonképpen ek
kor meginduló igazi európai szellemet, később 
romantikának keresztelték el az ókor klassziciz
musával szembeállítva. Hogy a roppant lassú 
közlekedés, kezdetleges orvostudomány, burjánzó 
babona, rettenetes pártharcok, istenítéletek és a 
(13. században megszervezett) inquisitio korában 
a lelkek győzelmes vezetője, összetartója és meg
nyugtatója mindenek fölött az Egyház, az a 
kor lényegében rejlik. Uralkodó tehát a vallás 
művészete is, elsősorban a nagy általánosságokat, 
hatalmas szimbólumokat kifejező építészet, mely 
e monumentális korszak vezető művészete. Még 
mindig uralkodik az istentisztelet szolgálatában 
álló gregorián zene, és a többszólamúság növekvő 
fejlődésével mindinkább megváltozik, merevebbé 
válik. De mialatt a vallás hagyományos zene- 
gyakorlatában csak fokozatos lassúsággal ér ve

il*
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nyesülnek az egyes népszerűbb vonások, teljes 
eredetiségében áll előttünk az európai világi zene 
bimbója a troubadourok művészetében.

Mióta a hűbériség a harcos osztályt és dolgos 
osztályt végleg szétválasztotta, a vándormuzsiku
sok tömege is szétválik az előkelők és a népség 
mulattat óira. Szívesen látott vendégek az ú. n. va- 
gans-ok is, vándorló szerzetesek vagy elzüllött 
papok, papnő vendé ke kj akik szakítva az egyházi 
élet szigorúságával, a gregorián melódiákat népi 
elemekkel átszőve szerelmi és szatirikus politikai 
szövegekkel adták elő. De maguk az Egyház 
férfiai sem voltak mindenütt ellenségesek a vi
lági zenészekkel szemben, bár helyenként és időn
ként még átokkal sújtják őket erkölcstelen mi
voltuk miatt és a szentségektől is eltiltják ; de 
viszont tudjuk, hogy a tisztesség bizonyos föl
tételei mellett Aquinói Tamás szükségesnek 
mondja jelenlétüket, hogy pedig hangszereikkel 
(viola, gigue, duda stb.) az Egyház figyelmét 
nagyon is kiérdemelték, a bochervillei szt. Györgv- 
templom egyik domborműve jelzi, melyen agy 
csomó zenész között még a kezén járó vásári 
komédiás is látható. Bizonyos az is, hegy a temp
lomokban legtöbb helyütt alkalmaztak hang
szeres zenészeket, ami nem kevéssé segítette elő 
a világi zene gazdagodását, emelkedését és viszont 
az egyházi zenébe — mint már hallottuk — sok 
világi elemet csúsztatott. Ily viszonyok közt. 
járulnak a jongleurök a fejedelmek és lovagok 
udvarai elé a régi hagyományos mondák, a rép
táncok énekeivel, s az egyházi zene közvetlen 
hatását még inkább megőrzik a vagánsok a ma
guk legtöbbször durva tartalmú, égi és földi sze-
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reimet, ókori mitológiát és egykorú politikát 
összekeverő dalaikban. Mikor azonban az első 
keresztes háború (1096—99) után a benne vizelő 
szerepet vállalt lelkes provencei és francia lovagi

éi rend világában, a vitézség, büszkeség, lovagiasság 
í hangulat köre új és elszigetelten rendi szellemet 

nevelt : nem volt többé kielégítő a választékos
ság nélkül való improvizációs népszerű költészet, 

1 hanem szüksége támadt finomabb és a rend köz
vetlen céljaival összhangzó poézisnek. Részben 
az előkelőbb hivatásos zenészek sorából, de leg
nagyobbrészt szegény vagy elszegényedett lová

ig gok közül került elő e választékos költészetnek 
művelője, kit Provence-ban trobador (kitaláló)- 
nak, északfrancia földön pedig trouvére-nek nevez
tek. Többnyire egy hivatásos, fizetett zenésszel 
(menestrel: szolga) együtt járták az udvarokat, 
ki zenés költeményeiket előadta vagy hangszerén 
kisérte, esetleg maga is foglalta hangokba és 
írta le a dallamot neuma-írással (igen sok költő
lovag egyáltalán nem tudott írni). Azáltal, hogy 
az előkelő költő-zenészek a régi lai-k és estam- 
pida-k (táncdalok) hagyományát átvették, vala
mint hogy eredeti hangulatú roppant gazdag 
költészetet teremtettek, a művészi zene honába 
emelték a nemzeti muzsikát, ugyanakkor, midőn 
egyúttal a nemzeti nyelvű (volgare, romanzo) 
poézist hódító útján elindították.

Ahogy elbeszélésük a Keleten nyert hatások 
tarka színpompájával festi meg a keresztyén 
mitológiát, ahogy társas életük a kifinomodott 
byzanci etiquetteből meríti udvarias formáit 
(courtoisie), úgy költészetük, zenéjük: gaya 
scienza (derűs tudományijuk hangja elsősorban

— w ------------------------------
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a fölényes arab műveltséggel való érintkezés 
hatását tükrözi. A kalifátusok álomszerűén cso
dás épületei, kényelme, vonós hangszerei, rímes 
költészete utánzásra csábították a lovagokat és 
pedig elsősorban a provencei udvarok hevesvérű, 
ábrándos fiatalságát, mely a l l .  századig kardját 
is többször összemérte a nemes szaracén vitézek
kel. A római császárság kedvenc «Provinciá»- 
jának kedvező fekvése, a lakosság aránylag ke
véssé megbolygatott görög-római hagyománya és 
költői lelkessége tette Provence-ot oly alkalmassá, 
hogy a román poézis első melegágya legyen. Itt 
kevéssé dúlt a népvándorlás borzalma, lovagjai
nak nem sok köze van az északiak germán törzs
szellemen nyugvó hősköltészetéhez, hanem első
sorban a szerelem líráját éneklik. IX. Vilmos, 
Poitou grófjától (1071—1127) a nagy és vitéz 
Bertran de Born-on át Guiraut Riquier-ig (1250 — 
1294) nagyszámú troubadour meséli csodálatos 
elbeszéléseit, danolja románcait, pastoureljeit, 
alba-it, ballata-it az udvarok gyönyörűségére és 
ápolja azt a különösen jellemző szellemet, nrdv 
a breton és kelta őshagyományoknak a keresz
tyén hangulatvilággal való összeegyeztetéséből 
fakadt. Itt válik egyúttal először élő szóvá a 
világi keresztyénség szerelmi életfölfogása is, 
melyben a Mária-kultusz oly nagyon hasonló 
a szeretett nő imádásához, s melyben viszont a 
földi szerelem oly közel áll a vallás rajongásá
hoz ; a nő védelme és kultusza, a nő piedesz- 
tálra állítása, hol mint valami szentet körül
rajongják : a lovagvilág életében és dalaiban 
középponti forrása mindennek és a tenzonak 
(dalversenyek) egyetlen tárgya. Eddig nagyjá-
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n szolga szerepe volt a nőnek, most a kérész
en erkölcstan kifejlett hatása alatt a rejtett 
gvak istenasszonyává lép elő és megnyitja 
művészetek leggazdagabb forrását. A trouba- 
urok nem annyira a teljesedés, mint elsősorban 
sóhajok, a vágyódás szerelmi költészetét danrl- 
k: s így dallamaikban első, bár még kezdet- 
;es képviselői a zene különösképp európai színé
tének. De ők egyúttal a világi közvélemény 
íő irányítói is, amidőn sokszor humoros sir- 
ntes (szolgálódal)-aikban a nevezetesebb urakat 
[dicsérik vagy lehordják, a politika eseményeit 
rálják és az Egyház visszaéléseit ostorozzák 

ideire Cardenal). És nem csekély a jelentőségük 
nemzeti vallásos költészet terén sem, hol az 

;yházi iskolákban nyert hatásokat a világi érzés- 
ódhoz közelítik (keresztes-dalok). Nevezetes a 
ormandiából kiinduló, a népzenéhez közelebb 
ló, de a ridegebb éghajlat miatt kevésbbé derűs 
•ouvére-művészet is, és pedig elsősorban az 
beszélő költés terén (Parcival-monda, Artus- 
genda stb.). Híres trouvére volt Oroszlánszívű 
-ichard angol király, kitűnő minstreljével Blon- 

1 el-lel, és leghíresebb az 1240 körül született 
Idám de la Hále, egyszemélyben költő-zenész 
5 hangszerjátszó, amellett kivételesen egyházi 
éren is tanult mester, kinek a nápolyi udvarnál 
282-ben előadott kis daljátéka (dramatizált 
lásztorjeienet): «Gieus de Robin et de Marion» 
iem csak a daljáték műfaját alapítja meg, ha
téul egyúttal magát a francia zene-stilust is 
lőször képviseli a későbbi korok szemében. Csí
njában megtalálhatók nála a francia népszerű 
ihanson főtulajdonságai: egyszerű, behízelgő,
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kis hangterjedelmű dallammenet és a szav< 
szellemes pointirozása.

Sem Adam, sem a déli troubadourok művésze: 
nem jutott odáig, hogy a dalokhoz játszott han 
szeres kiséret is lejegyzést nyert volna. A töb 
szólamúság lekótázásának nehéz mestersége 
egyházi énekesek kezében volt, kik elszigetel! 
és nagyrészt tudomást sem véve a világi zenén 
folytatták a gregoriánon nyugvó munkásságul« 
De mindettől eltekintve : a troubadour-műv 
szét elsősorban költészet, s ha nagy szerepe van 
benne a dallamoknak, végeredményben még i 
csak a vers formája, mi a dalok szerkezetét me 
határozza. Művészetük: Tart de trobar, e fél i 
tudós, mesterkélt, szabályos, félig eredeti «kit 
lálás művészete» főleg a vers új és önálló szerkeg; 
tését jelentette, s e munkásságuk volt, miben 
troubadourok az átvett hagyományt tovaülíe 
jongleuröktől elsősorban különböztek. Az ii 
módon testvérművészetként föllépő muzsika 
hangszeres kiséret hatása alatt meglehetősen k 
zeledik az egyszólamú világ kezdetleges han 
nemeitől a népszerű dúr és moll felé, s nem k 
vésbbé érvényesíti a zene sajátlagos igényeit 
táncból kialakult arányosan ritmikus építkez; 
terén. Sokkal inkább a gregorián szellemébe 
mozog a német rendi költészet képviselőinek, 
valamivel később föllépő Minnesänger-eknek (sz 
relem dalnokainak) melódia képzése, mely csa. 
a táncdalokban provencei szerkezetű (Neidha: 
von Reuenthal). Nem csak építészetben, dívá
ban, erkölcsökben, hanem a költészet új lendi 
lete terén is a vezető franciák nyomában já: 
a német lovagvilág, de ahogy az átvett regény»
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két a német kedély szentimentálisabb ízébe márt
ják az átdolgozok (Wolfram von Eschenbach: 
Parzival), úgy a dalköltés részben átvett formáin 
belül is érvényesítik a német jelleg súlyosabb, 
nehézkesebb, kevésbbé sima, de elmélyedőbb mi
voltát. Nemzetinek azonban mégsem mondható 
a Minnesängerek működése, mert végeredményé
ben a provencei költészet visszhangja volt ; a 
wartburgi s egyéb dalversenyek a tenzonák után
zása, a híres Tagelied-ek a provencei albá-k át
ültetése, avval a különbséggel, hogy a troubadour- 
nál kevésbbé előkelő Minnesänger nem jár kísérő 
zenésszel, hanem maga kíséri hárfájával énekét. 
Az egykori római birodalom műveltségének terü
letén egységesebb és magasabb műveltség állha
tott elő, mint a nyersebb, esetlenebb és súlyos 
belső harcokat vívó németek világában. Jellemző 
utóbbiaknak ez időben még kevésbbé fejlett 
osztály-érzésére, hogy náluk a lovagi költészet 
sohasem fejlődött ki oly határozottan rendi mű
vészetté, mint a társadalmi életben fejlettebb 
román nemzeteknél, s részben még közelebb is 
állt a nép muzsikusainak működéséhez. Az alsóbb 
hivatalnok-osztályból magát a lovagok sorába 
fölküzűő thüringiai Walter von der Vogelweide, a 
német bensőséges szerelem, a német nő ideáljának 
e nemes és pompás költője, nem csak társas idő
töltésként művelte a poézist,mint a legtöbb költő- 
lovag, hanem országot-világot bejárva hivatás
szerűen és a «Spielmann»-okhoz hasonlóan. Bár
minő helyzetben élt is azonban a nemesség dal
noka, csakis a lovagi szolgálat általános érzéseit 
tolmácsolta, csakis tipikus formák megállandó
sult tartalommal való kitöltésére volt berendezve

AZ K'. RÓPAT ZENE TÖ RTÉNETE.
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szelleme és képessége. A tavasz megérkezését, 
a búcsúzó szerelmesek fájdalmát, a szent erek
lyék csodáit, a papok világi mesterkedéseit nem 
a maga egyéni hangján énekli a költő, hanem a 
kor közös hangja beszél az ő szócsövén keresztül.

A 10. század óta erősebben föllendült újlatin 
egyházi költészet nagy virulása is jelzi a szellem 
változásait. Nem csak az ú. n. rímes officiumok, 
melyek helyi védőszentek számára készültek, 
mutatják az európai Ízlés úttörését, hanem a mér
hetetlenül elszaporodott szequenciák, lai-k és 
hymnusok is mindinkább helyet szorítanak a 
maguk egyszerű, szótagoló stílusának, főleg búcsú
járások, templomavatások, precessziók alkalmá
val. Igen terjednek a népnyelvre fordított és 
vegyesnyelvű egyházi dalok, valamint a vallásos 
szöveggel ellátott népszerű dalok is (contrafacta). 
Adam de St. Victor 12. századbeli párisi mester 
rímes szequenciái jelzik a hymnus-szerű dalok 
népszerűségének egyik tetőpontját, és csak foko
zódik az ily irányú lelkesség a 14. században, 
midőn a német Geissler-ek (önkorbácsolók), a 
mély érzésű «misztikus»-ok és szerzetesek (köz
tük Hermann, a híres «salzburgi barát») éneklik 
népszerű dalaikat. Szorosan összefügg mindez 
az egyház-kerületek önállósodásának folyamatá
val és az egyházférfiak nemzeti szellemének fej
lődésével. Egyelőre, Róma tekintélyének hatal
mas sú’ya alatt, csak szerény beékelődése volt 
mindez a nép jellegének az adott formák közé, 
de már nem is nagyon sok idő múlva kitűnik, 
milyen valósággal ellenséges erők lappangtak 
Rómára nézve az északiak eltérő gondolkozását 
képviselő misztikusok bölcselkedésében ; evvel



íügg össze, hogy a 16. századbeli tridenti zsina- 
lon a trópusokat és a szequenciák legnagyobb 
részét tilalmasnak jelenti ki az Egyház. A mind
inkább kifejlődő egyházi drámák is összefüggnek 
a népszerű dalkinccsel; a karácsonyi játékok 
Tutilo szentgalleni szerzetes (f kb. 915) egyik 
íropusának szétosztott szerepű előadásából fej

lődtek ki, Szentgallenből indulnak ki és terjed
nek azután el a húsvéti játékok és a Racliel- 
siralmak is. Eleinte tehát a liturgián belül, az 
előadott események hatásosabb éreztetése végett, 
maguk a papok (szerzetesek) adják elő szentírás
beli személyeknek öltözve Krisztus születését, 
föltámadását stb. s csak a később kiszélesedő 
fejlődés folyamán vonnak be a szereplők közé 
laikusokat. Nevezetes hivatása volt a liturgikus 
drámáknak a román nemzetek közt, hol a római 
szaturnáliák emléke nem halt ki (karnevál) s 
hol a nép ú. n. bolond-ünnepein és egyéb hasonló
kon a tömegek a legvadabb kihágásokban tob
zódtak, a templomok oltárait sem kímélve meg. 
Tehát részben a nemtelen ösztönök levezetésére, 
részben a színjátékban való fokozott kedvtelés 
kielégítésére kellettek az egyházi előadások, me
lyek egyetlen ellensúlyozói voltak a vásári ko
média parlagi hangjának. Egyáltalán nem volt 
messzefekvő ez ábrázoló eljárás az Egyház gya
korlatától, melynek miséje is szinte dramatikus 
jellegű összművészet és mely már az ókeresztyén- 
ség idején is ismerte az «actus tragicus» (Krisz
tus szenvedésének: a passziónak előadása) sze
repekre osztott elszaválását.

Nemcsak hogy e népszerűbb formák a grego
rián hatásának kereteiben bontogatták szárnyai-
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kát, de magának a zeneélet egészének is a gre
gorián volt még mindig utólérhetlen tekintélyű 
központja. Csakhogy a szenvedélyes közvetlen
ségét elveszített choral (ahogy a gregoriánt a 
chorusról nevezik), a mindinkább elszélesedő, 
dogmatikussá váló egyházi ének a többszólamú- 
ság fejlődése közben a legkülönfélébb világi és 
hangszeres hatások gyűjtőmedencéjévó válik. 
Már az orgánum modorának virágzásakor (9—11. 
század) arra használta föl az északi érzésvilág 
a gregoriánt, hogy ez tagja legyen egyszerűen 
rögtönzött együtt hangzások varázslatos és titok
zatos hatásának, a további idők folyamán pedig 
mindinkább kifejlődik a többszólamúságban részt
vevő szólamok önállósítása. Abban a többszóla- 
mosító modorban, melyet igen alapos tanultság- 
gal előkészült egyházi énekesek a 12. századtól 
kezdve a cantus planushoz rögtönözve alkalmaz
tak, a discantus (déchant)-ban, megtaláljuk az 
északi keresztyénség fokozott elmélyedésének 
eredményét, azt a lelkületet, mely az egyszólamú 
dallamban csupán csak a felületét érezte tolmá
csolva a hangulatnak és mely a hangulat mélysé
gét, hátterét, végső mondandóját a hozzáénekelt 
magyarázó, belé merülő szólammal igyekezett érez
tetni. Az egyházi emberektudománya fölkarolván 
a népi gyakorlatot, az elmerült spekulációnak és a 
szerzetes-cellák elragadtatott álmodozásának vi
lágába vezette a többszólamúságot, hol az a val
lásos ábrándozás és a koron uralkodó fanatikus 
hit legközvetlenebb zenei megnyilatkozásává fej
lődött. A gregorián kótájából leénekelt művészi 
discantus (déchant sur le livre), melynek vezető 
mesteriskolája (maltrise) a párisi királyi kórusé



volt, mint (e művészet rögtönzött mivolta foly
tán) igen kevés emléke is mutatja : a maga nyers 
és idealista hangjával méltó kiegészítője a gótikus 
templomok lenyűgöző összhatásának. Hozzájá
rult még az Angliából kiinduló kétszólamú gymel 
(tercelő)-ének és ennek testvére a háromszólamú 
fauxbourdon (falso bordone), mely utóbbinak a 
cantus planust ünnepélyes hangzatokba öltöz
tető, szintén rögtönzött modora a déchanttal 
együtt legélénkebben a 12. és 13. században virult 
és a 16. századig maradt fönn. A többszólamú 
zene további fejlődésének alapja látható a dé- 
chant-, illetve a fauxbourdonban : ott az önálló 
szólammozgás első megjelenése, itt a melódia 
mozgásának összhangok mozgásába való bele- 
illesztése. Továbbfejlődött az orgánum stílusa is 
az ú. n. conductus-ban s e szabályos rögtönzés 
alapján álló, a gregoriánt szótagról-szótagra alá
festő modorok együtt már a 12. század folyamán 
lehetővé tették, hogy a zenés istentisztelet egyes 
fontos részeit is végleg többszólamú módon ad
ják elő az énekesek. Fejlődött közben a világi, 
a társaságban énekelt dalok többszólamos elő
adásmódja is, részben a troubadourok hangszer
kíséretének, részben az egyházi többszólamúság- 
nak hatása alatt. Az uralkodó templomi művészet 
magába olvasztja e kezdetleges, vele nem vetél
kedhető gyakorlat önálló eredményeit, s a maga 
keretein belül vezeti előre a fejlődés középponti 
menetét.

Már a díszes «virágos» (floridus) discantus is 
bizonyára ily hatások alatt kifejlődő modor, 
mely a francia iskolákban oly túlzottan cikor-
nyássá lesz az idők folyamán, hogy az Avignon-
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ban székelő XXII. János pápa dekrétumot kény
telen kiadni megfékezésére, túlzott világiasságá
nak, behízelgő, virtuóz modorának megszünte
tését rendelve el (1322). Cotton angol szerzetes 
már 1200 körül azt írja a hangjukban gyönyör
ködő déclianteurökről, hogy senkivel sem lehet 
találóbban összehasonlítani őket, mint a részeg
gel, aki hazaér ugyan (meri egyszerre végzik a 
discantust a chorallal) de nem tudja minő 
úton-módon. Énekeltek ilyen alapon nem csupán 
egyházi, hanem világi dalokat is és valószínű, 
hogy a párisi iskola magistereinek (pl. a 12. 
századbeli «nagy» Perotinusna'k, a «legjobb dis- 
cantor»-nak) compositióit (vagyis összeállításait) 
szívesen meghallgatták a nagy urak az ének
karoktól, melyek nem csak a templom, hanem 
az udvar használatának is rendelkezésére állot
tak. Egész tömege a népszerű többszólamú dal- 
formáknak virágzik a 18. század folyamán, a 
rondeau (rondellus, körének), a kánon-forrná ban 
mozgó rota (Radel), milyet a «salzburgi barát» 
is örömmel készített, és egyebek. Angol földön 
különösen szerettek a társaságok kórusokat éne
kelni, s ott készíti 1240 körül a «Sumer» (nyár)- 
kánont (rota-t)Fornsete reá dingi szerzetes,a később 
catch né ven kedvelt angol zenés társas játék újab
ban híressé lett ősi szerzője. Némely troubadour 
is, mint Adam de la Halé, megtanulja kivétele
sen a többszólamú énekesgyakorlat lejegyzésé
nek mesterségét, de nem övék, hanem az egyházi 
mestereké e terület uralma, s mint ahogy a 
kezük ügyébe került népdalokat a vallásos ének- 
költészet birodalmába olvasztják, úgy vonnak be 
ezek minden egyebet is a maguk művészetének
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használatába. A 13. század folyamán kifejlődő 
társas mulatságot, mely abban állt, hogy több 
különböző szövegű és menetű dalt egyszerre 
leénekeltek (quodlibet), szintén fölkarolja a mes
terek gyakorlata és kifejleszti a motetus-1 (mo- 
tet-et), e gregorián dallamot, világi és egyházi 
dalt együtt fölléptető műformát. Itt, a motetus- 
ban történik először a tudós muzsika területén, 
hogy az egyszerre éneklő szólamok nem követik 
egymást szótagról szótagra, hanem fölszabadul
nak egymás ritmusa alól. Mind e módszer vilá
gosan mutatja, hogy a kor hallásmódja a több
szólamú zenével szemben nem az a, csupán később 
kifejlődött, fajta volt, mely a szólamok össze
olvadására, a harmóniára ügyel, hanem jellemzi 
az egyes egyszerre megszólaló melódiákra való 
külön-külön ügyelés ; a nagy örömet, igaz 
gyönyörűséget az szerezte a hallgatónak, hegy 
egyes ismert dallamokat egyszerre hallott éne
kelni, az összeolvadás mikéntje azonban csak 
másodsorban érdekelte és megelégedett, ha a 
ritmus súlyosabb helyein zavartalan harmóniá
ban egyesültek a szólamok (a fejlett egyszólamú- 
ság és kezdetleges többszólamúség eredményei
nek nyers egymásbafonása). Az egyszólamú zene 
egyszerű aláfestése, a kezdetleges orgánum még 
teljesen rabja a dallam menetének, csak épp 
hogy megszínezi azt, mint később a fejlettebb 
fauxbourdon ; a discantuson át a motetusig a 
compositorok nevezetes működése lép életbe, 
mely most szabályaival összeméri s azután össze
illeszti. az (esetleg még szövegük nyelvében is) 
különböző dallamokat. E keverék-zene, a motet, 
illetve mesterei, a párisi notatorok (kótalejegy-



zők) működése emeli a vezető párisi iskola leg
nagyobb virágzása korában (13. sz.) második 
nagy fejlődés fokára a többszólamúságot, hol a 
régi keretek körvonalain belül a szólamok tel
jes önállóságának elve lép életbe. A két véglet : 
az orgánum és a motetus között középúton 
maradó déchant a korszak művelt kórusainak 
legelterjedtebb előadásmódja, a motetus inkább 
csak a magisterek művészetének (gyakran csak 
pergamenten maradt) megkoronázása, de egyút
tal ez volt az új eszmék, a kísérletezés talaja és 
így benne volt legtöbb képesség a jövendő fejlő
dés ne kilendítéséhez.

A 13. századbeli többszólamú chansonok, motelek 
és egyéb komplikáltabb formák, ha a rögtönzés 
modoraiból fejlődtek is ki, nem voltak már többé 
improvizálhatók és szükségessé vált a ritmikus 
értékek pontosabb föltüntetése. A díszesebb déchan- 
to t már gyakran lejegyezték volt ugyan, de neuma- 
írással, a ritm ust a cantus planus szövegritmusa 
adta. A 13. század folyamán, a m otet kialakulásá
val egybekötve, szükségessé válik a neuma-jelek 
fokozatos átértelmezése ritmus-jelekké, mely el
járás az ú. n. mértékes ( m en su ra lis )  kótaírás rend
szerét alakítja ki (első betetőzése a két F ran ko  
idején, 1250 körül Párisban). Már a 8., 9. század 
folyamán történtek kísérletek a gregorián feledésbe 
menő hagyományának pontosabb lejegyzésére, fel
tűnik a betűírás és Hucbaldnál vonairendszert is 
találunk. De csak G uido, a 11. század első felében 
élt arezzoi szerzetes, korának legnagyobb zene
tanítója működéséhez fűződik a pontos hangmagas
ság föltűntetésével történő neuma-írás első alkal
mazása, és pedig a betűjelzés és vonalak ésszerű 
összekapcsolása útján  (a mai hangjegyírás alapjai
nak lefektetése). Már nem élt az eredeti szellem, 
mely az egyházi dalanyagot annak idején életre 
hívta, már csak az Egyház dogmatikussá váló tekin-
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télyének volt megszokott eszköze a gregorián. A 
Guido-féle újítás biztosította a choral hangmenete 
hagyományának fönnmaradását, természetesen a 
már megromlott, leegyszerűsödött állapotban, de 

k nem gondoskodott a ritmus megrögzítéséről, u ta t 
engedve ily módon a további elszélesedés folyamatá- 

ii nak a gregorián egész gyakorlatában. Az a grego
rián melódia pl., melyet a motetus tenorja (tartó 
szólama) énekel, már csak hosszan k ita rto tt hangok
ból álló oszlopsor, melyen az élénk ritmusú francia 
dalok ívelése nyugszik. A kiküszöbölt eredeti, idegen 
choral-ritmust i t t  már az európai ritmikus zene 

; sajátos képződményei helyettesítik és hogy a fej
lődő többszólamúság egyszerre föllépő dallamai az 
előadás alkalmával pontosan együtt maradhassa
nak, Guido vonalai között a neumák most ritmus- 
értelmet is kapnak.

Xem csak a 11. és 1*2. század elméletírói, kik 
a véglegesen leszűrt choral-elméletet rendszerbe 
fektetik (Odo, Guido, Berno, Hermannus Contrac
tus és mások), hanem a menzurális zenével telje- 

> sen elfoglalt 18. századbeli (egyházi) mesterek is 
megőrzik latin nyelvű írásaikban azt a titok
zatosságra és elbonyolított okoskodásokra hajló 
szellemet, mely koruk tanult főinek sajátja. 
Guidóból, a középkor legnagyobb zenetekintélyé
ből indul ki a szolmizációs módszer, a zenetanítás 
további egyetlen iskolája, melynek rendszere 
élénken jelzi már az egyházi hangnemek meg
kezdődő közeledését a fejlődő világi hangnemek 
felé, s mely a maga kialakult állapotában egyút
tal halmozása a legnyakatekertebb nehézségek
nek, elsősorban az egyházi hangnemek és az ezek 
rendszerébe nehezen illő, mindinkább kifejlő
dő harmónia-érzék összeegyeztetésének szüksége 
miatt. (Az Egyházatyák tana a világi és egyházi 
zene ellentétére nézve dogmatikus igazság ma

ttM olnár: Az európai zene története.
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radt a teljesen megváltozott idők folyamán 
is.) Éppígy hírhedt nehézségekkel járó és hossza
dalmas tanítás vezette az egyházi énekesnek 
készülő növendéket a mértékes hangjegyírás 
szabály-útvesztőjébe is. A 18. században virág- . 
korát élő scholasticizmus okoskodó módszeret 
alkalmazzák elméleteikben a zene mesterei, kik
nek fölfogásában pl. csakis a hármas tagoltságé 
méret használható, mert csak ez egyezik meg a 
Szentháromság világrendszerével. S ahogy az 
Aristoteles kiforgatásából kialakult scholasticiz
mus az egész természetet az Egyház céljainak 
szolgálatába helyezte, úgy a zene elméletíróinak 
is csak egy volt az igyekezete : minden zene
jelenséget az egyházi muzsika dogmáinak meg
erősítésére fölhasználni. Nagyjában együtt halad 
az elmélet a gyakorlattal, de éppen oly súllyal 
nehezedik utóbbira a maga előre megállapított! 
szabályai útján, mint amennyire az élő gyakor
lat a teóriát módosítja. Az egyházi mesterek 
tépelődő, elvontan okoskodó világában még min
dig valóságos tudomány színében mozog a zene 
és minthogy roppantul hosszadalmas előkészület 
nyitja meg a kor gyermeke számára a muzsika 
birodalmának kapuit, a kész zenész tekintély
őrző, elszigetelt alakja a kialakuló kaszt-rend
szernek. Bár a troubadour is inkább mester, 
mintsem szabad költő a szó későbbi értelmezésé
ben, de hegy-völggyel rokonságot tartó életmód
jával, szegénységével, szabálytalan hangszer
kíséretével valóságos ellentéte a «cantor»-nak 
ki nyugodt, biztos állásban ól, a papi talár 
tiszteletét élvezi és nem is igen vesz tudomást, 
a lovagok művészetéről. Az egyházi mester
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semmire sem tartja a dallam-kitalálást, az ő 
megcsodált mestersége kész dallamok hatásos 
isszeillesztését, a gregorián elmélyítését nyújtja ; 
azok a világi dalok pedig, melyek földolgozás 
útján a tudós többszólamúság kereteibe illesz
kednek, elvesztik eredeti frisseségüket és a sza
bályok halmazának kényszere gyakran még rit
musukból is kiforgatja őket. Ez eljárásnak rész
ben az volt oka, hogy a kor többszólamúságáhan 
az együtthangzás hatása önmagában már kellő 
örömet és kielégülést eredményezett, miáltal a 
benne résztvevő dallamok önálló hangulata jó
részt veszendőbe mehetett ; részben pedig az, 
hogy a mesterek szemében csak egy művészet 
volt lehetséges : az Egyházon belül kifejlődött, 
melybe minden beolvasztható és melynek mester
sége a kereteibe vont világi dalt is mintegy 
vallásossá nemesíti. Evvel szemben a rendi 
művészet tehát csak mintegy magasrendű nép
dalként szerepelt, künn a napsugárban röpkö
dött, mialatt a templomok homályában a mű
vészi többszólamúság hangzatai zengtek.

Megkönnyítette a bonyolultabb többszólamú for
mák előadását különféle hangszerek részvétele. Úgy 
az orgonának m int a többi hangszernek is meg
lehetősen kezdetleges hangja, a hangolás és a fejlet
len játék hiányosságai élénken elképzeltetik, mily 
kevéssé Amit fínyás az akkori hallgatók hangérzéke. 
Sok mindenféle hangszer kezeléséhez értettek a 
jongleurök, de az előadásban résztvevő hangszerek 
száma és keverése teljesen esetleges, mindegyik jelen
lévő játszhatik, annál nagyobb a mulatság, mennél 
tarkább az «ensemble». Egy párisi 11. századbeli kéz
irat miniatűr-festésén a lyrát tartó Dávid királyt 
látjuk zenészei körében, amint egymáshoz hangolják 
hangszereiket: hárfát, fidulát, cinket és syrinxet.
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A hangszerek összetartója, a zeneművelés vezetője 
továbbra is az énekhang, ez a természetes, ösztön- 
szerűen megnyilatkozó, elsődleges hangszer. De ki
váló szerepbe fejlődik mellette az orgona, melynek 
építőmestersége e korban már nagyszabású ; a 13. 
század traktátusai egyúttal azt is jelzik, hogy önálló 
orgonáló modor volt kialakulóban, főleg az énekes 
darabok orgonán történő kidíszített előadása útján. 
Nyomai vannak a többi hangszer nagy fontosságá
nak is az egyházi többszólamúságban ; az ochetus 
(sóhajtás) nevű modor például alig képzelhető hang
szerek részvétele nélkül.

Mindez elsősorban a művelt franciák zenéjére 
és kisebb mértékben Flandriára, Angliára és 
Itáliára vonatkozik ; annak, hogy német földön 
és attól keletre elterjedtek volna a choral több- 
szólamosító módszerei, nincsen semmi nyoma. 
Társadalmi fejlődés-, nyelvfinomodás- és gazdag
ságban éppúgy, mint az ezeket követő művészi 
kultúra terén Nyugat államai járnak legelői. 
Nem csak kórusai legjobbak Franciaországnak, 
nem csak a keresztyén hősköltészet alakul ki 
ott, a keresztes háborúk vezető államában, nem 
csak troubadourjai az eredetiek és mintákat 
alkotók, hanem egyúttal az új városok kifejlődésé
ben is ez az ország jár elől. A várak mellett lévő 
vásárhelyekből a keresztes háboriik idején nagy 
lendülettel kifejlődő és a 11. században már 
Németországban is mindjobban önállósuló váro
sok nem csak a politikai életben és a (természet- 
gazdaságot fölváltó) pénzgazdálkodás terén kap
tak elsőrendű jelentőségre, hanem a bennük 
található aránylagos nyugalom és biztonság 
következtében úgy a tudomány, mint a művé
szet vezető szerveivé is lettek a következő száza
dokban. Azok az országok pedig, melyeknek
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művelődése, gazdasági vagy politikai helyzete 
i városok s így a városi polgárság kialakulásá
nak útjában állt, nem voltak képesek a közép
kor harcaiban a városok falai közé menekült 
szellemi munkának nyugodt fejlődést biztosítani, 
s így a művészetek ápolásában is hátra kellett 
hogy maradjanak. Skandinávia népe csak a 
11—12. században tér át a keresztyénségre, a 

• magyarok sem sokkal előbb, s így magát az euró
pai kultúrát későn kezdik ősi műveltségükkel 
összeegyeztetni. De nem csak emiatt maradnak 
e l: Skandinávia zord éghajlata túlnyomóan a 
megélhetés munkájára szorítja a gyér lakosságot, 
melynek nem jut kellő ercfölöslege az eszményi 
lelkesség jelentékenyebb művészetben való kije- 
gecesítésére; Magyarország árpádházi kultúráját 
a tatárjárás teszi tönkre.

Bizonyos, hogy a gregorián bevezetése nagy hatás
sal volt a magyar népdalra is, de viszont még az 
1279-iki budai zsinat megtiltani kénytelen az ősi 
istentisztelet pogány táncait. Legrégibb egyházzenei 
emlékünk a 13. századból való (a Pray-kodexben), 
világi zeneemlék a 10. század előtti időből nem maradt, 
s így nem tudhatjuk, milyenek voltak az Árpádok 
idején részben birtokot is nyert regősök, igricek, 
kobzosok hősmondái, virágénekei és a joggyakorlat 
Werbőczi-említette verses dallambafoglalásai. Az 
idegen trufátorok (trubadúrok )-ról sem tudunk 

.egyebet, mint hogy főleg vallásos énekeket adtak elő.

A nyugodtabb fejlődést élvező csehek német 
alapítású és műveltségű városaiban korán meg
indul az egyházi zene nyűgöti gyakorlata, míg 
Oroszországban minden fejlődésnek végét veti 
a kétszázadon tatár hódoltság (1240—). Délen, 
feltűnik az arab harcok idején kialakult spanyol
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lovagvilág, a maga fanatikus vallásrajongásával, 
perzselő vérmérsékletével és a művészetek iránt 
való vonzódásával (főleg Kastiliában), anélkül,, 
hogy a zenében egyelőre jelentékenyt bírna 
alkotni. Itáliában két gazdag és önálló kereskedő- 
város válik a művészetek számára igen neveze
tessé : Velence, a keleti színpompájú tengeri' 
nagyhatalom és Firenze, a Nyugatot Déllel 
összekötő kereskedelmi út központja.

A lovagi szellem virágzásának anyagi fölté
tele a kizárólagos .birtoklás és az alsóbbakkal 
szemben gyakorolt ököljog. Míg ez alapjai szilár
dan álltak, nyugodtan virágoztathatta szín
pompás szépségeit. De a jobbágyság alól mene
külő mesteremberek és kereskedők a 12. század
tól kezdve mindinkább merkantil jellegűvé alakuló 
városokat a munka és pénzgazdaság fészkeivé 
fejlesztik, melyek a rablólovagokká sülyedt neme
sek kardél-logikájának elleneszegülnek, melyek a 
fejedelmek legnagyobb támaszaivá lesznek a 
hatalmaskodó nagyurakkal szemben és a had
viselésben. Megszűnik a lovagi udvarok egykori 
gazdagsága, a rend műveltsége lehanyatlik, új. 
hivatalnok-nemesség szervezkedik a fejedelmek 
körül új, a polgárihoz közelebb álló szellemmel. 
Részben józanabb, részben vallásosabb irányba 
tér a lovagiból városivá lett költészet ; a polgári 
mesterek (mint minőka Minnesängerek hagyomá
nyait részben átvevő német «mesterdálnókoh>) 
már nem ismerik a szabad Ég lírájának friss 
hangját, szövegeik csupán biblikusak, levegőjük 
szobalevegő, szellemük szűkkörű és fojtott céh
szellem. De viszont a polgárság köreiből szár
mazó tanult énekesek az uralkodó egyházi zenét
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fejlesztik tovább a városi szellem elmélyedő irá
nyában és szaporítják mindinkább világi elemek
kel, annál is inkább, mert a középkori polgárság 
szelleme teljesen alárendelvén magát a vallás 
hangulatainakm inden értéket annak szolgála
tába állított. Midőn a troubadourok éneke a 
13. század végétől kezdve lehanyatlik, nem áll 
már az egyházi többszólamú zeneművészettel 
szemben semmi attól független, számottevő világi 
gyakorlat, és a tisztára nemzeti elemek a polgár
ság, valamint az alsó nép lenézett dalaiba, tán
caiba szorulnak. Az a rögtönzött kiséretű nép
szerű dal, melyet az 1288-tól egyesületekben 
tömörülő vándor-zenészek a polgárság körében 
vagy a nemesség mulatságain előadnak, továbbra 
is bizonyára nem csupán az egyházi zene, hanem 
a fejlődő népdal erősödő hatását is érezteti, de 
nem kevésbbé áll távol a tudós többszólamúság- 
tól, mint eddig a lovagok művészete. Valódi 
nemzeti elemek további elvegyítése az egyházi 
zenében a városok polgárságának fejlődő nemzeti 
öntudatával tart lépést, de ez öntudatnál nagyobb 
még egyelőre a vallásos hagyomány ereje, minek 
következtében minden világi invenciót túlszár
nyal a gregorián zene többszólamúságának egy
séges gyakorlata.

III. Az egyházi és udvari művészet szoros 
kölcsönhatásának kora.

(1300—1600.)

A városok hatalmának kifejlődése teljesen 
megváltoztatta a művelt Európa külső és belső
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képét. Ez ipari központok nem csupán a közép
kor tarkaságát fokozták a maguk szorosan el
különített céheikkel, hanem általában derekávái 
lettek a társadalom további fejlődésének. Harc
ban az arisztokrácia birtokjogával és családi', 
hatalmon alapuló életfölfogásával a munka-érték 
elvének alapján állnak és korporációikkal a nem
zeti erők legigazibb képviselői. Azáltal, hogy a 
polgárság hatalma csak az egyes személyek nagy 
erőmegfeszítése útján és harcok árán érvényesül
het, azáltal, hogy nincs döntő szava a kormány
zásban : a szellem szorgalmas munkásaivá lesz
nek a városok lakói és tudósaik, művészeik a 
kultúra vezetőivé. Az életet a hatalom és élvezet 
szempontjából néző főnemesség és a kor folya
mán mindjobban elnyomott földművelő nép között 
állva a politikai jogokért való küzdelem a föl- 
törekvés állandó igyekezetét, az alsóbb néptől 
nyert állandó vérbeli szaporodás pedig a nemzeti 
őserőt kölcsönzi munkásságuknak. Vallásos szelle
mük odaadó lelkességgel segíti tovább az Egyház 
megkezdett munkáját minden téren, de egyúttal 
önkénytelenül is összeegyezteti annak jelenségeit 
a városi társadalom világi hajlamaival, s mint
hogy a korszak életében a vallás érzésvilága 
uralkodik, a nemzeti, világi elemek legnagyobb
részt az Egyház keretein belül helyeződnek el, 
mindinkább megváltoztatva annak jellegét. A val
lásos míívészet továbbra is át meg átitatódik a 
nemzetek önálló lelkületének elemeivel és a kor 
folyamán világi és egyházi művészet azért, olvad 
szinte össze, mert. minden művész elsősorban a 
vallás művésze, de egyúttal ke reszt ül ka sül jár
ják legkülönfélébb világi hajlamok. Még alig
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álasztják szét a világi érzés művészetét a vallásé- 
)1, de utóbbi már nem az eddigi, nagyrészt el
égetett keretekben mozog, hanem káprázatosán 
irka színekbe öltözködik, hasonlóan a pápák 
dvarához, melyben a klasszikus (ókori) művé- 
set u. n. újjászületésének (renatssance-ámk) 
íyik legfőbb világítótornya emelkedett.
A kasztrendszer kialakultával egyúttal a népi 

, lemnek eddigi korlátlan érvényesülése is meg- 
mnik. Amit a vezető művészi formák az Egyház
ul és a kezdetleges népi mozzanatokból kaptak, 
lost mindinkább elszigetelve, az egyes társa- 

1 almi rétegek különálló hajlamai szerint fejlődik 
ivább. Míg az osztályok egymással — a kezdet- 
>ges viszonyoknak megfelelően — szorosabban 
rintkeztek, a rendi művészet is közelebb kellett 
iOgy álljon a népihez. Most a végleg elkülönödött 
kasztok megtermik a maguk egymással csak las- 
abban közlekedő művészetét : a papi és világi 
risztokrácia a vezető egyházi és evvel egybe
kapcsolt világi gyakorlatot : a nagy egyházi 
uxus és a hatalmas rrnecenás-világ termékeit 
öbbnyire a polgárság köréből származó művész- 
zel, a polgárság a maga népszerű dalát és hang- 
■zeres tánczenéjét, mely a gazdag városokban 
;okkal fejlettebbé válik, mint minő a vele némi 
jsszefüggésben álló, de lenézett és kezdetleges 
lépmuzsika. A hangszeres rögtönzés, a műked- 
eelés elsősorban a polgárság köreibe vonul ; 
i cicomássá és erőltetette hanyatlott lovagi dal- 
művészetet Németországban leginkább az (1450 
óta) céhszerű iskolákban működő mesterdalnokok 
folytatják a maguk vallásos, moralizáló versei
vel és kicirkalmazott szabályokba fulladó nyárs-
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polgár módszerével, a román nemzetek köré 
ben pedig főleg a középosztály lantos éne
kesei, kik az egyszólamú világi dal gazdag 
kertjét virágoztatják tovább. Ezzel szemben 
a fejedelmek és urak drágakövektől csillogó 
körei már csak az utált polgároktól való meg-; 
különböztetés miatt is mindinkább megszűnnél' 
alkotóan résztvevők lenni, megbízókká és jutái- 
mazókká válnak, a vezető művészet pedig a 
fényűzés cikkévé alakul ki. Élesen elválnak egy
mástól a jongleurök utódainak magasabb kasztja : 
az előkelőbb egyházi, udvari muzsikusok és az. 
alsóbbak: a városi lakosság hangszeres mulat- 
tatói, kiknek céheiből a különálló városi tanács- 
banda vagy torony-muzsikusok egyesülése lépett 
elő, mely úgy az egyházi, mint a világi hangszeres 
zenének fejlesztése terén vezető helyen áll. Az
által, hogy a vándor zenészek közönségük állan
dósulása következtében (a 14. és 15. század 
folyamán) végleg szervezett egyesületekben tömö
rülnek, életmódjuk és lealázó helyzetük is jobbra 
fordul, az egyházi átok pedig lehullik róluk. 
Más a nép közé szorult zenésznek sorsa : szegé
nyen, nyomorultan tengődik, s a tanult zenészek 
épp oly kevéssé vesznek tudomást róla, mint a 
népdalról, melynek szolgálatában áll. Az ural
kodó egyházi többszólamúság mesterei, a tanult 
énekesek egyszemélyben úgy az egyházi mint 
az udvari kórusok (zenekarok)-nak tagjai ; az; 
előkelő urak asztali-muzsikájában és ünnepé
lyein mulattató zenész egyúttal a templomban 
is ellátja díszes föladatát, viszont az egyházi 
fejedelmek a világi formákat sem vetik meg a 
templomon kívül. A zenészek kiválóbbjai igen
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magasra emelkedhetnek, az egyháziak (pl. a pápa 
chola cantomm-ának tagjai 1250 óta) szép 
i vadalma kát húznak, roppant előkelő tisztsé- 
ekig vihetik, az udvari alkalmazottak pedig 
nint afféle magasabb hivatalnokok olykor még 
,z uraság belső körében is tekintélyes helyzetet 
oglalhatnak el, mit elősegít titokzatos tanulmá- 
íyokon alapuló művészetük megcsodáltsága. 

üatása alatt a nagy keresletnek, az arisztokrácia 
lövekvő luxusának, a mesterek száma fölötte 
negszaporodik. Azáltal, hogy a templomi iskolák 
ízűk köréből a msecenások renaissance-udvaraiba 
került, a többszólamú zene mestere előtt meg
nyílnak az európai érvényesülés kapui, igyek
szik a tekintélyen kívül jó jövedelemre is szert 
tenni és változtatva állásait annak szolgálatába 
szegődik, ki jobban megbecsüli. A rossz közleke
dés, az élet bizonytalansága, a gondolkozás céh
szerűsége és a magas művészetnek csupán a 
nagyurak szűkebb körében való érvényesülése 
nagyjában magánviszonyok kereteiben tartja a 
mesterek munkásságát. Alázatos szolgálója ő 
megbízója személyes rendeléseinek, de pa pi talárja, 
egyházi munkáinak tekintélye, nagy tanultsága 
kiemeli a kórus hangszeres zenészeinek sorából, 
kik a szolgákkal teljesen egy színvonalon szere
pelnek. Utóbbiaknál különb állapotban él a váro
sok polgárságának hivatalos és megbecsült muzsi
kusa, de viszont ennek látóköre, életviszonyai 
szőkébbek. Legbiztosabb és aránylag legnyugal
masabbak az egyházi állások, a kor legelőkelőbb 
mesterei az egyházi kórusok tekintélyesebb tag
jai és vezetői, kiknek sorában a legkiválóbb 
tanítókat is föltűnni látjuk.
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Érvényesülni kezd tehát a kiemelkedő személy1 
s bár tisztára csak a maga céhét képviseli és 
személyes érzelmek éreztetéséről még nem tud: 
de a mesterségnek becsülést szerez és pedig 
annál többet, minél súlyosabb az egyéni föllé
pése. Nem a társadalom szokásainak, játszó
kedvének és kíváncsiságának egyszerű kielégí
tője a korszak mestere, mint a társától alig meg
különböztethető troubadour, nem csupán az 
istentisztelet hagyományos formáihoz kötött zene
tudós, mint a déchanteurök, hanem sokkal1 
szabadabb, nagyszabású munkás, ki nemzetközi 
tudományát és tehetségét a fejedelmek fényűzésé
nek szolgálatába helyezi s pártfogójának személy- 
szerinti becs ülését, gondoskodását bírja. Nem 
ritka eset, hogy a kiválóbb énekes nagy művelt
séggel rendelkezik és ezáltal is belső körébe 
jut a renaissance társaságainak, melyekben az 
Egyház klasszikus hagyományai most már egé
szen megváltozott színben ültetődnek tova. A ma
gasabb köröknek mindinkább utat törő világi 
érzése a maga hajlamainak megfelelően kezdi 
értelmezni az ókor művészi termékeit, s ahogy 
pl. az Egyház scholasticizmusában az óriási 
tekintélyű Vergilius IV. eklogája Krisztus el
jövetelére vonatkozik, úgy a renaissance fölfogása 
viszont olasz humanistának állította be Platont, 
Aristotelest és a többieket. Az ókor művészete 
sem «születik újra», jelen volt az eleddig is mindig 
a műveltebb papi férfiak életében, hanem a 
műveltebb körök szelleme most már kivágyik 
az Egyház eddigi mindent egyformává kiegyen
lítő fölfogásából, észreveszi az embert, az emberi 
test formáit, általános lelkesség támad a világi

m
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rzelmek irányában, s valamint ahogy a trouba- 
ourok művészetének napsugaras hangját, úgy 
dölelik most az antik hagyományoknak is a 
i len lé vő áramlatot fölötte elősegítő, megtermé- 

t :enyítő mozzanatait. Minthogy eddig csak egy 
udomány és művészet volt : az Egyházé, ennek 
műveltségén körösztül kellett megtalálni az utat- 
örő európai érzésvilág kivezető kapuját, és ezt 
zolgáltatta az ókornak nem most fölfedezett, 
isak az ókor óta most először világi módon értel
mezett hagyománya. A renaissance és humaniz- 
nus a középkori Egyház alól történő fölszabadu- 
ásnak első nagy állomása : '  most válik legéle
sebbé a test és a keresztyén lélek közötti össze
ütközés, most lesz leghevesebbé a küzdelem az 
surópai gondolkozók bensőjében, és az Egyház 
körül csoportosirló művészetek végleg átitatják 
profán elemekkel a vallást. S ahogy az egyetemek 
humanistáinak terjedő szelleme, az eredeti kuta
tás vágya csapást csapásra mér a scholasticiz- 
mus dogmáira, úgy le kell teljesen sülyednie a 
gregorián-ének hagyományának is. Mert az euró
pai érzésből kialakult többszólamúság hatalmasra 
fejlődött formái mindinkább kiszorítják az eredeti 
jellegét már elvesztett, idegenszerű choralt, mely
nek egykori titokzatos tekintélye iránt minden 
fogékonyság megszűnik, melyet az életbe lépett 
kritika nem tud összeegyeztetni a kifejlődő világi 
zeneérzés formáival és hangnemeivel, a szár
nyait mindjobban bontogató dórral és mollal. 
Már a 17. század Graduale-kiadásai (pl. a Medi- 
caeum) teljesen megfosztva mutatják a gregoriánt 
minden eredeti jellegzetességétől. Bár Itália szép
számú és gazdag fejedelmi udvaraiban fut össze
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a legtöbb okozat, hogy azok a renaissance egyéni 
hangulatának leghathatósabb ápolóivá legyenek' 
de utat tör e szellem Észak irányában is, befészke 
lődik a városok falai mögé és kifejleszti a birála 
tót, kitágítja a közvéleményt és új, világi szín. 
vegyít a tudományba. Az egyházi gondolkozó 
egyeduralma alól végbemenő fölszabadulás lassacs
kán a nemzeti érzés zsilipjeit is megnyitja, bon 
fogatni kezdi csíráit a rendi politika helyett a; 
állampolitika s szűkebb érdekek védelmezésc 
helyét néhol már az ország szempontjai kezdik 
elfoglalni. S bár az egyes művészetek technikája 
még nagyjában mindenütt egy és ugyanaz, de 
ezen belül megjelenik egyes országok jellegének 
megkülönböztetett elválása a többitől, s a nem
zeti vonás úttörése nagy változatosságot, renge
teg iij lehetőséget lendít meg a régi egyházi 
univerzalizmussal szemben. Eszerint az egyes 
országok egyházi zenéjében is tovább erősödött 
a nemzeti hatalomra épített püspöki partikula- 
rizmus jelentkezése, minek nyoma többek közt 
az a «magyar Credo» a krakkói egyetemi könyv 
tár egyik antiphonariumában a gregoriántól el
térő dallamával. A vezető szellemű körök nagyobb- 
szabásű zenésze ennyiféle új körülmény hatása 
alatt szerezte műveltségét és alakította munkáit.

Bár tágít a renaissance az addig uralkodó 
életfölfogáson, de nem annyira ellene fordul a 
vallás nemzetköziségének, mint inkább annak; 
keretein belül helyezi el a maga világi szellemét.. 
Ahogy az egyén észrevett és megbecsült külön
leges ereje nagyjában a maga kasztjának szolgá
latában áll, ahogy a fejlődő nemzeti érzésnél 
még egyelőre sokkal erősebb a rendi és foglal-
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ozásbeli érzés, a céh-szellem, úgy a művészetek 
ralkodó vonása is a mesterség egysége, mely
en a nemzetközi módszeren belül konvencioná- 
g egyházi és világi vonások egyesülnek. A több- 
zólamú világi zene csak annyira tér el az egy- 
ázitól, amennyire az európai nyelvek ritmusa 
s a könnyedebb hang azt önkénytelenül is meg- 
:ülönbözteti a latin nyelvű és komolyabb cél- 

i atú munkák jellegétől, de a technika közössége 
lagyjában megmarad. Csak épp oly kezdetleges 
, kétféle módszer szétválása, mint az említett 
íemzeti vonások jelentkezése, mert hiszen mind- 
rét mozzanat erősebb föllépése a világi érzés 
rivonását jelentené az Egyház alól. Idáig azon
ban még alig jut el a kor : ahogy a festők vallá
sos érzés sugallta szentképei a legprofáuabb jele
netektől tarkállnak, éppúgy használják föl a 
legvilágibb dallamokat miséik zenéjében a muzsi
kusok és látnak el továbbra is egyházi szöveggel 
táncos kompozíciókat, karnevál-dalokat, s mind
ezt a vallás hű szolgálatá ban. Nem csak a feuda
lizmusnak, — a humanistáknak is nemzetközi 
nyelve a latin volt, éppígy a zene mestereié is, 
kiknek titokzatosan bonyolult mértékes kóta- 
jelzése Miksa császárt a következő fölkiáltásra 
késztette : «Másképp olvassák mint miként írva 
vagyon, másképp éneklik mint miként kótázva 
vagyon, másképp beszélnek mint miként szívük 
szerént való»; az 1300-tól kifejlődött nagysza
bású u. n. kuntrapunkt-művészet, a többszólamú- 
ság új fajtája a maga hosszadalmas betanulást 
igénylő, elszigetelt, még mindig tudományos 
színezetű módszerével méltó társa volt a huma
nisták rejtélyességeinek, és sokban méltó társa
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az alchimizmusnak és astrologiának. Hogy pedi 
a fölvilágosulás mennyire csak a legkiemelkedőb 
szellemek sajátsága kezdett lenni, világosan jel?: 
az Egyház univerzális hatalmának bár megtáma 
dott, de még tartós ereje, bizonyítja az inquisitk 
és a boszorkányperek. Általános vezető erő : 
vallás, e körül folynak le a legvégzetesebb moz 
galmak, aki pedig nem hisz a dogmákban, a: 
tettetéssel segít magán, mint ahogy a zene 
művészetben is a világi úton továbbfejlődő bar 
monikus zenét látszólag hozzáegyeztetik a rég: 
egyházi elmélet dogmatikájához (musica ficta)j 
Kikerekíti e képet a kor gazdasági élete a rang' 
szerű ellátás elvével, avval a városi polgárság
gal, melynek mesteremberei csak a napi szükség
let ellátásának dolgoztak, melynek lassú élete 
a tudományokban való tájékozatlansága minden 
fáma és babona számára fogékony lelkületeti 
teremtett, s mely a tudós zeneművészben meg- 
közelíthetlen tekintélyt látott. Nem e kezdet
leges polgári kaszt, hanem az arisztokrácia keb
lén növekedtek a korszak vezető művészi for
mái ; a zene pedig e még félvad, színpompás, 
inkább látó mint érző, inkább realisztikus mint 
idealisztikus, a test kultuszát űző nagyúri renais
sance-világban csak a költészet gondűző társa
ként, testvérművészetként szerepel, és az urak. 
érdeklődés köré ben jóval mögötte marad a kor
hangulatot leghívebben tükröző, fejlődésük leg
káprázatosabb magaslataira hágó képzőművésze
teknek.

Nem csak az olasz költészet nagy megalapítói 
(Dante, Petrarca, Boccaccio) állottak az Itáliá
ban is roppantul kedvelt troubadourok művésze-
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mek hatása alatt. A motetus korában népszerű 
államok iránt mindinkább fogékonnyá váló 
múlt zenészek is kénytelenek voltak hasonló 
lapon kibővíteni világi működésüket, ha meg 
ivántak felelni a troubadourok könnyed formái
én gyönyörködő nagyúri udvarok ízlésének, 
táliában a 14. század elején és megelőzőleg nem 
[mertek oly különbséget a kótalejegyző és a 

[1 alnok között, mint a francia magisterek világé
in, vagyis ott közelebb állt egymáshoz trovator 
s no lator, mint a franciáknál, s így fejlődött 
i többek közt a népszerű ritmikus zenének 
jegyzése útján az olasz mértékes kótaírás, 
aely gazdagabb volt, mint az egykorú francia. 
l Grocheo «Theoria»-jában fölsorolt világi dal- 
ormákat itáliai földön, az éneklés igazi hazájá
éin művelhették leginkább, s miután a 13. 
zázad folyamán az arisztokrata költészet for- 
nái, a madrigal (pásztori költemény), caccia 
vadászjelenet) stb. a hárfás énekesek ajkán 
neghódították a szíveket, a 14. század elején 
kialakulásban lévő új többszólamú művészet : 
i kontrapunkt mesterei szintén átvették e for- 
nákat s ily módon a világi, hangszerrel k'sért 
nűdalt beillesztették a tudós többszólamúság 
keretébe. De Vitry (f meauxi püspökként 1361), 
ki valószínűleg az olasz kótaírás gyakorlatát 
leszűrve átülteti francia földre és ki az új moz
galom legnagyobb alakjai közé tartozik, «ars 
nova»-nak (új művészetnek) nevezi a kor úttörő 
gyakorlatát, mellyel szemben a 13. századbeli 
párisi iskola letevőmestersége az elavult, nehéz
kes régi művészet (ars antiqua). A renaissance- 
MŰvészetek hatása alatt kialakult új szellem

5Molnár: A z európai zene tört/nete.
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megszünteti a többszólamosított choral uralm i ti 
helyébe a mozgalmas dallamot helyezi, mely i 
szöveg hangulatából és ritmusából áll eló'; íöl 
használja a párisi iskolában is már bizonyon 
fokig kifejlődött szabadabb formákat (minő pl 
az «orgánum purum» vagy némely conductus) 
úgyszintén az angol fauxbourdon-gyakorlatot is 
de végleg szakít a rögtönzéssel, végleg a három 
részű taktus dogmájával, vagyis a zene tudó; 
mestersége többé már nem az önmagáért vak 
többszólamúság elvét képviseli, sem pedig csupai 
a vallás kizárólagos nézőpontjából indul ki 
hanem összeolvad a szabad világi gyakorlai 
levegőjével. Elérkezett a kor, melyben a mene-i 
strelek rögtönzött hangszerkísérete egyrészt és 
a magisterek motetusa másrészt odáig fejlődött 
hogy egymással egyesülhettek az új zeneérzék-; 
ben, mely már úgy hallgatta az egyszerre föl
lépő szólamokat, hogy azok — bár önállóak — 
mégis állandóan tetszetős harmóniában egyesül
jenek (kontrapunkt) és ne csak nagyjában legye
nek összeillesztve (komponálva). Azáltal, hogy 
az új művészet mesterei gyakran maguk szer
kesztették össze dallamaikat is, középúton áll
nak a troubadour és a régebbi fajta tudós között; 
általuk a gregoriánon épült többszólamú művé
szet az európai dallamkincs nevelő iskolájába 
kerül, hol hozzá kezd alakulni ennek hangulatai
hoz, formáihoz s így tulajdonképpen az ittenii 
népek fölébredő valódi Ízlése számára csak most,, 
az ars novában lesz igazán haszna vehetővé. 
(Ezért választja el szinte áttörhetlen fal a mai 
hallgatót a régi párisi kompozícióktól és ezért 
érzi meg viszont az ars nova kezdetleges dal-)
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nunkáiban, a legelső művészien kísért *olo- 
inekekben, a mai zeneművészet csíráit). Forra- 
lalomszerű volt tehát az 1300 táján a gazdag 
>lasz kereskedővárosokban, főleg a leggazdagabb 
középitáliai városban: Firenzében meginduló 
íenegyakorlat föllépése, mely bár sem a képző
művészetekkel, sem a zenélés alapjául szolgáló 
költészettel gazdagságban és becs ülésben nem 
mérkőzhetett, de melynek hamarosan nagyon 
megszaporodott számú művelői közt már köz
kedvelt mesterek vannak, mint a stilus úttörője : 
Giovanni da Cascia (1830 körül) vagy a kor 
művészetét megtestesítő, sokoldalú Landino, a 
megkoszorúzott vak orgonista-költő (f 1397). Mi 
eddig csak elvétve fordult elő, most megállandó
sul : a többszólamúság énekes magistere lesz az 
előkelők zene-mulattatója, ki megbecsült szemé
lyével nem csak a templom, hanem az udvari 
kamara muzsikájában is uralkodik. Bár eleinte 
még a rögtönzött hangszerkísérettel való danolás 
(ahogy Dante is előadta verseit) kedveltebb a 
tudós énekszerzők előadásánál, de az ars nova 
kincses csiráinak teljes kifejtésével (1400) a 
népszerű lant-énekesek (cantori a liuto) mind
inkább lészorulnak a dilettáns-körökbe, miután 
a renaissance-mozgalom révén a legmagasabb 
zeneművészet a maga egész technikájában alkal
massá vált, hogy világi, társaságbeli formákba 
öltözzék. Bár egyelőre még a szerzők fantázia- 
képessége és a tudós munka jóidéig kezet fog
nak egymással, de bizonyos, hogy a lejegyzett 
többszólamú zene eredeti érzelem-kifejező vonása 
akkor lépett föl először, amikor a poézis kísér#- 
tében ennek hangulatait éreztetni igyekezett:
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a firenzei trecent isták működésében. Hogy ily, 
értelemben mily nevezetes tagjai voltak ők a 
kora-renaissancenak, jelzik a fönnmaradt itáliai 
képek is, melyeken megláthatjuk legkedveltebb 
hangszereiket: a vihető kézi-orgonát (portatif). 
a violá-kat és lantokat ; és mutatják a festmé
nyek ily irányból is a korszak jellemző színgaz
dagságát, az instrumentumok alakjának, nagy
ságának és alkalmazásának rengeteg sokfélesé
gét és részben fényűzés okából, részben a hang
szerhasználat kezdetleges összevisszasága foly
tán annyi fajta új hangszer megjelenését.

Egyházi munkáik új stílusával, mely a choral 
kitartott hangjait hasonló eredeti dallamokkal 
helyettesíti, egyelőre még nem szorítják ki a 
firenzeiek az orgánum és discantus további 
művelését. De átterjed művészetük a hasonló 
irányra amúgy is már hajló és fogékony franciák 
és angolok közé, kik fejlett egyházi kórusaikkal 
a további haladás vezetését csakhamar átveszik. 
Később, a 15. század folyamán Spanyolország
ban is, az ottani arisztokrácia föllendülésével 
összefüggésben gazdag hajtásokat kelt az ars 
nova, miáltal a korszak arisztokrata művészeté
ben ha nem is vezető, de elsőrendű produkciót 
képvisel a pyrensei félsziget zeneművészete. De 
Kelet sem maradt érintetlen az új hangoktól: 
Prágában, nem egy német császár székhelyén, 
a gazdag énekkarok már a 14. század folyamán 
kezdik átvenni az új francia művészetet és ennek 
egyik legnagyobb képviselője, Guillaume de Ma- 
chault (1300—1375) klérikus és trouvére egy ideig 
tagja is az udvar kórusának (luxemburgi János 
idején); bizonyára innen terjed át lengyel
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öldre is az ars nova (Radom). Machault nem 
fsak világi, a troubadour-gyakorlattal szorosan 
isszefüggő művei révén nevezetes, hanem ő 
rja az egyik legrégibb többszólamú misét is, 
nely még sokrészben jelzi az ars antiqua tova- 
aatását ; a 14. század francia mesterei a jelleg

zetes rondeau-n (chanson-on) és bálláde-on (tánc- 
lalon) kívül az egyházi munkákra is átviszik az 

■ íj művészet hangszerrel kísért dalstilusát, meg- 
elenik náluk nem csak a végigkomponált kontra- 
3unktikus mise, hanem a következő századok 
folyamán az istentisztelet zenéjében épp oly 
fontos motett is (mi a régi motetusszal közös 
gyökerű, de attól teljesen eltért, új formák 
gyűjtőneve). Egyelőre még azonban főleg világi 
éren fejtik ki legnevezetesebb újszerű műnkés- 
iágukat a franciák, és Baude Cordier-nél (1400 
körül) már megtalálhatjuk az ő jellemző és eredeti 
könnyedségüket, eléganceukat. De természetesen 
úgy itt, mint az egyházi zene terén roppant neve
zetessé váló Angliában is a képzőművészetek kép
viselik a korszak legfontosabb mondanivalóját. 
A hatalmas székesegyházak káprázatos pompája 
mindazonáltal a zenét is magával ragadta s a föl
lendülő egyházi gyakorlat terén 1400 körül elsősor
ban az angolok vonják magukra figyelmünket az 
ars nova stilusából tovafejlesztett nagyhatású 
hangszerkíséretes szerzeményeikkel: egyházi dal- 
parafrázisokkal, melyekben a firenzei (illet ve fran
cia) dalkidolgozó módszert a régi conductus-szal 
összekapcsolva a gregorián hymnusok, canti- 
cák stb. egyes részleteit foglalják díszes keretbe. 
E komoly, méltóságteljes hangot megütő és a 
íögtönzött művészetnél tüstént kiválóbb hatású-
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nak elismert munkásság a nagy Dunstaple (kb 
1370—1453) iskolájának érdeme, melyben a 
15. századbeli kiváló teoretikus : Tinctoris érzés« 
szerint legelőször írtak kifogástalan zenét. (Dun-i 
sta ple valóban a kontra punkt többszólamúságánal! 
legnevezetesebb, legalapvetőbb ősi mestere.) An
glia kontinentális kereskedelme, az ennek folytán 
fönnálló szellemi kölcsönhatás természetessé tette - 
hogy az angol iskola tagjai Flandriában és egy
általán a művelt Nyugaton elültessék és világ
hírűvé tegyék hatásos módszerüket, mint ahogj; 
az ars novának a szigetvilágra történt átterjedé
sét biztosította volt a francia műveltségnél! 
ottani 14. századbeli túlsúlya. Már annak idejár: 
az avignoni pápai énekkarban az ars novánall 
érvényt szerező franciák helyét most, a 15. szá
zad folyamán úgy a római mint általában az 
előkelő kórusokban mindinkább németalföldié]i 
kezdik elfoglalni, többnyire Hennegau grófságá
ból származó, illetve a cambrai-i iskolában kép
zett mesterek, kik az angolok gyakorlatából ki
indulva szédületes magasságba fejlesztik a grego
rián motívumokon nyugvó és az ars nova mód
szeréből tovafejlett kontra punkt mesterségét 
Ilyen Binchois, a burgundi udvar nagynevezetes- 
ségű kórusának tagja (f 1460) é3 az egyház: 
téren még jelentősebb Dufay (f cambrai-i kano
nokként 1474), kinek működésével a flandria 
zenészek túlsúlya egész Európára nézve döntc 
jelentőségűvé válik. A század derekán már mind
egyik nemzet zenész-kasztja Németalföld techni 
kájában egyesül és a francia mesterek anná 
kevésbbé különböznek a flandriaHktól, mive 
ezek a francia gyakorlatot is beolvasztottál,
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aunkásságukba. Természetesen Dufay működése 
?, mely az egységesen stilizált mise-szerzés és a 
égyszólamúság túlsúlyának gyakorlatát általá- 
lossá fejleszti, teljesen nemzetközi ; a német
iföldi mesterek.működésük velején : az egyházi 
zerzemények nagyszabású irodalmán kívül épp- 
dy ügyességei készítenek francia chansonokat 
nint flamand, német vagy olasz dalokat, asze- 
in t, hogy hol működnek és hogyan szól a meg
rendelés. A hosszú talárú flandriai egyházi 
muzsikus a művelt zenevilág legelső tekintélyévé 
lesz és nála tanul kótázni, énekelni mindenki, 
aki vinni akarja valamire. Belekapcsolódik a 
termelés nagy föllendülésének képébe a mértékes 
kótaírás könnyedebbé fejlesztése, mely irányban 
Dufaynak is nagy érdemei vannak, valamint 
a költészet fejlődésével a világi dalszövegek 
állandó gazdagodása is.

A nagy műveltségű, virágzó flandriai városok, 
melyeknek kórusai a középkor régebbi századai
ban is a legjobbak közé tartoztak, éppoly gazdag 
és nevezetes ipari és kereskedelmi gócpontjai 
lettek a burgund uralkodók idejétől (1384—) 
kezdve Európának, mint az egykorú itáliaiak. 
Brügge az akkori világ Londonja, a hatalmas pol
gári jómód és a káprázatos fényű burgund nemes
ség (a középkori lovagvilág ez utolsó mentsvára) 
előhívják a nagy flamand festészet virulását, a 
kedélyes lakosság társas zenélésre való hajlamos
sága pedig (a képeken oly gyakran látható) házi 
muzsikálás erényét fejleszti ki fokozott mérték
ben. Németalföld lakosságának nyugodt vérmér
séklete, józan életfölfogása, emellett magasfokú 
anyagias élvezőké pessége az ott kifejlődött művé-



72 MOLNÁR ANTAL.

szetnek bizonyos buja gazdagságot és egészséges;, 
derűt kölcsönöz, mely a maga tarkaságával, for
máinak és tartalmának zsúfoltságával nagyon is: 
különbözik az itáliainak klasszikus hagyományok
ban leszűrt egyszerű fönségétől. A hollandusokat 
jellemző gyakorlati szellem, mely harmonikusan 
egyesül a szív lelkesedésének is afajta melegségé
vel, mely túlzott forrásba sohasem csaphat át. 
nem ismeri az olaszok patetikus tüzét, sem 
pedig a németség titokzatos elmélyülését, vég
zetes komolyságát. Ez a kor tehát, melyben a 
többszólamú művészi muzsika díszítő fényűzés
ként szerepelt, melynek érzésvilága számára nem 
annyira az érzelmek és hangulatok sokfélesége, 
differenciált beállítása, mint inkább anyagszerű 
hatásai útján érvényesült a zene, ez a kor állítja 
vezető helyre a németalföldi kontrapunktisták?»t.„. 
vagyis azokat a zenészeket, kiknek korszerű és: 
nemzeti hajlamában a muzsika főleg mesterség,, 
a tanultság, szorgalom munkája, szinte józan 
szerkesztés eredménye. A nemzetközi kor, mely 
komponistájától elsősorban a munka becsületes
ségét követeli és nem ismeri még a zene egyéni 
érzelmekben fölolvadó líráját : a nemzetközi ke
res kedelmű, józan, de nagy tehetségű és nagj^-- 
szorgalmú, a muzsikáért végletekig lelkesedő 
Flandriát helyezi a zeneipar középpontjába. 
Európa többi zenenemzete a németalföldiektől 
tanul és pedig mindaddig, míg ezek a többszólamú 
zene mesterségét hajlékonnyá, a legváltozatosabb 
föladatok megoldására képessé nem fejlesztették, 
odáig, hol a nemzetközi és műhely-színű kontra- 
punkt már minden lehetőségét kiélte (kb. 1550).

A németalföldiek tudatos hivatása tehát az



f
rs novában megindult, végleg európai jellegű 
enemesterség technikájának folyékonnyá tevése 
s kiszélesítése volt. És tekintettel arra, hogy az 
Egyház szövegeinek szolgálatában kifejlődött 
öbbszólamú letevő-mesterség állt a vezető zene- 
nűvészet középpontjában, bármennyire meg- 
zaporodott is világi elemekkel a hangulat-tára, 
íem a dallamkitalálás, hanem a szólamok helyes 
is nagyhatású összeillesztése volt ezentúl is fő- 
feladata. A polgárság köreiben viruló népszerű 

i iallamok formái és hangulatai csak eszközül 
izolgáltak az arisztokrata művészetnek ahhoz, 
rogy segítségükkel magas technikájú kontra pun la
ikus szerkezeteket faragjon ; vagyis a dalfor
mák érvényesülése ,még nem lép föl önmagáért, 
mert a többszólamúság módozatainak bonyolult 
épületeivel szemben azok az egyszerű formák 
még kezdetlegesnek és a formálás alapjaként 
dilettantikusnak kellett hegy hassanak. Csak a 
polgári, rögtönző lant-énekesek gyakorlatában 
volt szerepe a népszerű dalformáknak és varázsa 
a dallamkitalálásnak, a tudós mester földolgo
zásában nem e népszerű formák érvényesülnek, 
hanem földolgozásuk mikéntje ; minek legfőbb 
okai 1. hogy még mindig a roppant hatású egy
házi formák szerkesztésmódja határozta meg az 
egész művészet helyességének irányát, 2. mi 
evvel összefügg, hogy túlnyomóan fejlettebb és 
gazdagabb, megjelenésében hathatósabb volt 
maga a művészi többszólamúság, mint a nép
szerű dallamvilág, hasonlóan ahhoz a viszony
hoz, melyben a teológia és a világi tudományok 
álltak. S ahogy a korszak folyamán a szellem fej
lődése a két utóbbinak fokozatos összeolvadása
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útján áll elő, úgy a németalföldiek művészeté- • 
nek menetében is a világi elem mind hatható-' 
sabb érvényesülését láthatjuk, miáltal ők ugyan
akkor, midőn a kontrapunkt mesterségének tel
jes mértékű kifejlesztői, egyúttal a renaissance- 
mozgalomból kiindult világi formaérvényesülés
nek is tovalendítőivé lesznek. Utóbbi mozzanat 
azonban sokkal tudattalanabb és önkénytele- 
nebb azon főmunkájuknál, mely a többszólamú 
mesterség teljes mozgékonyságának kialakítá
sára irányul, s melynek minden egyéb csak 
szolgálatára van rendelve. Éppúgy, mint a kor 
festőinek gyakorlatában, náluk sem elsőrendűen 
fontos többé a tárgy eredeti hangulata, az egy
házi sujet-k elvesztvén régi fanatizálóan köz
vetlen varázsukat, már inkább csak alkalmat, 
nyújtanak a művészet nagyszabású föladatainak 
bemutatására ; nem a tárgy, a szöveg hangulat- 
világa ami elsősorban fontos, hanem az, hogy a 
munka jól van megszerkesztve. A németalföldiek 
káprázatosán gazdag építkezésű, sokoldalú és 
csodálatos szövevényeiben megragadó hatású 
mestersége, mely végleg az egyházi és nagyúri 
fényűzés parádé-része lett, elhanyagolja a szöve
gek deklamációját, fölhasznál egyházi munkák
ban népszerű dalokat (világi tenorok), mi tán 
avval hasonlítható össze, hogy e korban már 
a festők szent képeinek alakjai legvilágibb mozza
natok kíséretében lépnek föl. Az egyházi szöve
gek használata terén való összevisszaság nagyon 
jellemzi azt az álláspontot, melyen legelső sor
ban csakis a többszólamú földolgozás helyes
sége és megragadó hatása maga ami fontos, de 
egyúttal a fiandriaiak tarka Ízlésére is jellemző
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nelyet a művelt olasz meglehetősen barbár- 
lak érzett, de amely részben a kor-állapotok
isszevisszaságának is függvénye. Mi a népszerű 
laloknak a tenor-szólamba való helyezését illeti, 
íz legkevésbbé sem jelentette az egyházi hangu- 
atok profanizálását, és pedig nem csupán azért 
aem, mert a kor fölfogása szerint minden létező 
j, vallás szolgálatában egyesült és a vallás fénye 
minden világi elemet megnemesített ; e hosszan 
kitartott hangokból álló forma-vázak (cantus 
firmus-ok) már az ars antiqua idején is előfordul
tak és mindaddig szükségszerűen élniük kellett, 
míg a zeneszerkesztés nem a népszerű formák, 
hanem a kontrapunkt önálló törvényei alapján 
ment végbe (még -a 17. században is szerepel
nek). Hogy mennyire nem volt bennük fontos 
a mesterek számára egyéb, mint egy bizonyos 
meghatározott hangegymásután, melyen kontra- 
punktjuk szövevényét tetszetősen kiterjesztették, 
azt abból láthatjuk, hogy a népszerű dalok a 
földolgozás alkalmával elvesztették eredeti rit
musukat, hogy ugyanilyen alkalmazásban gre
gorián-részletek, sőt szabadon választott egy
szerű hangegvmásutánok is («super voces musi- 
cales») előfordulhatnak. Viszont a vallás ural
mának magától értetődő természetességén belül 
éppen a németalföldiek azok, kik az ars nova 
alkalmával a gregorián - gyakorlattal szemben 
föllépő világi harmónia-érzéket fejlesztették ki 
kontra punktjukban, tehát nem csoda, ha önkény
telenül is ragaszkodtak a népszerű zene hang
egymásutánjaihoz, melyeknek üúr- és moll-jel- 
lege az európai zeneérzék fejlődésének irányába 
vágott, nem úgy mint a gregorián cantus firmu-
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sainak jórésze. Vagyis a flandriai egyházi meste
rek ösztöne nem csak a dalformaszerű építkezést 
állítja be a világi dal-kompoziciókban önkény
telenül bizonyos kezdetleges fokon, hanem tudat
talanul a régi hangnemek használatán belül e 
hangnemeknek uralmát is mindinkább aláássa, 
a kivételeknek hatalmasan szaporodó mennyisé
gével tágítva az egyházi elmélet szabályain.

E bámulatra méltó hatalmas művészet, mely
nek munkássága mindent magába foglalt, mi 
a korszak emelkedett fői számára a zenében 
nagy és nemes volt, módszereiben mindenütt 
egyforma, építkezésében, hangulataiban teljesen 
uniformis. Ahogy pló a kedvelt l’homme armé 
c. katona-nótának kitartott hangegymásulán- 
jára csaknem mindegyik németalföldi mester 
készít egy vagy több misét, úgy minden tekin
tetben több a mesterek közt a hasonlóság mint 
a különbség: mindnyájan egyházi énekesek, 
mindegyikük ugyanazon formákat ugyanazon 
célzattal készíti, mindnyájan tudományuk titok
zatosságába burkolóznak, miáltal műveik elő
adása is igen ^gyakran roppant nehézzé kellett 
hogy váljék. Úgy a vallásos miszticizmus, mint 
a mesterség tekintélyének szolgálatában s nem 
kevésbbé a kor bonyolultságokra való hajlandó
sága folytán is fejlődik ki köztük mértéktelen 
módon minden elképzelhető művészkedés, mi 
a különböző számú szólamok különféle lehető
ségek alapján végbemenő összetalálkozását sza
bályozza. A céhek bútorainak hatalmas, esetlen 
masszivitására emlékeztetnek a németalföldi kó
rusművek, melyek nem ismerik- a dallamhangu- 
latok önálló érvényesülésének szempontját, ha-
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em szerkezeteikben kívánnak alaposak, meg- 
önthetetlenek lenni; és a céhek remekbe készült 
onyolult závárjaira azok a csavaros gondolko- 
íssal kialakított kánonok, melyekben a közép- 
ori elszigetelt és elvont zenemesterség játék- 
zenvedélye kicsúcsosodik. Abban a világban, 
aelynek legmagasabb zenéje nem ismeri még a 
j na mi kai árnyalások és az egyéni szenvedély melo- 
ikájának hatását, hanem csakis univerzális érzel- 
aeket közlő, egyenrangú szólamok egymásba- 
onódásából alakul ki, melynek zenésze hosszas 
.ogmatikus tanulmányok bonyolult lépesőzetén 
ütött föl más által megköz'elíthetlen művésze- 
ének magaslatára: a komplikáltság, a föladat 
lehézsége kellett hogy a mesterség végső büszke- 
ége legyen. (A tanult muzsikus szemében persze 
egkevésbbé sem voltak bonyolultak azok a rész
ien tréfás utasítás ú rejt vény-kánonok, melyeket 
najd tenorok, majd egész darabok teljes kiírása 
íelyett és gyakran csak papírmegta karit ás végett 
:supán egy szólamnak lejegyzésével készítettek 
t mesterek ; a későbbi korok teljesen megváltozott 
elfogására és sok irányban lazább iskolázottsá
gára jellemző, hogy épp ez ártatlan tréfákat és 
rövidítéseket tartották a németalföldi művészet 
Legszédületesebb teljesítményének.) Közös és céh
szerű vonás még a nagy termékenység, helye
sebben nagy szorgalmú munkálkodás, mi vele 
jár a kor művészetének általános módszerével, 
melyen belül nem az egyes gondolat mélysége, 
hanem a köz-mesterség nagyszabású egésze szere
pel vezető eszmeként ; a kiválóságot semmi más 
nem bizonyíthatta, mint nehéz föladatok hatá
sosan hangzó megoldása és jól kidolgozott mun-
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kák minél sűrűbb szállítása. A termékenység; 
szükségét elősegítette még a rossz közlekedés is. 
minek folytán a helyi mesterek voltak kénytele
nek a teljes keresletet fedezni, a kereslet pedig 
minduntalan új műveket kívánt, mert az egyes; 
munka érték-súlya csekély az arisztokrata hall
gatók szemében és vezető jelentősége csak a 
közös munkakör egészének van. Épp ezért sokkal 
helyesebb e korban egyes iskolákról, mint művész
egyéniségekről beszélni, utóbbiakról pedig leg
följebb mint az iskolák céhszerű jellegzetességei
nek érdemdús képviselőiről. Dufay 1450 körül 
lezajlott korát tanítványának, Okeghemnek neve
zetes korszaka (2.~ németalföldi iskola 1480 
körül) váltja fö l; nála alakul ki végleg az a költői 
erejű módszer, melynek alapján a kórus egyes1 
szólamai a szöveget ugyanazon zenemotivumokbai 
foglalva egymás után, egymást utánozva (imi
tálva, fúga-módjára) lépnek be, miáltal a forma
felépítés stilizálásának roppant ésszerű és meg
nyerőén dialektikus módját nyújtják. Ez «átimi- 
táló» stilus egyúttal a kórus berendezésében is 
új időket jelez ; összefüggésben a többszólamú 
éne kés-mű vészét nagyszabású fejlődésével mind
inkább olyanná alakítja a letevésmódot, hogy az 
elsősorban az énekszólamok számára lesz alkal
massá, a hangszeres kiséret pedig csak esetlegessé 
válik benne. Ezen u. n. a-capella (énekkar)- 
stilus mellett kb. 1530-ig fönnmarad még az 
ars nova hangszerkiséretes dalstilusa is, de attól 
kezdve az egész zeneirodalom oly módon alakul 
az átimitáló módszer hatása alatt, hogy leg
előkelőbb, legkiválóbb része az a-capella-módon 
szerkesztett irodalom lesz. A kisegítő, megszínez-ő



íangszerek pedig vagy ugyanazt játszák, mint 
,mit az énekkangok énekelnek, vagy pedig ha 
mállóan szerepelnek, nagyjában hasonló a föl
adatuk az énekhangok megszokott föladatához. 
Ennek oka részben az instrumentumok arány- 
.agos kezdetlegessége és még mindig nem kifo
gástalan tisztasága, miáltal tudatos színkeverés
vagy árnyalásra gondolni sem lehetett, részben 
pedig az énekesművészet uralkodóan előkelő' 
szerepével összefüggésben az, hogy a kórusok 

■ tagjai sok hangszeres sajátságot olvasztottak 
a maguk igen fejlett énekes-gyakorlatába (futa
mok). Okeghemtől, a németalföldiek patriarchájá- 
tól, kit életében (mint később többek közt Palestri- 
nát is) «a zene fejedelmé»-nek neveztek, halála után 
tanítványai «jó atyjukéként sirattak, datálódik 
tehát az énekkar-művészet nevezetes föllendülése, 
melynek folytán a hangszerekkel való támogatás 
esetleg nélkülözhetővé is válhatott. De az orgona 
és egyáltalán hangszerek részvétele továbbra is 
fontos maradt a flandriaiak művészetében, így 
Okeghem tanítványának Josquin de Prés-nek 
munkáiban is, ki 1521-ben halt meg magas papi 
méltóságban Condé ban, s ki a németalföldi 
iskolák legnagyobb, messze világító alakja. A nagy
számú előkelő énekesek sorában, kik a 16. század 
első negyedében a 8. németalföldi korszakot 
képviselik, s kik közt olyan kiválóságok éltek, 
mint a zseniális Pierre de la Rue, courtay-i 
prépost, Josquin a legsokoldalúbb, legkedveltebb 
és legtovább ható mester. Nem csak a bonyolult 
feladatok megoldásában, hanem a világi kórus
dalok népszerűsítése terén is elől jár, s nevezetes 
itáliai tartózkodása révén, valamint magas huma-
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nisztikus műveltsége segítségével kasztjának leg
vonzóbb renaissance-egyénisége, kinek műveiben 
a csillogó képzelet, nagyszerű kedély a tehetség 
és merészség egészen új vonásaival egyesül, jelezve 
azt az új szellemet, mely az újkor elején kivet- 
kőztetni kezdi a muzsikát elszigetelt, tudományos 
jellegéből. E változásnak, a zene áttetszőbbé, 
behízelgőbbé válásának, szélesebb érdeklődő réte
gek bevonásának a művészi zene birodalmába, 
jelzi útját a 3. flandriái iskola s ennek kimagosló 
hőse: Josquin; ilyesmit kívánt jelezni Luther, 
mikor más nagy dicséretek közt úgy jellemezte' 
Josquin munkáit, hogy azok «nem mesterkéltek, 
és kényszerítettek, sem pedig nincsenek mere vem 
és feszesen a szabályokhoz kötve, hanem szabadok; 
mint a madár dala».

Németalföld technikája a németek körében isi 
uralkodó s a német kórusművészet ősapja, Isaac  
(itáliai fejedelmi udvarok, majd Miksa német csá
szár nagytekintélyű zenésze, t  1517 körül) flandriai 
származású. Az ars nova és az első németalföldi 
iskola idején nincs az egykorú román produkcióval 
összemérhető német gyakorlat, csak a 15. század 
második felében élő Adam , von F u ld a -x a l lép fel az 
első nemzetinek nevezhető mester, ki variációs 
munkáiban a német choral-művészet megalapítója. 
A szokásos nagy egyházi műveken kívül a népsze
rűbb irányi! világi kórusművészet fokozott európai 
föllendülésével összefüggésben írja Senfl császári udv. 
karmester (f 1555) művészien kontrapunktizált 
kórus-dalait, e némileg már német szellemű kom
pozíciókat tenorban lévő népszerű melódiájukkal, 
mely téren tanítója, Isaac, valamint Finclc (f 1527) 
kiváló munkái megelőzték volt. A beállítás tú l
nyomóan nemzetközi jellegén belül önállósulni kezdő 
nemzeti stílusnak többek között még Stoltzer is 
nevezetes német mestere, ki II. Lajos magyar király 
kórusának is volt vezetője s ki Budán balt meg
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526-ban. A kontrapunkt szabadabb módszere, az 
sszhangzatok iránti érzék ugyanazon fejlettsége 
■llernzi e mesterek működését, melyet a Josquin- 
ile flamand-francia iskola képvisel és hasonló áramla- 
)t jelez az 1500 körüli nagyértékű spanyol és olasz 
órusművészet is, szintén kialakulni kezdő nemzetibb 
onásaival. Mindez azonban szorosan összefügg az 
sszhangok fölismerésének terjedő elméletével (a 
panyol de R a m is  és az olasz G afu riu  s  elméletei a 
5. század végén) s nem kevésbbé magával az európai 
mellemnek az ú jk o r  határát alkotó lényeges fordulatt
al, m int ahogy az említett német mesterek is leg- 
agyobbrészt hatása a la tt állo ttak  a művészetek 
létében szintén fordulópontot jelző 'proiesianiiz- 
m sriak.

Az angol és francia királyság központi hatal- 
aának erősödése s evvel összefüggésben a vallás 
erén előálló szeparatisztikus törekvések, hozzá 
nég Spanyolország- és Portugáliának az Újvilág 
ölfedezése után beállott mérhetetlen gazdagsága, 
jolitikai jelentékenysége teljesen megingatták 
, pápaság középkori általános malmát és a világi 
nozgalmaknak önálló érvényt szereztek. Mind- 
nkább véglegesen világias hatalomszervezetté 
esz a Curia, melynek politikáját most már nem 
:sak gúnyos dalokban ostorozzák, amellyel szem
jen az északi népek kialakult vallásos öntudata 
lyílt szemrehányásokkal és elszakadásokkal lép 
Eöl (Wiklif, Huss, Luther). A pompába burkolód- 
zott renaissance-pápaság nem felel meg többé 
az északi, elmélyedt erkölcsiségre törekvő polgár
ságnak, a nagyurak pedig fölhasználva a huma
nizmus elterjedt világi szellemét és a nép szegény
sége folytán állandó elégedetlenséget, az egyházi 
birtokok bekebelezésére törnek. Hatalmasan föl- 
Lndült városaikkal és gyalogos, ágyús hadsere-
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geikkel valóságos bástyáivá lesznek a királyságok 
a világi szellemnek, mely a könyvnyomtatásban 
az emberiség fejődésének egyik döntő mozgatóját 
nyeri. A föllendült hajózás, világkereskedelem, 
tudomány megszűnteti a régi lassúságot, szűk 
látókört, nagy tervek, széles átfogású szövetségek 
születnek, s a világpolitika e megindulásával 
a városok munkaereje, vállalkozó szelleme nemi 
kevéssé érvényesül s velük a nemzeti nyelv és 
nemzeti jellegű művészet is utat kezd törni. 
Nem csak arisztokraták már a művészek megbízói, 
hanem a városok gazdag patríciusai is, nemi 
a papok kezében fekszik immár a renaissance- 
műveltség súlypontja, hanem mindinkább a 
«laikusok» kezébe kerül az, s a 16. század két 
legkiemelkedőbb zenésze: Palestrina és Lasso,, 
már világi egyének. Hanyatlásnak indul a céh- 
szellem a dolgozó tömegek megnövekedésével! 
és a munka szabadságának megpendült eszméjé
vel. A terjedő olvasás megdönti a vándormuzsi
kusok krónikázó világát, föllendül a zenekarok 
világi szereplése, a polgári körök szemében is 
mindinkább a karmester lesz a zeneélet vezér
alakja és az önálló zeneművelés, a dilettantizmus 
a gondolkodás általános önállósulása révén jelen
tékennyé válik. Elterjed a szépség, élvezet esség 
keresése a művészi muzsikában is, főleg Jcsquin 
óta (stilo famigliare), épp oly mértékben mint 
már jóval régebben a képzőművészetek terén. 
A kótanyomás 16. századbeli föllendülése pedig 
végét veti a művek addigi lassú terjedésének, 
példátlanul megsokszorozza a produkciót és az 
új lendületű világi szellemmel karonfogva meg
teremti a zenehallgató közönséget, vagyis elsősorban
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az úri körökben rendezett előadások meghívott 
publikumát, mely a világi zenét most már önálló 
élvezet céljából hallgatja és nem csupán ebéde
lések és föl vonulások kíséreteként tálaltatja. 
Virágkorát éli a 16. században a dilettáns körök 
kezdetleges mulatságából művészivé fejlett lant- 
zene is, melynek kótaírása nem a tudós énekeseké, 
hanem népszerű ujjrakás-táblázat (tabulatura), s 
mely a népszerű dalok és táncok valóságos kincses
házával járult a zenélés megváltozó színezetéhez. 
A lanton, mely egyelőre még szebb hangú és 
kedveltebb hangszer volt az .egykorú zongoránál, 
legvilágosabban törnek utat a modern világi 
hangnemek is (a dúr és moll); mert a lantzene 
visszhangja a polgárság táncainak és népszerű 
dalainak, melyek az egyházi többszólamúségtó 
leginkább függetlenül maradt népzenével érint 
kezvén: bizonyos közbenső állapotot foglaltak 
el az egyházi és a világi hangnemek között. 
Valamikor, amidőn az európai népzene több
szólamú hajlamából az egyházi többszólamúság 
kiindult, még maga a népzene is csak nagyon 
kezdetlegesen jelezhette a későbbi összhangvilág 
színezetét, az egyházi többszólamúság átfejlődése 
a dúr és moll felé pedig csakis úgy mehetett 
végbe, hogy maguk a világi (harmonikus) hang
nemek is csak időközben fejlődtek ki teljesen 
és kezdtek uralkodni a zenészek érzés világában. 
Most az addigi túlnyomóan szólamok szerint 
való komponálás és hallgatás helyét, a harmonia- 
mozgás esetlegességének helyét végleg elfoglalja 
az akkordok (összhangok) fontosságának vezető
szerepe, miáltal az egyszólamú zene eredeti hang
nemei: az egyházi hangnemekés a többszólamú-
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sag igazi hangnemei: a világi hangnemek össze
egyeztetése mindinkább utóbbiak győzelmével 
kezd végbemenni. Hasonlóan népszerűsödik az 
általános kótaírás is; azáltal, hogy az otthoni 
művészi zenélés szélesebb rétegek mulatságává 
lesz és ezek számára valódi kótaipar keletkezik, 
szükségessé vált a tudós menzurális-írás alapos 
leegyszerűsítése és különös nehézségeinek meg
szüntetése, mi a Század közepéig végbe is megy. 
Nem kevésbbé fontos változások jellemzik az 
elmélet fejlődését is; 1300 óta (a párisi de Muris 
stb.) már nagyjában csak üres nevek az ókori 
tekintélyek, s mint általában a renaissance vilá
gában: itt is csak az úttörő világi gondolkozás 
ugródeszkája az antik teória, mert csak hiszik 
a lelkes férfiak, hogy az ókori szellem föltámaszt ói, 
mialatt a maguk teljesen más körülményei szerint 
magyarázzák a régieket. Azok a kitűnő huma
nisták, kik részben még papi foglalkozásban 
a század folyamán a nemzeti nyelven írt elmélet
nek megindítói, támasztják alá megállapításaikkal 
az új irányzatúvá fejlődő zenét, mint vezető 
alakjuk: a velencei Zarlino, ki a modem harmónia- 
kezelés alapelveit szűri tudatossá (1558), vagy 
a glarusi (Glareanus) Loris, ki a modern hang
nemeket egyelőre még az egyházi hangnemek 
közé illeszti (1547). A nyilvános kritika, a röp- 
iratok első százada egyúttal a közönségnek szánt 
művészeti vitairatok kezdő kora is; elméletíró 
és zeneszerző némileg már szétválni kezdenek, 
a nagy hullámzású produkcióval, a zenében is 
mindinkább szerepet nyerő és a közéletben 
elismert zsenialitással már nem képes mindig 
lépést tartani a teória.
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Az egyén általános súlyosodása, a nemzeti 
lélek úttörése és az újkori zenefejlődés jellemzi 
a protestáns zene kialakulását is. Végső eredmé

nyében az elmélyedő, egyéni meggyőződésre 
törekvő mystika a déli népek kevés bbé indivi
duális, külsőségesebb vallásos életével szemben 

r, a különösképp északi vallást teremtette, mely 
elsősorban a Rómától bensőleg önállóvá lett 
polgárság erejének egyik legfontosabb jelentke
zése. Már a nagyszámú és minden zsinat-határozat 
ellenére magában a liturgiában utat törő nemzeti 
nyelvű egyházi nép-ének is. jelezte, hogy a gre- 

_ gorián dallamok és az a szellem, melyet képvi
selnek, nem elégíti ki többé az északiak kedélyét. 
Csehországban a 14. század végén feltűnő meny- 
nyiségben jelentkező népszerű vallásos dalok, 
később a taboriták fanatikus énekei, majd a német 
vallást kiépítő Luther működése, a reformáció, 
jelzi az utat, melynek végső fordulóján a tekin
télyét vesztett Egyház berendezéseit a protestan
tizmus kialakuló rendszere váltja föl. A változás 
nem volt hirtelen; ahogy a régi dogmatika csekély 
változásokkal fönnmarad, ahogy eleinte maguk 
a reformátorok sem kívánnak szakadást, csak 
régen hangoztatott reformokat, úgy az isten- 

t tisztelet rendje is csak fokozatosan lesz mássá. 
Döntő jelentőségű azonban az egyházi nép-ének 
vezető szerepre emelése, vagyis a nemzeti elem 
és az egyén működő részvételének érvényesítése, 
mi a legelső időkben mindjárt ellentétbe állítja 
a népszerű alapon reformált vallást a katoli
cizmus gregorián-zenéj ének arisztokratikus tekin
télyével. Igen nevezetes hódító erejévé lett 
a protestantizmusnak ez a községi ének, az új

I
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«choral», mely eleinte még zenéjében sem túlsá
gosan különbözik a gregorián ókoraitól, minthogy 
részben onnan nyeri anyagát, de amely új színt 
és lelket ad a régi római-görög származású 
dallamoknak is az új beállítás útján; a protestáns 
choral nagy gazdagsága ezenkívül a népszerű 
latin nyelvű dalokból, a katolikus nemzeti 
népénekből, később a kálvinista zsoltárokból, 
cseh és morva szekták dallamaiból és különféle 
népszerű világi dalokból táplálkozott, mely utób
biak vallásos szöveget nyertek és a kálvinista 
zsoltároknak főforrását képezik. Mindehhez hozzá
járult zenészek és műkedvelők eredeti dalkölté
sének lázas föllendülése, riem annyira a mester
dalnokok munkájának folytatásaként, mint inkább 
a polgárság világi lírájának, a társasági daloknak 
ágaként, mely a tanultabb vándorzenészek nép
szerű dalainak szerepelt műsorában. Magának 
Luthernek nem tulajdonít a tudomány dallam- 
szerző tevékenységet, bár kitűnő zenész (lantos 
és énekes) volt; ellenben kiváló szerepe van 
a dalok kiadása, átdolgozása és fordítása terén, 
nem kevésbbé azáltal, hogy a bibliafordításában 
megalapított német irodalmi nyelv nagyban 
hozzájárult a latin szövegek kiszorításához. A latin 
nyelv egyébként a régi liturgia egyes részeivel 
egyetemben még a Í8. századig több helyen 
fönnmaradt, és a reformált egyházban sokáig 
igen fontos szerepe van a katolikus zenéből 
át vett kontra punktikus műformáknak (mise, 
motett). Eredeti vallásos művészetté, a németség 
16. és 17. századbeli zenéjének büszkeségévé 
fejlődik a kórus-dalból kialakult choral-művészet, 
eleinte németalföldi módon tenorban levő dallam-
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nal, a 16. század folyamán azonban a színimet ri
ms formákban mozgó, változatos ritmikájú 
tözségi ének hatása alatt mindinkább népszerű 
mellemet öltve, a melódiát a szopránba helyezve 
'Os ián der 1586) és Rómával szemben a modern 
hangnemeket is mindinkább hangoztatva (leg
nagyobb mesterei 1600 körül Eccard és a nagy 
Praetorius). Hasonlóan fontos szerepe van az 
orgonán végbemenő choral-földolgozásna k; a 15. 
században lényegesen föllendült orgonakészítő 
mesterség nagyszabású és önálló orgonázó művé
szet kialakulásával járt együtt (Squarcialupi, 
Paumann), s most a német Hofhaimer (f 1587) 
utódai, az u. n. koloristák részben a lantosok 
variáció-művészetével is összefüggésben kiala
kítják a nagy német orgonaművészet legneveze
tesebb műformáját: a protestáns choralra írt 
változatokat (choral-variáció) . Természetes, hogy 
a korhangulat ezt a művészetet szintén haladó, 
népszerű irányba terelte, annál is inkább, mert 
a laikusok vallása még kevésbbé ismert különb
séget világi és egyházi művészet közt, mint 
a katolikus gyakorlat; a reformáció egyik vezér
eszméje, hogy nem külső tényekkel, hanem az 
egész életet átitató meggyőződéssel kell vallá
sosnak lenni: éppígy szövi át a világi művészet 
minden gyönyörével egyházi munkáit a protestáns 
mester. A vallás népszerűsödésével minden hozzá
tartozó mozzanat, így művészete is közelebb 
férkőzik a laikusokhoz: a 16. századbeli dilettan
tizmus föllendülésében a fejedelmi kórusok fejlő
désén kívül nem kis része van az új vallásos 
mozgalmaknak. Már Luther sok új kantorátust 
alakít, a polgárság mind nagyobb számmal kezd
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részt venni az énekiskoiák működésében, a körűi 
sok előadásában és nem kevésbbé a hangszeres: 
zene művelésében is,s fölt űnik egy csomó dilettáns: 
zeneszerző, kik egyáltalán nem állnak tudásban 
mögötte a tanult mestereknek. Amily mostoha 
a reformáció a képzőművészetekkel szemben, oly 
melegséggel öleli föl a kedély, az elmélyedés 
speciális művészetét, a zenét. Délen, a katolikus 
körzetben, káprázatosán csillogó marad a kultusz 
és a katolikus muzsika is megtartja és fokozza 
a pompának azon elemeit, melyek a déli népek 
vallásában elmaradhatlanok: a nagyszabású külső 
hatásokat, az arisztokratikus magaslatot. A luthe
ránusok zenéje a maga befelé néző, szerényebb, 
polgári mivoltában egyelőre nem mérkőzhetik 
Itália 16. századbeli roppant magasra növekvő
egyházi zenéjével, de a maga eredetiségének; 
körében a német nemzeti muzsika legnagyobb' 
kincseit kezdi kifejleszteni.

Az Erzsébet angol királynő alatt 1558-ban végleg 
törvényesített anglikán vallás zenéje eleinte főleg 
csak a nemzeti nyelv érvényesítésében jelent különb
séget a katolikussal szemben. Dunstaple iskolája 
óta hasonlóan nevezetes eredeti zeneművészet csak 
a 16. században lép föl Britanniában, részben a 
protestantizmussal összefüggésben, de — hasonlóan 
magához az anglikán valláshoz — sokkal több 
kapcsolatot őrizve meg a katolikus művészettel, 
m int a német vallás. A gregorián chorált i t t  is a 
nemzeti községi ének váltja föl és a kathedral (egy- 
házi)-zene nagyszabású virágzásának dísze : az anthem  
(még a 17. század közepéig latin nyelvében megha
gyott antiphonás kórus-műforma) az anglikán egy
ház jellegzetes műfajává lesz (legkiválóbb művelői 
T a llis  és Brjrd, a királyi kórus tagjai, kik egyúttal 
a kor legnagyobb zenészei közé tartoznak). — Cal- 
vim vallása sokkal ellenségesebb a zenével szemben,
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supán a nemzeti nyelven énekelt zsoltárt illeszti a 
uritán kultuszba. A leginkább népszerű francia 
átokból alakult lelkesítő hugenotta zsoltárdallamok, 
aelyeket G oudim él kórusaiban (1565) még a tenor 
nekel, nálunk is elterjednek a református vallással, 
le csakhamar éreztetik a magyar népdal alakító 
tatását; már Sylvester Újszövetségének (1541) epi- 
ogusa értesít a magyarság dalának föltűnő gazdag
ágáról.

Nem csak a művészi chanson könnyedebb, 
etszetősebb iránya jelzi 1500 körül a zene- 
íözönség társadalmi fejlődését, hanem azok a 
íagy számmal föllépő és nyomtatásban nagy 
ielendőségnek örvendő népszerű a-capellamű- 
vek is, melyek nagyrészt a városi táncdal hatása 
ilatt, irányukat jellemző címekkel (frottola, villa- 
nella, villota stb.) főleg Itábából terjednek szét. 
E finom homofon művek, a korszak előkelő 
művészetének legkönnyebb zenéje, bárminő he
venyészett csekélységnek tűnhettek is a kontra- 
punktista szemében a maguk nagyon egyszerű 
szólammozgásával, eleinte csak a társaságok 
gondtalanul mulatozó kedvét táplálják, de me
lodikus és táncformás szerkezetükkel nagyon 
fontos fordulatot jeleznek a művészi zene or
szágában. Mert a protestáns choralhoz hasonlóan 
bennük is a vezető zenében eladdig csak elvétve 
szereplő és a maga eredeti színében elnyo
mott népszerű zenélésmód érvényesül és fej
leszti újjá a mesterek technikáját, miáltal a szá
zad végéig teljesen átalakul a muzsika területé
nek képe. A maga egyszerű sehematizmusában 
nagyjában még nemzetközi anyagú, de főleg 
az itáliai nép dalos kedvéből a műzenébe átmenő 
táncforma, az egyenletes ritmikájú periodizá-
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las, mit meg körülbelül 1550-ig magába nyt 
és fölolvaszt a kontra pun kt isták mestersége 
a frottolákban és villanellákban jelenik me 
tisztán először. Részben e dalocskák hódítása 
részben a lant mellett való éneklésnek a művés?: 
zenébe való benyomulása eredményezte a pre 
testantizmus mellett, hogy a kórus-éneklés vi 
lági társaságokban is kedveltté, sőt divatoss; 
kezd válni, hogy résztvesznek benne a társa 
ságok nő-tagjai is, kik eddig csupán a több 
renaissance-művészetnek hódoltak nagyobb méri 
tékben, s így a melódia elhelyezésében is a nép 
szerű elv kezd érvényesülni. Amíg ugyanis í 
kórus magas szólamait falzettező férfiak (te 
norini) vagy fiúk énekelték, túlnyomó volt a 
dallam tenorban történő elhelyezése, mert a te' 
nor volt a legerősebb szólam, a dallam szerepe 
pedig eltörpült a mesterség összfeladata mellett 
a középkor zenéjében kb. egyenrangúnak mond
ható a tenor és szoprán szereplése, míg a 16. szá
zad végéig a női hang részvétele kivívja a leg
felső szólam dallamának uralmát a kórusban 
Oly nagy a könnyed olasz irodalom hatása 
hogy pl. Németországban a század folyamán 
kiszorítani kezdi a belföldi világi kórus-dalokat 
és megtörténik, hogy a friss táncdalaiban világ
hírű Gastoldinak (f 1622) egy dallama átdol
gozott szöveggel a protestáns melódiák közé 
kerül. Elősegítette még a világi ritmika és az1 
egyszerű harmonikus letevésmód áttörését a. 
zenészek közt terjedő humanista mozgalom,, 
mely leg világosabban a szigorú antik mérték
ben megzenésített régi és újabb keletű latin 
ódák kórus-kom pozícióiban érvényesült, össze-
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ggésben az ókori művészet újraélesztésére 
.nyúló törekvéssel, elsősorban német mesterek 
mfl, Hofhaimer, Eccard és mások) vezették 

e műveket a diákság körében, fokozva az 
íola-kórusoknak a protestáns zenére nézve 
ntos fejlődését és képviselve az új szellemet, 
ely a németalföldiek zavaros deklamációja 
dyébe a világos ritmizálást állította.
A renaissance-szellemnek szélesebb körökre 
terjedő úttörése, a zene népszerűbb, melo- 
kusabb irányának megindulása az itáliai zene- 
íhetséget állította előtérbe. Már a 3. német
iföldi iskola tagjai is éreztetik, hogyan kezd 
(szűrődni, áttetszőbbé válni a gótikus zene- 
rűvészet, mint hajlik az olaszok lágyabb iz- 
ise felé (Brumel, Mouton, Carpentras). Maguk 
z «oltramontani», ahogy őket az olaszok nevez
ek, szolgálnak mintául hegemóniájuk e csúcs- 
iont ján (1525 körül) a fölvirágozni kezdő itáliai 
eneművészetnek, és egyúttal ők, kik a kóru- 
okban roppantul őrzik felsőbbségüket és a többi 
íemzet irigységét felköltik. Josquin iskolája 
/égleg betetőzte a középkor mesterségének cso- 
lálatos épületét ; a németalföldiek hivatásának 
atolsó fejezete volt az egyes nemzetek kifej
lődő új irányzatának megindítása, nem csak 
Németországban, hanem Itáliában is, az át
menet megalkotása az új stílusba, az újkor 
zenéjébe. Mennél jobban megerősödik velük szem
ben az egyes országok fiainak helyi művészete, 
annál fölöslegesebbé válnak, de belőlük indul 
ki mindaz, ami a további fejlődésben neve
zetessé lesz. A flandriai Willaertot, Mouton 
tanítványát, ki előzőleg II. Lajos magyar ki-



rálynál is szolgáit, hívják meg 1527-ben a  ̂
lencei szt. Márk-templom karnagyául, s beli 
indul ki jórésze annak, mi az itáliai zenét hódi 
erejűvé tette. Willaertban is megvan a ném< 
alföldiek jellemző sajátsága, a helyi viszonya 
hoz való hozzásímulás flandriai nemzeti én 
sének teljes fönntartása mellett. Hogy peo 
oly különösképp korszakalkotó és alapvető mu 
kásságot végzett, abban nem csak személy 
erejének, hanem az arra ható lenyűgöző hel 
viszonyoknak is nagy része van. Mert az akko 
divat, luxus, festészet, építészet, szóval a vilái 
városi élet központjában, a meseszerű Velenc 
ben való tartózkodás megszabta az ő művész1 
tének is világias, színdús, nagyszabású beáll 
tását. A  tengeri hatalmában bár hanyatU 
de még mindig magában álló gazdagságú, ói 
álló, belviszályoktól aránylag kevéssé zavart t 
a pápai politikától független keres kedő-kö' 
társaság a maga vidám lakosságával, dísze 
föl vonulásaival, rengeteg nagyúri udvarával, k< 
letien fantasztikus pompájával valóságos melê  
ágya volt a világi érzésnek. E korban még seh* 
sem volt oly szükségszerű mint itt, hogy a mt 
vészek a föllendült társas élet hangulataiho 
alkalmazzák gyakorlatukat és a mindenütt ural 
kodó egyházi tárgyakat és formákat teljes mén 
fékben átitassák világi mozzanatokkal. Amii 
az egykorú zenénél sokkal fejlettebb, káprá; 
zatos velencei festészet, élén Tizianoval és Verő« 
nesevel, megvalósított, azt igyekezett Willaer 
is előteremteni a flandriai palettára rakott ra
gyogó déli színek új hatásaiból. Németalföld 
élénk és gazdag élete hatalmas kórusokat te-
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ltett, de a józan lakosság és ködös éghajlat 
rgalmas világa nem mérkőzhetett az újkori 
ence hódítóan lenyűgöző eredményeivel, tár
ágainak szellemességével, művészeinek fö- 
yes ambiciójával. Velence lett a korus-tö- 
gek, a többkórusos (polychorikus) kompozíció 
llogó hatásainak megindítója, Velence signo- 
jának és templomainak szolgálatában fejlő- 
i majd ki először tudatos színező művészet 
zenekarkezelésben, összefüggve a hangszeres 
íész emelkedésével a dúsgazdag közélettel 
'ó jobb fizetések útján. A velencei élet e nagy- 
nalú, szinte színpadias zene visszhangjának lett 
ipító mestere Willaert, a haladás, az új szel- 
n, a reformok nagy alakja, ki az önállósuló 
gonaművészet ben is egyik vezető helyre állí- 
tta S. Marco templomát. Utódai, a velencei 
iola tagjai, tovább fejlesztik mesterük nép
erű irányú, poétikus, valódi szabad művé- 
etét, melynek akkordikus módszere, világias 
íné és az itáliai népszerű metodika hatása 
att megindított kromatikája az ő kezükben 
5 egyházi hangnemek és a középkori zene 
angulatainak végleges megdöntéséhez vezetett, 
márványpaloták ünnepélyeinek zenéjében fon

ás szerepű szerelmi költemények, a szabad 
ontrapunktikus stilus ban megkomponált, előkelő 
ladrigalok, melyek szövegük irányára és tartal- 
aára nézve a 14. századbeli munkákkal nagyjá- 
ian azonosak, de most már méltó és egyenrangú 
est vérművészet ként állítják be a muzsikát s 
nelyek az olasz világi acapella-művészet komoly 
ránvában utolérhetetlen szépségű és gazdag- 
tagú irodalmat indítottak meg (a németalföldi
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polifónián kívül bizonyára a strambotto-ba 
részben a könnyedebb világi zeneirodalcml 
kapcsolódva), egész Itáliában s csakhamar mii 
denütt a világi zenemozgalom leghatásosal 
erejű szószólóivá lettek, részben szintén Willaeri 
ból kiindulva (új-madrigal).

Úgy a világhatalmú Spanyolországban, mely min« 
inkább teljesen utánzóvá lesz, m int pedig a száza 
második felében német és ílandriai földön is a madrl 
gal a legművészibb uralkodó műforma, nemzetkö 
érvényt kezdve szerezni Európában az olasz szövi 
gek varázsának. A roppant nevezetessé váló angc 
madrigal-irodalom és a francia világi chanson pára1 
lan virágzása a maguk önálló irányával jelzi az ottai 
arisztokráciák műveltségének jelentékeny fejlett 
ségét. Anglia világi zeneirodalma a század utolsi 
negyedében bontakozik ki teljesen, míg Francié 
országban, hol a népszerű hangszeres tánczene i 
korán (1500 körül) ju t magas fejlettséghez, mű 
J a n n eq u in -nek 1535 körül a németalföldi chanson 
ból és a népszerű táncdalokból kifejlesztett kiváll 
acapella-művei képviselik a francia vezető társad a 
lom jellemző zeneizlését. E könnyed, változató 
tempójú és a francia nyelv gyorsan pergő sajátságát 
az újonnan fölvirágzó francia költészet humorát 
sikamlós szellemességét és a népszerű dalénekesei 
viccelődéseit alaposan kihasználó chansonok inkábl 
a frottolák hangulatvilágához állnak közel, mintsen 
a komolyabb fajta madrigálhoz, és ha nem közelíti!; 
is meg az olasz művek dallamosságát és színdú 
hangzását, de tréfás elevenség dolgában teljesen 
elől járnak. Egyúttal pedig legkirívóbban képvise 
lik a még sokkal régiesebb szövegű, egyhangúbb éí, 
nehézkesebb németalföldi világi daloknak egy el 
vétve fölmerült vonását is, mély a frottola- és madri 
gal-irodalomnak szintén nevezetes sajátságává lett 
a hangfestést, a programm föltűnő rajzolását. .Tanne 
quin és követői számos nagy chansont írnak, melyet 
célja mozgalmas események (csaták, vásárok stb. 
hangutánzó vázolása. Minthogy e művek előadása
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.n éppúgy, m int általában a kor acapella stílusú 
Bélésében szinte általános volt hangszerek részvé
te, nagyon érthető, hogy az eleven és instrumentá- 

játékra igen alkalmas chansonokból önálló hanq- 
?res előadás útján csakhamar nevezetes instru- 
entális gyakorlat fejlődött ki (canzona). A hang
erek használatának régebbi zavaros módszerét 
ilönben is újabb fejlődés váltotta föl, mióta a 
jrusok acapella-iránya végleg elterjedt (1500— ). 
ért miután a fejlett énekkarok átvették a régebbi 
ingszeres játékmód figuráit (Okeghem iskolája) és 
-által a vezető irodalmat nagyjában egységesítet- 
k, a hangszer-fajták mindinkább az énekkar szóla- 
.ainak megfelelő családokká  szélesedve egységes 
'.oportokba tömörülnek, vagyis egy-egy hangszer 
iilönféle nagyságban készítve a kórus minden egyes 
angosztályának megfelelő regiszterben föllép. Ha 
lost akár ének és hangszer vegyesen, akár a hang
terek önmagukban adták elő az acapella-darabokat, 
íginkább az volt az eljárás, hogy a kórus minden 
gyes szólamát ugyanazon hangszercsalád (vagy 
öbb ilyen egyesült «concerto») megfelelő tagjai 
átszőtték (kórusos vagy alternativ zenekarkezelés), 
'sakis az énekhang az uralkodó, a rengeteg sokféle 
s gyakran fantasztikus formájú hangszer teljesen 
dihoz simul, a hangszín eredményével vagy a játék 
írnyalásaival pedig még igen keveset törődik a 
gyakorlat ; a körülbelül 1500-tól nevezetessé váló 
inállóan föllépő hangszer-együttesek elsősorban az 
ínek-kórus pótlására szolgálnak és ily alapon min
ién fajta vokális művet fölhasználnak instrumentá
lis előadásra. Nem csupán a lant-, hanem az önálló
sulni kezdő orgonazene műsorában is túlnyomó az 
a capella-művekből készített á tira t, m it az orgonista 
többnyire maga készített el (spartitura). Minthogy 
pedig időközben a hangszerek készítés módjának fej
lődése, valamint a szociális állapotok javulása foly
tán  a játékosok képessége is emelkedik, az önálló 
városi muzsikusok és általában a kórusok gyakorlatá
ban különféle figurativ játékm odorok  fejlődnek ki. 
melyek szintén 1500 körül válnak igen érezhetővé 
az acapella-darabok kíséretében. E «mariiéra»-!-;
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mivoltáról, minthogy egyelőre nem jegyezték 1 
külön őket, lévén csupán a kórus-szólamok kidiszíté 
sei (orgonán : «kolorirozásai»), leginkább az egykori 
lant-tabulatúrák világosíthatnak* föl, hol ugyanazol 
a figurák divatoztak, melyek Sadoleto bíbornok egy 
korú panaszkodása szerint «az éneket kis darabkák«' 
vagdossák» és mégis «kihívják a sokaság tetszését.
A korszak hangszerjátékára egyébként igen élénl 
világosságot vetítenek az egykorú fiamand és olas; 
festők idevágó képei, m utatván egyúttal a hangszerel 
külsejének pompáján az arisztokrata Ízlés káprázai 
tos luxusát.

Nem csak a derűs velencei, hanem a szigorúbb 
és dogmatikusabb római iskolát is németalföldi 
mesterek nevelték naggyá. Európa nemzetközi 
kórusművészetének központjává lett a 15. szá
zadbeli pápai énekkar, melyben a legnagyobb 
északi zenészek hatása alatt lassacskán a helyi 
tehetségek is bontogatni kezdték szárnyaikat. 
Jobb kórus nem igen akadt sehol, legföljebb 
Mátyás magyar király udvarában, melynek zene
kultúrájáról a római egyházi zeneművészet arany
korát megindító IV. Sixtus pápa (1471—84, 1. 
sixtini kápolna!) oly értesítést kap követétől 
(a «capella palatina» püspök-magisterétől), hogy 
a budai kórus még a pápáénál is különb. Amidőn 
az olasz renaissance legnagyobb egyházfő-msece- 
násai, a 16. század elején uralkodott II. Gyula 
és X. Leó alatt Lionardo, Raffael. Michelangelo! 
alkotják leszűrten fönséges műveiket, még min
dig a németalföldi kontra punktisták ízlése ural
kodik Róma zenéjében, és bár Leó alatt a világi 
kompozíciók művelése is föllendül, a muzsika, 
gyakorlata nem kelhetett versenyre az egykorúi 
képzőművészet lenyűgöző nagyságával. Csak a 
század közepe felé kezd a zene emelkedése irá-

«6
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yában eltolódni e viszony, amikor az olasz 
?lés hatása alatt úgy a flandriai mesterek (pl. 
osquin legjelesebb tanítványa : Gombért, ki 
540 körül Y. Károly karnagya), mint a Rómá- 
»an működő kiváló spanyolok (Morales stb.) 
s nem kevésbbé maguk a helybeli zenészek 
s (Festa, Animuccia) a harmonikus irányban 
eszűrődő, áttetsző, hangulatgazdagabb stilust 

• nezdik gyakorlatuk központjába helyezni az 
ddigi mesterségszerű kontrapunktizálás helyett. 
V németalföldiek itt is meg tudták csinálni az 
ítmenetet, de nemzeti ízlésükkel, melyet a 
lestészetben Michelangelo, a zenében több egy
korú olasz író nevez választékosság nélkülinek 
is zavarosnak, nem voltak alkalmasak többé, 
bogy az új itáliai zenemozgalmak föllendülése 
után is betölthessék az ottani vezető szerepet. 
Különben is végleg elavulttá lett az északi mód
szer a maga legkülönfélébb elemeket össze
halmozó merev tömegeivel, mihelyt a velencei 
dísz-stilus, a madrigal-irodalom népszerű iránya 
és aprólékosabb hangulatfestései az egyházi mű
vek szerkesztésére is hatni kezdtek. S ily módon 
az új irány, mely a németalföldiek szemében 
még inkább csak a művészet egyik oldalsó 
ága volt, uralkodóvá lett az itáliaiak kezében, 
kiknek nemzeti tehetsége az egyházi zeneiro
dalmat is a renaissance eszményi formaszépsé
gével ruházza föl. Egyidejűleg a pápai énekkar 
gall énekeseit kiszorító erős olasz irányzattal 
már fokozottan érezhető a stilus-változás a 
flandriai mesterek művészetében is (pl. Clemens 
non Papa-nál 1540 körül), de természetesen 
nem közülük, hanem a római iskola helyi mesterei

j\fvirt(ír ■' Az európai unit története, I
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közül lép elő az ottani ízlés legnagyobb kép 
viselője, a szülőhelyéről Palestriná-nak nevezet 
hatalmas művész (1526—94), ki érdemeiért : 
pápai kórus komponistájának ritka méltósa; 
gára emelkedett. Az ő művészete, mely a német 
alföldi mesterség aeapella-gyakcrlatának telje: • 
készletét újból összefoglalja és tökéletesen ki 
egyezteti a harmonikus stilus középpontba lép» 
térfoglalásával, már nagyszabású remekművek 
ben készen állott , mikor a tridenti zsinat (1545— 63 
különféle szövegek egyszerre használását, szöveg 
toldásokat (farciturae), a túlzott hosszadalmas
ságot, szóval a flandriai gyakorlat «kinövéssé 
avult és régóta fölpanaszolt velejáróit megtiltja 
Luthernek a közérthető népies choral útján 
elért nagy sikerei gondolkozóba ejtették a bi- 
bornokokat, nem kellene-e egyáltalán megszün
tetni a «zavaros» figurális-munkák éneklését 
mi csak azt bizonyítja, hogy a római iskola, 
munkái még nem terjedtek volt el kellően 
Palestrina jelentősége akkor válik föltűnően érez
hetővé, mikor a zsinat zene-kongregációja o 
római mester megtisztult és érthetően dekla 
máló, cantus firmusként csupán gregorián dalla
mokat felhasználó stílusát a katolikus egyház: 
zene hivatalos stílusának jelenti ki (stile alia 
Palestrina).

Palestrina stílusában az acapella-zenélésmód 
teljes úttörése jelentkezik, belőle a németal
földiek darabjaiban gazdagon virágzó hangszeres- 
elemek végleg elmaradnak, s amidőn az egyszeri 
fauxbourdon - deklamáció és a tarka szöveg
keverés között a közé pút on halad, kiegyeztek 
a liturgikus szöveg kifejezésteljes előadását a.



abbszólamúság legnagyobb művészetével. A vi- 
ági zenélés gazdag kifejlődése fölkeltette az 
gvházi stilus elhatárolása iránti érzéket, s 
mikor Eaffael szt. Caeciliájának lábánál törött 
iingszereket pillantunk meg, már élénken érez- 
ük a pápai kórus nagy acapella-művészetének 
látását, mely abban nyilvánul meg, hegy Ró
nában az egyházi művek előadását hangszerek 
léikül érzik stílusosabbnak, a világiakét pedig 
nkább hangszerek részvételével. Az átimitáló 
nódszer végső leszűrődésével állunk szemben 

i  .ellát, és ha előfordulhatnak is még hangszerek 
’főleg orgona), a római iskola egyik legfőbb 
lajátsága a kristályos hangzású kórus, a szóla- 
noknak pusztán énekhanggal való betöltése. 
De nem csak hangzásában, hanem beállításá
nak és hangulatainak egészében is végleg szembe 
helyezkedik Palestrina zenéje az egykorú társa
ságbeli gyakorlat és a protestáns zene világibb 
színezetével és népszerű irányban haladó forma
fejlődésével ; nála a katolikus egyházi zene 
már nem az általános és egységes zenélésmód 
egyeduralmú középpontja mint a németalföldiek
nél, hanem a római hagyományoknak, a déli 
népek egyházi hangulatvilágának magában álló 
képviselője. A németalföldiek templomi zené
jének gyakran oly élénken világias dallamveze
tése eltűnik és kialakul a mindvégig méltóság- 
teljes, szorosan a szertartás mélyen átérzett 
cselekményeihez simuló, későbbi századokban 
«magasztos»-nak nevezett stilus, melynek rop
pant nyugalma, hatalmi öntudata, pompája 
és ősi hagyományokon nyugvó hangulatvilága 
olyannyira különbözik a protestáns zene nép-

7*
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szerű, újító, szinte szenvedőén mozgalmas szel 
lemétől. Fölhasználva a világi föllendülés nag  ̂
eredményeit, hatalmas eszközeivel a tekintély 
és a mérvadó katolikus érzésmód tökéletes 
közvetítője, a latin szövegek leghatásosabb ér 
vényesítője ez a muzsika. Épp azért, mert aí 
egyházi hangtól elváló világi hang már nagyon 
is fejletté és érezhetővé válik, lett az Egyház 
zenélésmódja oly hangsúlyozottan vallásossá, el
vonat koztatottá és Észak individuálisabb tö
rekvéseivel szemben a római katolicizmus külön
álló birodalmává, melyben a régi aszketizmus 
és miszticizmus a különösképp olasz jelleggel 
a pápai hatalom brokátös pompájával egyesült, 
Nem hiába hogy ugyanaz a zsinat állít kor
látokat a népszerű zeneelemek túltengésével 
szembe (szequenciák megtiltása), mely Palestrinai 
sikereit megkoronázza : az egyházi zene kebel
beli stílusa tudatosan elhanyagol minden vilá
giasságot, ugyanaz a spiritualizmus és égi fön- 
ség járja át, mint az egykorú római festők szent
képeit. Csak most sikerült ily irányban is a többi 
renaissance-művészet itáliai nagyságához méltó 
és azok hatásának nyomában járó zenét te
remteni ; a Palestrina-stilus már igazi olasz 
renaissance-stilus, ellentétben a flandriaiak «mes
terséges» irányának gótikájával. Bár a velenceii 
művészet többkórusosságát átveszi Bóma, de 
magában az egyházi hangban hagyományosabb,, 
szigorúbb, komorabb a római stilus általános 
jellege ; viszont Willaert iskolája a madrigal 
szolgálatában és az egyházi zenélés derűsebb,, 
népszerűbb, hangszeres irányában vezet, mialatt 
a római madrigal-irodalom az ottani vallásos
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:ne elmélyedő megtisztultságának hatása alatt 
akul ki. Úgy a világi, mint pedig a tőlük most 
ár a római iskola útján végképp elváló litur- 
kus zeneművek közös sajátságává kezd lenni 
kórusok hanghatásainak gazdag kihasználása 
evvel összefüggve a mindinkább kifejlődő 

i myalóművészet, a hangulatkülönbségek elő- 
lásbeli éreztetése, bár a lcóták még nem tűn
őik föl a hangerősség különbségeit. Palestri- 
ínak az új zeneirányt egyházi téren legnagyobb 
lagaslatra emelt művészete utódainak munkás- 
igában a dogmatikussá lett, megcsontosodott 
atolikus egyházi stílussá lesz, melyet a tova- 
‘jlődő világi muzsikával szemben leszűrt tár- 
yilagosság, elvont miszticizmus és bizonyos 
>kig lezárt hagyományosság jellemez, ahogy 
igtipikusabban a spanyol származású Vittoria 
íunkáiban jelentkezik, kit kortársai «Pale- 
trina hattyújáénak neveztek (f 1618). Némely 
íűvében a «német (helyesebben: szlovén) Pa- 
istrina»: Handl (Gallus f  1591) is a kor- 
zellem magaslatára emelkedik, ha nem állt is 
endelkezésére mindenütt oly tiszta előadómű- 
részet, mint kórusvezető állása idején Prágában, 
ioI II. Eudolf császár uralkodásakor Közép- 
urópa zeneéletének egész gazdagsága össz
pontosult.

A 16. század zenefejlődésének két szélső véglete 
i  tökéletesen kialakult acapella-stilus és ennek 
íllenkezője: az önállósuló hangszeres írásm ód , mely 
a többi a népszerűsödő társas-zenélés és a hangszer- 
Icészítés fejlődésének hatása alatt, valamint általá
ban a zene népszerűbbé válása folytán az énekes 
zene eddigi nevelése alól lassacskán kibontakozik. 
Már az ars nova s bizonyára a troubadourok idejében
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is ismerték az önálló hangszeres előadást, hiszen 
roppant természetes, hogy a táncdalokat vagy egye,®' 
részeit a liturgikus zenének énekhang nélkül is elő
adhatták ; de ez a régi gyakorlat csak visszhangja 
volt a kezdeményező forrásnak : az énekes zenének. 
Teljesen az énekes-zene módszerét használták azok 
a zenekari darabok is, melyeket a városi vagy nagy
úri önálló bandák számára tánc, étkezés idejére 
való m ulattatás, nagy fölvonulások vagy színjáté
kok céljaira (közzenék) írtak. Grhirlandajo 1490 körül 
festett Herodiasának táncához fúvós-zenekar ját
szik (cinkek és serpentek). A hangszeres zene ki
virágzásához egyúttal az is hozzájárult, hogy a vezető: 
szerepbe kerülő olaszok az árvaházakban (con- 
sermforio-kban) zenészekké kezdik kiképezni a közre: 
bízott gyermekeket. Nagy szerepe marad egyébként 
továbbra is a rögtönzésnek és a szólamok kiciírázásá- 
nak (a 18. századig), de mihelyt a hangszer természeté
nek megfelelő és amellett fokozottan művészi, bonyo
lultabb föladatokat kívánnak reábízni, mindinkább 
gazdagodni kezd az önálló hangszeres irodalom , fő
leg a népszerű lant és a templomok főhangszere, az 
orgona számára. A táncdalok esetleges hangszerrel 
való ciklikus előadását (partita) fölváltja az eredeti
leg hangszerre írt táncok irodalma, a társas élet föl
lendülésével mindinkább áttérve a szigorú kontra- 
punktikus földolgozásról a népszerűbb irányba ; a 
főleg lantra (a kor univerzális hangszerére) alkalma
zo tt kedvelt tánc-sorozatok (suite-ek) a már említett 
átiratok virágzásával egyidőben kezdenek szerepelni, 
eleinte csak egyszerű tánc-pár alakjában (passa- 
mezzo ill. pavana és saltarello ill. gagliarda). A tán 
cok abban a leszűrt és előkelő formában kerülnek 
hangszeres letétbe, ahogy az arisztokraták m ulat
ságai számára alakultak ki a rögtönzött kíséretű 
polgári táncokból. Közös formái a főleg román 
nyelvű országokban legmagasabb művészi fokra 
emelt lantirodalomnak (a spanyol Fuenllana!) és 
a szintén önállósuló orgona-repertoirenak a szabad 
és egyszerű bevezető, előjáték (intrada, praeludium, 
praeambulum, intonazione stb.), a m otett hangszeres 
lejátszásából kialakult, több kis fugaszerű részből
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illő ricercar (capriccio) és az ennél egységesebb 
u n ia sia , melynek szintén imitáló stilusa a ricercar- 
*al együtt a fagát készíti elő. A komoly ricercartól 
íleven frissesége és népszerűsége különbözteti meg 
i  szintén nagyon divatos canzon fran cese-t (canzon 
da sonar, sonata), mely nem más m int a Jannequin- 
féle chanson hangszerre alkalmazásának véglegesí
tése. E régebbi, a 16. század első felében megindult 
irodalomnak legnagyobb mesterei Velencében mű
ködő orgonisták : Cavazzoni, Buus, Willaert és a 

. nagyszerű spanyol gyakorlat legkiválóbb képviselője : 
Cabezon ; az 1600 körül virágkorába ju to tt végleg 
önállósult hangszeres canzona nagymesterei a bresciai 
M aschera  (1584) és a velencei hangszeres színezés 
döntő jelentőségű ú jító i: a két G abrieli. E nagy 
géniuszokkal részben egyidejűleg működik az önálló 
orgonastilus tulajdonképen való m egalapítója: M e 
rülő  (1533—1604), ki az egyszerű prseludiumból ki
ágazó nagyszabású és virtuóz toccata megteremtője 
s kivel a velencei szt. Márk-templom orgonastílusa 
világhírének tetőpontjára jut. Mialatt az olaszok ily 
módon új és gazdag gyakorlatot teremtenek, francia 
földön a táncdarabok mellett nem bontakoznak ki 
nagyobbarányii hangszeres formák, a német kploris- 
ták józan képességei pedig jóval mögötte maradnak 
a déli mesterek tündöklő tehetségének.

Az orgonánál sokkal kisebb jelentőségű Itáliában 
a zongora két őse, a (clavi)cembalo (ill. spinett) és 
a finomabb hatású clavichord, elsősorban az orgo
nisták házi hangszerei, melyek népszerűségét egyelőre 
jóval fölülmúlja a változatosabb hatású és szebb 
hangú lanté s melyek irodalma legnagyobbrészt az 
orgonáéval közös. Igen nevezetes szerepűek ellenben 
a vonóshangszerek, a régi lyra vagy fidula, utódjai : 
a különféle alakú és nagyságú violák s ezek közt is 
elsősorban a (viola di) gam ba  (térd-viola), utóbbi 
azáltal, hogy fejlett gyakorlata nagyszabású rög
tönző művészetet alakított ki (spanyol gamba- 
művészet). Midőn pedig a leginkább szűk szobában 
érvényesülő, fojtott hangú violákat a 16. század 
második felében föllépő nagy olasz hegedűkészítők 
(da Salo, Ainati) páratlan találékonysága révén a
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víoJího-alakú vonósok kezdik fölváltani: új és hatal
mas szerepe nyílik e fényes, messzevivő s mégis lágy 
hangú hangszereknek. A házi nevelés legnagyobb 
fejlettségének hazájában, Angliában kap először 
igazi jelentőségre a zongorajáték, a spinett angol 
válfaj ú hangszerén, a virginal-en, melynek az előkelő 
angol leányok számára alkotott irodalma az orgona- 
irodalomból alakul ki ugyan, de már teljesen önálló 
zon gorastüust képvisel. Ugyanazok a mesterek fej
lesztik ki ez 1550-től egy századon keresztül virágzó 
irodalmat, kik az egykorú angol egyházi zenének is 
képviselői és kiknek autochton virginal művészeté
vel jelentőségben csak roppant gazdag m adrigál- 
termésük versenyezhet (Byrd, Morley, Dowland, 
Gibbons stb.) Az Erzsébet-korabeli renaissance re
mek zenevirágzása a 16. századbeli Európa legelső 
zenenemzetei közé emeli Angliát, hol könnyű dolga 
van Shakespearenek, amikor színművei hatását 
hangulatos muzsikával kívánja emelni.

Míg a zongora önálló és virtuóz kezelésében 
Anglia vezet, a madrigal továbbfejlesztésében 
Itáliáé a legszebb eredmények dicsősége. Bár
mennyire átváltoztatja is és új alakulások felé 
hajtja a zeneéletet a hangszeres gyakorlat 16. 
századbeli önálló irodalma, mindaz, ami utóbbit 
lényegében jellemzi: a mondanivaló érzelmes 
iránya, a népszerűség felé hajló melodika, 
egyelőre még a madrigal-irodalomban éri el 
legnagyobb sikereit. Még közel van az idő, mely
ben a hangszeres irodalom csupán a kórus
darabok átvétele, utánzása volt, s az énekhang 
általános, központi uralma mellett a most na
gyobb mértékben kifejlődő hangszerjátszás csak 
a század végével, érezteti, hogy irodalma súlyos 
hatalmat kezd képviselni az ének-litteratúra 
mellett. Nemcsak a népszerű tematika és szer
kesztés, hanem a hangfestések és általában a



©grammhoz való simulás terén is egészen 
pályák és módszerek nyílnak meg a hang

erek szabad mozgású természete számára, de 
velőre még mind ez irányban az énekkóru- 
ké a vezető szó, a semmi tekintetben utói 
jm ért gazdagságú és sokféleségű madrigal- 
fodakcióé. A kétféle irodalom azonban nem 
ak egymás mellett található, hanem — a 
árusok magától értetődő hangszerkisérete foly- 
n — mindaz, ami a madrigal 16. századbeli 
alakulásában lényeges, a résztvevő hang sze
li hozzájárulásával fejlődött k i ; mert hiszen — 
lint tudjuk — a kóruson belül váltak a hang
ierek oly jelentékennyé, hogy belőle kilépve 
lállóan is fölléphettek. A Petrarca és Tasso 
öltészetével finomságban és színgazdagságban 
ersenyző madrigal, az előkelő társaságok, az 
tccademia»-k művelt hangjának zenés megszó- 
ltatója, maradt a század folyamán mindvégig 
világi érzés, a haladás, ezen fölül az újat kere- 

>s, kísérletezés, szóval a régi egyházi elmélet 
llen támadt reformáló és vitázó renaissance- 
ilág igazi otthona. Már régebbi mesterei (a 
landriai származású Arcadelt és Yerdelot, a 
ómai Festa) Willaerttal együtt a könnyebb 
rjta kóruszene hatása alatt itt is bevezetik a 
első szólam melodikusabb, ariózusabb mozgá- 
át, a formaszerkesztésben már helyenként ná- 
uk is világi dalszerű elemek lesznek foltűnőekké 
s a Josquin-kezdette «modern» összhang-kezelés 
s rohamosan visz tovább az európai érzésvilág 
ribontakozásának útján. További hatalmas mű
velői : a flandriai származású Cipriano de 
Rore («az isteni», f  1565), az olasz Luca Marenzio

A7, EURÓPAI ZE\TE TÖRTÉNETE. 1 ()5
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(«Italia iegédesebb hattyúja», f  1599) és Ge 
sualdo, Venosa hercege («a zenészek fejedelme» 
f  1614) emelik az udvari kamara e kedven; 
muzsikáját a fejlődés oly magaslatára, melyei 
túl már csak megváltozott utakon tudtak s 
zenészek újat mondani. Mint a kor költészete 
a madrigal sem ismer egyéni mondanivalót 
de éppen a korszerű tipikus érzelemkifejezése] 
belül jut el a mesterség kasztszellemében lehetsége 
legmagasabb fokra, oda, hol művészete má 
szorosan érintkezik a szabad, személyes művésze 
módszerével, vagyis egy megnyíló új világgal 
A renaissance egyéniség-elvén erőteljes léptékké 
haladó arisztokrata idők vezető zenes^elleme 
végzik a kibontakozást az individuális megszóla 
lás lehetőségei felé azáltal, hogy a régi mester
séget végleg kivonják a szabályok láncaiból és 
elhintik a szabad lélekfestés magjait. Marenzio- 
ban megjelenik az első valódi nagy melodista 
ki a régi kereteken belül már éreztetni kezdi 
miféle művészi csírák élnek még a népszerí 
dalok hangulataiban; Gesualdo, a harmónia- 
kezelés egyik legnagyobb és legmerészebb út
törője érzéki színhatásaival, szövegéreztet égének 
elmélyedésével soha sem sejtett világokat nyití 
meg. Vicentinovsil együtt e mesterek az ókot- 
görög zenéjének hagyományára hivatkoznak, mi
kor az egyházi hangnemek diatonikájával szem
ben (a Willaert-iskola szelleméhez híven) a 
kromatikát írják zászlójukra, s a «kromatika»: 
szó náluk már mindinkább magát az új, szabad 
irányt, a reformot, a haladást jelzi. Valóságos 
forradalmi korát éli a zene udvari renaissance-a, 
beleszól a harcba az elmélet is, majd védve,

1 0 0
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íajd pedig átkozva a még ki nem alakult új 
aódszert, részben pedig kiegyezéssel próbálkozva 
égi és új között. Mint a motetus idejében, most 
5 lázasan keres a kor, s érezni a nagy kisérlete- 
ők, Vicentino, Gesualdo sok helyén (főleg a 
görög» enharmonika átültetésein), hogy az addigi 
lontrapunkt módszerén belül már nincs tovább 
nás, mint erőlködő túlzás, a keretek télifeszítése.

lantzene virágzása és a cembalo-játék divattá 
hálása azonban nem csupán a félhangos (kro- 
natikus) menetek modern hangulatainak út- 
•örését segítette elő, hanem egyúttal más irány- 
aan is át kezdte formálni ’ a zeneéletet. Már 
Villáért átírja Verdelotnak egy kötet madrigálját 
ant- és magánénekhangra (1536), vagyis a leg
komolyabb művészetben is helyet kezd foglalni 
íz ú. n. kisért monodia, egy akkordos hangszer 
és egy melodikus hangszer együttese, mi 1500 
körül még csak főleg a dilettánsok házi mulatságai 
közé tartozott. (Lionardo da Vinci zeneérzéke 
is bizonyára ily irányba hajlott. Giorgione egyik 
1500 körül festett képén spinett és gamba kettőse 
játszik.) Ezen fölül az új madrigálokat a hang
szeres zene úttörése és a felső szólam föltűnően 
melodikus mivoltának segítségével igen gyakran 
előadják úgy is, hogy a szopránt magán-énekes 
produkálja, a többi szólam pedig hangszeres 
kíséretté válik (solo-madrigal). Vagyis a 14. 
századbeli ars novának az idők folyamán hát
térbe szorult, lappangó módszere ismét nap
világra kerül, csakhogy teljesen átváltozva. Az 
ars nova énekszólama még oly kevéssé külön
bözött a hangszeres szólamoktól, hogy a kettőnek 
szólamozása később, Okeghem idején teljesen
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összeolvadhatott, másrészt pedig az akkorjában 
még kezdetleges instrumentális játék a világi 
dalokban is mindinkább a nagyszabásúvá fej
lődött énekkarművészet szólamainak követésében: 
találta legmagasabb föladatát ; most azon bánt: 
nem egyenrangú szólamok összeillesztéséről vám 
szó, hanem a magán-szólam önállóan vezető 
melódiáját hangzatokkal (akkordokkal) színezii 
meg az alárendelt kísérő hangszer, vagyis a 
lantos-énekesek módszere, a dilettánsok és a 
polgárság zenélésmódja kezd a maga eredeti 
mivoltában föllépni, elősegítve a (rögtönözve 
kidíszített) solo-éneklésnek a század folyamán igen 
magas fokra fejlődött virtuozitását is. Végső 
következményeiben látjuk tehát az udvari ars 
nova renaissance-mozgalmát: az egyházi művé
szet összeolvadván a világival, ezt képessé tette 
a magas társaságok ízlésének kielégítésére a 
fokozatosan erősödő világi mozgalom követésén 
belül (a kórusok zenéje), az arisztokrata világ 
népszerű ízlésének teljes kifejlődése pedig át
vezet az individuálisabb kor zenélés módjába, az 
egyes melódia teljes uralmába, minek eleinte 
félénk és nem sok figyelemre méltatott, de las
sacskán megerősödő jelentkezése a 16. századot 
a zene újkorába való átmenetté teszi.

Aránylag széles közönséggel való közvetlenebb 
összeköttetésük folytán a drámai előadások is 
nagyban előmozdították a zene népszerű irányát, 
úgy egyházi, mint világi téren. A 15. században 
virágkorukba jutott mys téri um- játékok (mora
litások, böjtnapi játékok), e templomi eredetük
nek nyomaival a városok közügyévé lett,roppan
tul kedvelt vallásos drámák nem csak párbeszé-
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eikben, hanem zenés (hangszeres) kíséretükben 
éreztetik az előadó laikusok ízlését. De a vásár

írek előadásainál elszigeteltebb, a papság kezé- 
en maradt szent cselekmények (azione sacre) 
6. századbeli nagy virágzása is elősegítette az 
gyházi zene leszűrtebbé válását ; a böjt idején 
♦ áliában a világi színelőadásokat pótló lelki- 
yakorlatok keretén belül előadott kórusos di- 
sérőénekek (laudi), minőket Rómában Neri 
zt. Fülöp oratóriuma (imahelye) számára Ani- 
nuccia és Palestrina is írt, valamint a passió 
örténetét gyakran váltakozó (párbeszédes) tor
nában megzenésítő kórusok állandóan fönn- 
artják az ars antiqua legegyszerűbb módszerei- 
íek hagyományát. A humanista-szellem hatása 
nindinkább érezhetővé válik az iskolajátékok 
senéjében és nem volt használható a bonyolult 
iontrapunktika a színdarabok felvonás közeit be- 
:öltő madrigálokban sem (intermezzi), melyek 
körül lassacskán apróbb tréfás (vagy allegorikus) 
mellékcselekmények helyezkednek el ellentétéül 
a főcselekmény tragikus mivoltának. Már a 15. 
században fontos szerepe támad a könnyed 
hangnak az udvari pantomimek (táncjátékok, 
ballettek, masqueok) zenéjében, főleg a franciák
nál, hol az udvar főmulatsága a 17. század kö
zepéig a díszletezés roppant apparátusával el
látott «ballet du corps/) marad. Nem csak a 
táncjátékok, hanem a szintén hatalmas pompával 
kiállított mitologikus drámák is az olasz renais- 
sance-körökből (főképp a Medici-udvarból) in
dulnak ki, melyek szembehelyezkedve a nép 
durva, rögtönzött komédiájával (commedia del- 
:’arte) és külsőségeiben az ókori tragédiát uig»
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nozva a 15. század folyamán az európai v 
lági drámát teremtették meg. E merev, ünne 
pélyes, csakis ókori tárgyakon éptfő, szirti 
tudományos szavaló-darabokhoz a kor leg ki' ii 
nőbb madrigalistái írtak zenés betéteket, a Ifi 
század 2. felében igen kedveltté váló udvar 
'pásztorjátékok lírikus részleteit pedig már keẑ  
dettől fogva énekelve adták elő (az opera csirája) 
Csak természetes, hogy az udvari körökbei 
pártfogolt monodikus stílus a színpadon is mind! 
inkább utat tört és bizonyára nagyrészben í 
színházi előadások hatása alatt fejlődött ki e 
melodikus solo-madrigal, evvel egyidejűleg pedig 
a drámai jelenet körülményeit/festő érzelmesebb: 
kifejezőbb irány is a madrigal-irodalomban 
Luzzaschi (ferrarai udv. orgonista, f i 607) már 
egy egész táncjelenetet kisér a színfalak mögött 
elhelyezett énekkarnak a cselekményhez simuló 
énekével (1585), s hogy a madrigal hangulat
festései a szerzők szemében is magát a zene 
drámai stílusát keltették életre, mutatják azok 
a tréfás párjelenetek, minőket a haladó szellemek 
könnyeden kezelt kórusaikkal énekeltettek (pl. 
Lasso). Valóságos színpadi érzékkel, hatásos 
technikával írja Marenzio nevezetes drámai solo- 
madrigalját, az «Apollo harca a kígyóval» c. 
intermezzót (1589), Cavalieri (a Mediciek inten
dánsa) pedig először próbálkozik egész jelenetek
nek moncdiíms megzenésítésével (1590). A kórus
zene teljes átfordulását az új, jellegzetes drámai 
stílusba jelzi a gazdag kedélyű Vecchi (fl605) 
«Amfiparnasso» c. műve is (1594), ez a mulatságos 
«énekes vígjáték», melynek cselekményét a hall
gatók elképzelése jeleníti meg, mialatt a szemé-
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ek mondó kait teljes énekkar adja elő. Úgy 
ícchi, mint pedig a hasonló darabokkal vala- 
ivei később föllépő nagy orgonista : Banchieri 
■1634) is világosan mutatja, hogy a madrigal- 
ne végleg átváltozott, ariózus muzsikává lett, 
ilynek felső szólama önálló dallam, többi 
ólama pedig nem egyenrangú avval, hanem 
árendeltebb szerepű.
De nem csak Itáliában változtatta meg a 

lűvészi zenélés képét az olaszság népszerű haj- 
mú zeneizlése és a kromatikusok forradalmi 
íozgalma, hanem kihatván egész Európára, mély 
yomot hagyott a németalföldi származású Orlando 
Msso (1522—94) működésében is, ki 1562-től 

müncheni udvar vezető nagyságú kórusának 
ilágbírű karmestereként alkotta a korszakot 
sszefoglaló és tovább lendítő munkáit. Mint a 
césői flamand mesterek általában, ő is teljesen 
Ikalmazkodik a helyi muzsikának jellegéhez 
Münchenben szinte teljesen németté válik) és 
t mindenfelől ható különféle manierákat és nem- 
seti elemeket a németalföldiek hivatásának meg
felelően nemzetközi mesterséggé olvasztja össze. 
De amellett, hogy Lasso ereszben is a sokoldalú- 
tágnak, változatosságnak teljesen példátlan min
tája, magában álló kifejező erejével, a kórus 
csodásán színes és mondhatlanul változatos 
kezelésével és általában munkásságának mérhe
tetlen nagyvonalúságával szinte mitikus fényű 
képviselője az egész kornak, a renaissance 
acapella-művészetének. Azáltal, hogy úgy egy
házi, mint világi téren minden akkori lehetőség
nek tetőpontjára lépett, — azáltal, hogy tech
nikája úgy a régi, mint az új művészetet gigászi



módon felölelte, tehát az egész addigi muzsika 
(úgy a németalföldiek érdes kontra punkt já: 
mint az újabbak, olaszok és németek, szabai 
stílusát) egybefoglalta, — azáltal, hogy 20C: 
munkájával a régi mesterség termékenységét i 
szinte mesébe illő módon élesztette utolsó eredet 
virágzásra : kortársai babonás varázzsal vette 
körül démoni alakját és félelmetes nagysága i 
mai napig sem vesztett régi erejéből. Egyháí 
művei nem oly sírnák, tiszták és konzervativah 
mint a Palestrina-félék, nem a katolicizmus szak 
rális hangulatainak tökéletes megjelenítői, ha: 
nem északi, küzdelmes, kemény, gyakran nyeri 
erővel magukkal ragadó munkák, melyekbe! 
Lasso a madrigal-zene nagy újításait a római 
iskola módszerénél sokkal szabadabban egyesít 
az ősök művészetével. Nem csupán a gregoriántó: 
magát már gyakran függetlenítő újabb motett- 
stílusnak kiindulása és legnagyobb alakja ő‘ 
hanem általában a következő idők egyik legneve
zetesebb megindítója, amidőn érzelmes és gyak
ran drámai erejű részleteiben forradalmi hangos 
hallat és kilép a kor szokott lehetőségeiből; e 
tekintetben Lasso a 16. század legnagyobb 
újítói közé, a kromatikusok közé sorozandó és 
azoknak egyike, kik (mint a Gabrielik) az 160C 
körül meginduló újkor kibontakozását az új 
zenei gondolkozás teljes megérzése útján súlyos 
tettekkel siettették. Ilv módon tökéletes ellen
téte a vele egykorú Palestrinának, ki a maga 
elvontan leszűrt nagyságával és egyoldalúan 
római stílusával inkább csakis betetőző, lezáró 
jelenség, míg a világian mozgalmas, egyáltalán 
pem egyoldalú, de nem is oly tökéletes Lasso
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aem csak összefoglal és lezár, hanem előre is 
nutat, korokat és nemzeteket kötve össze uni
verzalitásával.

Lasso elszigetelt jelenségénél sokkal közvetle
nebb hatása volt a muzsika irányának teljes 
megváltozására az észak-olasz mesterek működé
jének, főleg a velencei iskolában, hol már Gabrieli 
Andrea (t 1586) működése is jelzi, hogy a Willaert 

. útjait folytató színező polychorikus művészet és 
Inálló hangszeres zenélés állandóan új és új 
[ehetőségek kapuit nyitja meg. Míg az univer
zális Lasso külsőleg még a régi világ talaján áll, 
addig az új olasz orgonamesterek a maguk egy
oldalú reformmunkájával már mindenképpen el
távolodnak a kontrapunktikus énekkar-művészet 
középkori módszerétől, s az a hang, melyet 
1600 körül (a hanyatló, de még élő régi mellett) 
képviselnek, teljesen átformálódott, lényegben 
megváltozott időknek hangja. A zsenialitás bá
mult magaslatain állva képviseli földiéinek 
minden ez időbeli képességét a másik nagy 
Gabrieli (Giovanni 1557—1612), ki a hangszeres 
zenélés új módozatait először foglalta össze oly 
tökéletes és nagyszabású művészetté, hogy az 
minden további lépés kiinduló pontjává lehetett. 
1600 körül a zene legvilágítóbb egyénisége 
Gabrieli Giovanni, ki nem azért jelez már új 
kort, mert az elmúlt korszak vezető formáit 
(mise, vokál-madrigal) elhanyagolja, hanem mert 
műveiben teljesen érvényesíti azt az érzelmes, 
individuális hangot, melynek varázsa hama
rosan csaknem mindenütt feledésre juttatta a 
középkori zene egész összeségét. Lélszázadon át 
őt utánozzák a mesterek, tanítványa, a német

8Molnár : Az európai zene története,
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Schütz pedig így nyilatkozik róla : «Ha a görögök 
ily férfiút ismertek volna, többre tartják vala őt 
Amphionnál, s ha a múzsák házasodni akartak 
volna, Melpomene őt választja vala férjéül». 
Gabrieli az ő «symphonise sacrse» és «canzoni e 
sonate» c. műveinek meggyőző erejével az új 
hangszeres zenének előbb-utóbb minden egyebet 
elnyomó hatalmas áradatát in< ítja útnak és így 
fő Kiinduló pontjává lesz mindannak, ami a 
következő korszak képét az előbbitől olyannyira 
megkülönbözteti. Nem csak a kromatikát, a 
modern hangnemeket állítja be a kísérletezéseket 
összefoglaló döntő gyakorlati határozottsággal, 
hanem a roppant fejlett többkórusos gyakorlat
ból és az orgonázás regisztráló színezéséből ki
indulva a zenekari hangszerhasználatot is ki
emeli az addigi gyakorlat esetlegességeiből, több 
munkájában határozottan megállapítja az egyes 
hangszercsaládok és hangszerek szerepét, vagyis 
azoknak színkülönbségeivel számolván : a hang
szereiés művészetét alakítja meg. Nem csupán az 
énekkar alátámasztója többé a zenekar, hanem 
huzamos fejlődés eredményeként végre önálló 
életű szerve a zenélésnek, az új szellemélet 
mondanivalóinak ezer lehetőségű tolmácsa. Nem 
csak a canzona (vagyis sonata), hanem a szintén 
óriási jelentőségnek induló fuga terén is korszak- 
alkotó a mester, amidőn e forma kereteit teljes 
későbbi jelentőségükben állítja elénk ricercarja’- 
ban,itt is túlszárnyalva a kortársak képességeit. 
Gabrieli a zene újkorának (a modern zenének) 
megindítója, az az első nemzetközi jelentőségű 
mester, ki az olasz világi zenemozgalmat eredeti 
színében és mindazon középkori maradványtól
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megtisztítva képviseli, mik ellen a 16. század a 
I maga harcát vívta (a kontra punktika áttetsző, 
népszerű, modern kezelése) ; bátran ragyogtat- 
hatjuk nevét mindazok összefoglalásaként, kik 
vele egyidőben hasonló áramlatban haladva al
kottak (Croce, Ingegneri, Maschera, Banchieri).

A zeneművelés új beállítása a felső szólam 
melodikus kezelésével és a harmonikus szer
kesztéssel (a tenor-meló diák és a régebbi kontra- 
punktisták sztereotip összhang-mozgása helyett), 
a világi hangnemek győzelmes kibontakozása, 
a dallamkitalálás fontossága a zene érzelmes 
és népszerű, nagyobb társadalmi tömegeket moz
gató mivoltával összefüggésben, a hangszeres 
zene fölülkerekedő nagy szerepe a kórusokban 
és az önálló instrumentális világ zászlóbon
tása az énekkarok hanyatlásával egyidejűleg, 
a kiséretes monodia irányának fölmerülése, a 
drámai zene kezdetei a solo-éneklés nagy vir
tuozitásával : mindez tökéletesen átformálja a 
szerzők és hallgatók zenéhez való viszonyát ; 
de egyelőre, 1600 körül (és még jó ideig) a régi 
gyakorlattal egyszerre van jelen, részben már 
függetlenítve tőle magát, részben pedig (és 
többnyire) kiegyezést keresve avval. Az idők 
változását élénken megvilágítja, hogy 1. az 
egyházi zene aranykorának acapella-művészete, 
a gregoriánon illetve ősi hangnemeken nyugvó 
énekkar-kompozíció, Josquinben, majd Palestri- 
nában végképp betetőződött, elérte tökéletes
ségének örökre bámult csúcspontját ; hogy 
2. a madrigal-zene a kromatikusok működésé
ben szintén olyannyira tökéletes, befejezett és 
az énekes-zenén belül elérhető legnagyobbszerű

8*
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művészetté lett, hogy rajta túl minden lépés 
nem fejlődést, hanem út.változást jelentett (Ma- 
renzio p. o. hasonlóan tökéletes a 16. század 
«kamarazenéjében», mint Be el hoven a magáéban). 
Vagyis az arisztokrata zenélés, a zene közép
korának hatalmas épülete magában önálló egy
ség, zárt kultúra, melynek lényegét a további 
fejlődés már nem érintette, s melynek haladó 
nyúlványaiból új lényegek termettek elő. De 
a tökéletes régi művészetnek egyelőre még a 
kezdődő új mellett igen nagy szerepe maradt 
a gyakorlatban ; pl. Arcadelt madrigaljait még 
1644-ben adják ki utoljára (81-edszer). A római 
iskola pedig szakadatlanul műveli tovább a 
16. század egyházi stilusában elért eredmé
nyeit, ha 1600 körül már nagyon érezhetővé 
válik is benne az új szellem hatása, az orgona 
mind föltünőbb térfoglalásával és az újszerű 
velencei tömeghatásokkal, mik a Palestrina-ha
gyományok tisztaságának bomlását jelzik (Na- 
nino G. B., Anerio í\). A középkori zene kez
detleges periodizálását most már mind föltü- 
nőbben kiszorítja a dalformaszerű szerkesztés 
elve, miután a melódia és az összhangok ará
nyos ritmus-váltása válik fontosabbá a mindent 
átszövő kontrapunkt helyett. A közkeletű tánc
dalok népszerű formálás-módja (a canzonetta- 
modor) már pl. Marenzio, Lasso, Gabrieli sok 
művében vagy Gastoldi táncdalaiban teljesen 
áttöri a 16. század vokál-stilusának első sorban 
szavaló modorát és előtérbe helyezi az egyen
letesen váltakozó taktusok egymásutánjának 
hatását. A villanella és népszerű társainak 
szerepe lett eszerint roppant fontossá a forrná^
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lovábbalakulasában ; a városi polgárság körei
ben divatozó táncdaloknak az arisztokrata fo
gyasztók körében történt térhódítása vetíti 
szét a zenélés népszerűvé válásának sugarait. 
A középkori, taktus-vonal nélküli zenét, melynek 

ö  önálló szólamai egymástól szinte függetlenül 
i énekelték ritmusaikat, a vele tökéletes ellentét

ben álló táncritmusú zene formálás kezdi tel
jesen mássá alakítani. Az egyenletes ritmusú 
vagyis népszerű, polgári muzsikálásból táplál
kozó zene fölülkerekedését a deklamációs, egy
házi zene fölött jelzi a taktusvonal általánosí
tása is (a 17. század folyamán), valamint az is, 
hogy a népszerű zeneművelés ősi gyakorlatá
ból : a lantzenéből (és az evvel összefüggésben 
fejlődött orgona-művészetből) a tabulatúrák köz
érthető ritmus-jelzéseit a művészi zene teljes 
gyakorlata átveszi (a 16. század végén), mi
által a mai kótaírás csaknem tökéletesen előáll 
és a menzurális zenélés bonyolultságai mind
inkább elavulnak. Az újkor zenésze már nem 
kívánja halmozni a nehézségeket, nem rejti el 
művészetének titkait, a régebbi szólamkiadáso
kat tanulmányozásra szánt partitúra-kiadások 
váltják föl (1577—), a bonyolult szolmizációs 
módszer pedig az egyházi hangnemekkel együtt 
pusztulásnak indul. Látjuk már, hogy nem tár
gyilagos összeszerkesztő többé a komponista, 
hanem a kedély uj birodalmai nyílnak meg 
a zene művelői előtt, melyben már nem felel 
meg a régi természetes (és nem is jelzett) hang- 
erősség, a régi, szintén maguktól értetődő tempó- 
vételek, hanem finomabb, differenciáltabb ér
zelem-fokozatok, egészen más fajta társadalmi
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és egyéni beállításmódok szerepelnek. Ily körül
mények közt a németalföldi zenemesterség te
kintélye nem soká tarthatta már magát. 1600 
körül még igen nagy a németalföldi mesterek 
hatalmának területe (főleg a germán országok
ban), bár a borzalmas függetlenségi harcok ide
jétől kezdve (1572—) hanyatlania kellett a 
flandriai helyi produkciónak. Végső csapást 
elsősorban az olasz zene-géniusz úttörése mér 
a flandriai muzsikus-iparra, melyben az új. 
érzelmes melodikájú, dramatikus hangnak nem 
volt megfelelő talaja, melynek kötött céh-le
vegője nem mérkőzhetett sem a hódító olaszok 
szabad formáival, új zene korszakot megnyitó 
mozgalmas népszerűségével, sem pedig a német 
elmerülő vallásosság vigaszt nyújtó zenés han
gulataival. A józan kombináció, szorgalom, 
anyagias beállítás mestersége alól mindinkább 
kicsúszik a jövedelmezőség talaja ; midőn a 
szenvedélyes olaszok egyházi és hangszeres ze
néje, a német protestánsok aszketikus stílusa 
a 17. század folyamán a maga eredetiségében 
győzelemre jut, Németalföld megszűnik zenét 
teremtő föld lenni, a világ egykori tanítóiból 
tanulók válnak. Eltekintve a zongo rag jártás
tól, miben 1600 körül ők vezetnek, és nagysza
bású orgonaművészetüktől, mely a 17. század 
folyamán még mintákat állít (Sweelinck), a 
realisztikus tehetségű flamandok zeneélete csak 
kedélyes műkedvelést produkál ezentúl, ellen
tétben festészetük fokozott nagyságával.

A nyugati országoknak aránylag nyugalmas fejlő
dését nem utolsó sorban biztosította, hogy a fanati
kus török hordákat a magyar nemzet kardja lekötva
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tartotta. A magyar földön dúló örökös élethalálharc 
lehetetlenné tette nemzeti városi élet és középosztály 
kifejlődését, vagyis megfosztotta az országot kultúr- 
fejlődésének szilárd alapjaitól. Uralkodók és gazda- 

■ gabb főurak külföldről toborzott zenekarai telje
sen elszigetelve állnak és nem függnek össze a lanto
sok, «hegedősöké gyakorlatával (még ha ezek udvar
képesek is, mint Mátyás király idején) ; e gyakorlat 
viszont a maga nemzeti jellegével állandóan olyas
féle színvonalon maradhatott, mint aminőnek nyuga
ton a népvándorlás utáni idők népszerű krónikázá- 
sát képzeljük. Országunk állandóan a legmozgalma
sabb népvándorlás fölszaggatott vidéke, melyben 
az egyik nap lerombolja, m it a másik alkotott. 
Mialatt a 14. század végén Indiából Európába 
vándorolt cigányság  m indenütt földönfutó, magyar 
földön szabadon kóborolhattak, és már a 15. század
ban á t kezdik venni az eredeti magyar hangszeres 
játék gyakorlatát, melynek nyomai Erdélyben nap 
jainkig megmaradtak. A háborúk viszontagságai 
vehették ki a magyar kezekből a hegedűt és emel
hették oly nagy szerepbe a cigányt, kit élősdi termé
szete roppant alkalmazkodó és hasznavehető muzsi
kus-jobbággyá formált. Hogy a cigány-zenében 
semmi ősi «indus» teremtősajátság nincsen, abból is 
látszik, hogy nyelvük egyetlen eredeti művészetre 
vonatkozó szót sem ism er; a magyar zenetehetség 
albérlője a cigány, csakis cifrázásának tú lzóit cikor- 
nyáibari lehet sajátos vérmérsékletének eredeti vo
nása. — A 16. századbeli szomorú idők nagy vigasz
talójának, legelső műdalköltőnk, B alassi Bálintnak 
nemesi lantos-költészete dallamaiban nyomtalanul 
elveszett, ellenben kortársa : a nagyon kedvelt T in ód i 
Sebestyén krónikaszerző «deák» énekei közül több
nek fönnmaradt a kótája. Nemcsak nála, de még 
helyenként a kor egyházi zenegyűjteményeiben is 
érezhető a muzsika nemzeti íze, s hogy a magyaros 
jelleg, elsősorban a nemesi palotás zene nyugaton 
is föltűnt, bizonyítják a külföldi lant-tabulatura- 
művek nemzeti táncai, melyek közt elvétve magyarok 
i.s előfordulnak (pl. «magyar passamezzo»-k) ; e tán 
cokban persze csak a korszerűen általános nemzet
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közi chablonsn belül érvényesülnek bizonyos jel
lemzően különös sajátságok. — Németajkú városi la
kosságunk körében a nyugati zeneművészetnek is 
akadtak kiváló művelői, Pozsonyból származik 
N eusied ler, a kitűnő nürnbergi lantművész (f 1563), 
az erdélyi szász eredetű B akfark  (Greff) Bálint 
(t Páduában 1576) pedig Európa legnagyobbszabású 
lantvirtuózai közé emelkedik.

IV. A világi zene teljes önállósulása. A pol
gári közönség kibontakozásának kezdő kora.

(1600— 1750.)

Legkiemelkedőbb jelensége az. újkor állam
életének, bogy a fölfedezések következtében 
kialakult új szellem nagyobb átfogású egységek 
politikáját állította a középkorbeli széthúzó 
országrészek hatalmi torzsalkodása helyébe. A 
középkori harcászat megszűnése és az új keres
kedelem folytán régebbi elszigeteltségéből ki
lépő, számottevő szabad réteggé lesz a polgár
ság, melynek államjogait a nemesség régi elő
jogaival csak oly központi hatalom tarthatja 
egyensúlyban, mely erőben mindkettőt fölül
múlja. Végleg a 17. század folyamán megszer
veződött állandó hadseregére támaszkodva az 
abszolút királyság adja meg az európai államok 
ama rendjét, melyen belül a városi polgár 
«állampolgár»-rá válik, s melyen belül a nemesi 
és papi előjogok mind a fejedelem korlátozása 
alá kerülnek. Fellebbezhetetlen Ítéletté a király 
ítélete válik, az ő személye most már az a köz
pont, melyben a középkor folyamán még ezer
felé széthúzó hatalmi sugarak a nemzet érdeke-
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Ml összefutnak. Megszűnik tehát visszavon- 
tatlanul a királyi erők eddigi legnagyobb 
msúlyozójának, a pápaságnak, egyenjogú ren
dező hatalma, kifejlődik az egyházi partiku- 
izmus, az egyes országok egyházainak nem- 
á szervezkedése (gallikanizmus stb.). Kétség
en, hogy az állameszmének a pápai uni- 
rzalizmus fölé történt kerekedése egyenes 
vetkezménye annak a nagy változásnak is, 
ily az Egyházat a germán protestáns terri- 
riumok kiválása útján érte. Még mindig óriási 
ditikai hatalommal rendelkezik a pápaság a 
mán Európában és tartja még jogarának köz
űién föld-területeit is, de megtörvén álta- 
nos tekintélye, eredeti kulturális szerepe is 
zárul: többé már nem a római birodalom 
lűveltségének terjesztője a barbárok között, 
inem csupán a már fölnevelt, önállóvá lett 
irópai népek legtekintélyesebb vallás-fője. De 
ddőn a római Szentszék politikai súlya ily 
lódon korlátozódik, annál nagyobb energiával 
>kozza vallásos befolyását a papi uralma alatt 
íegmaradt állam-egyházakban s lesz újraföléledő 
riási erkölcsi erővé és az ellenreformációban 
ellő nyomatékú egyensúlyozójává a protestan- 
izmus hódításának. Csakhogy ez a hitvallássá 
lakúit katolicizmus immár nemcsak eredeti 
lemzetközi érvényét veszítette el, hanem végleg 
t is szövődött a századok óta belészüremlő 
)alódi európai elemekkel s lett (mint már a 16. 
zázad folyamán is láthattuk) jellegzetes román 
tultusszá, melynek színes és európai Ízlésű pom
pájából alig látszanak ki a keresztyénség eredeti, 
jrdes syr-görög-római elemei.
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A teljes öntudatra fejlett nemzeti erők önái 
egységbetömörülése a korlátlan fejedelem II 
talma alatt megszüntette az arisztokrácia egyed: 
való társadalmi uralmát és különös súlyt adott 
föltörekvő 'polgári rétegnek, melyre a kirá 
hatalom a hűbéri nemesség széthúzó partikulái 
jogaival szemben már a középkor folyamán 
sikerrel támaszkodott. Elsőrendű, vezető jelent 
sége van még mindenütt az arisztokrata széliéi 
nek, de a vele éles ellentétben álló középosztá 
hatalom-fejlődését nem csupán az abszolút ke 
mányok jóléti intézményei és polgári hivatalno 
serege jelzi, hanem legelső sorban a pénzvilág, 
kapitalizmus kialakulása. Az új tömeglélek, me 
a világi szellem nagy úttörésével az éssze:’ 
gazdálkodás és a vagyonszerzés elvét szülte, 
polgári szellemben új, mozgalmas, élénk erjeszt' 
állított az európai színtérre. Mint Sombai 
tanítja, a kapitalizmus kialakulásának előfó 
tételei voltak: az állandó hadsereg szükséglete 
a céltudatos kereskedelmi politika, a gyarmati 
hatalmas ki- és bevitele, a műszaki halad 
irányában való új keletű lelki szükségszerűsé 
a nemesfémek új gazdag forrásai és maga a mindéi 
felől már a középkor óta összeharácsolt polgá 
gazdagság, amely szemben a feudális, hatalr 
gazdagsággal, alapja lett később a pénzvilág nag 
politikai eredményének: a demokratizálódásna 
Nem a rangszerű ellátást fedezi többé natúréi 
gazdálkodás és mesteremberek lassú munkájs 
hanem a kormányok vámrendszerének védeln 
alatt működő szabad vállalkozások nyitják te 
mékenv útjait a verseny, spekuláció és vagyon 
gyűjtésnek. Világos, hogy az új korszellem
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ly az elavuló céhek nehézkes závarjait- a 
bad fejlődésnek megnyitotta, mely a két leg- 
ettebb kereskedőállamot : Hollandiát és An- 
ít már az abszolutisztikus tizenhetedik század 
yamán igazi szabad, palgárjogos, parlamentáris 
immá tette, szorosan összefüggött az egyén 
rényesülésének, az individualizmusnak kifejlő
dő vei is ; s most már nem csupán egyes kivált
á s  vagy kuriózus egyéniségek elszigetelt út- 

- réséről van szó, ahogyan a renaissance értel
me az egyéni erők jogát, hanem a középkori 
yenruhából kilépő személy önmagára utalt 
ejének valódi észrevevéséről, az egész európai 
rsadalom azon természetessé, mindennapivá 
bt né zés módjáról, mely az egyes ember cselek- 
isét kezdte figyelni a nagyobb keretek szemmel- 
rtásán belül és nem csupán a kereteket, melyek
ül az egyén csak szükséges töltelék (céhszellem 
rkása). A középkor kis részekre oszló, általános- 
igokban élő világának a foglalkozás volt fontos, 
tt az egyén csak színtelen molekulája volt 
»glalkozása nemzetközi egységének ; mostanáig 
zonban magasabbrendűek lettek az összefoglaló 
gységek: a fő-egység, melybe az egyén bele- 
artozik, a nemzeti állam lesz, a főkülönbség 
mber és ember között nem foglalkozás beli, 
lanem állambeli. Mutatja e változást a ruház- 
codás megváltozása is : a régebbi tarkaságot, 
okféleséget a nemzetek szerint való öltözködés 
/áltja föl, s az egyes nemzetek öltözésmódján 
aelül szabad tere nyílik az egyén különös Ízlésé
nek, az individuális vonásoknak.

Míg tehát a céhek idején számos apró kereten 
belül kevés megkülönböztető vonással éltek az
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emberek, most csekélyebb számúvá és nagye 
átfogásúvá lesz az egységbe foglaló keret, elll 
ben megszaporodnak, fontosakká lesznek 
egyéni megkülönböztető vonások. De nem ct; 
erre a megfigyelésre tanít a szerves fejlői' 
törvénye, hanem arra is, hogy az átmenet 
sohasem hirtelenek, hogy az egyén teljesen 
fejlett joga (szubjektivizmus) és az egyéni eg 
formaság között áthidalást kell a történelemi! 
mutatnia. Ezt az áthidaló lépést képviseli a me 
vizsgált kor individualizmusa, mely nem mi 
mint átmenet a céhvilág és az egyén teljes fi 
szabadulása közt, olyképpen, hegy a nemzi 
államok keretein belül még maradtak céhsze 
vonások, melyek a különböző' nemzetekhez ta 
tozó egyéneket egy bizonyos fokig mintegy neu 
zetközi módon összefoglalják. így a most mi. 
szélesebb keretekben jelentkező foglalkozás, 
kereskedő, iparos, katona, birtokos, festő st 
pályája ugyanakkor, amidőn egy bizonyos neu 
zethez való tartozása útján a többi nemzetiséf 
belitől élesen elkülönböződik, ugyanakkor eg; 
úttal még mindig bensőleg összetartozik a told 
nemzet ugyanazon foglalkozásával is. Ezért va 
aztán, hogy bár igen jellemző vonása a korszal 
nak az emberi érzelmek sokféleségének észrt 
vevése, de ezekben az érzelmekben még uralkcd 
vonás az általános, a tipikus. Shakespearenek a> 
angol polgári fejlődés korai kivirágzását jelz 
drámaművészetében (1600 körül) már megjeleni 
az egyéni karakter, de ez a jellem általáne 
típus, hiányoznak belőle a kiütköző, tisztár: 
egyéni, mindenki mástól különböző vonások 
Hasonlóképpen maguk a művészi termékek sem
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izet köziek többé apróbb, elmosódó territo- 
s különbségekkel, hanem igen föltűnőekké 
aek a közöttük föllépő nemzet beli, ország
beli különbségek és a művészek individualiz- 
lának tovafejlődésével párhuzamosan a mű- 
k és irányok tudatos szétválasztó vonásai, 
k ilyen nagyobb egységeken belül helyezked
i k  el apróbb eredeti vonások, melyek tehát 
í kiütközők, hanem mellékesek, minthogy a 
vész egyénisége még mindig egy bizonyos 
ist képvisel, csakhogy ez a típus eredeti, 
itságos, mert ugyanakkor, midőn bizonyos 
ig internacionális, ugyanakkor tudatosan nem- 
i és különleges is.
Művelődés terén is érezhető még a középkor 
lleméletének továbbhatása, de most mér föl- 
lő de crescendo ban. Még mindig elsősorban a 
sszikus műveltséget értik műveltség alatt, de 
.7. század végével már a francia nyelv kezdi 
.zorítani a latint és foglalja el ennek nemzet - 
zi érvényét irodalomban és a diplomáciában, 
íg mindig él a tudománynak egy nagy egység- 
n való összesítése, még a legtöbb tudós poli
sztor és igen gyakran papi személy (mint pl. 
hanasius Kircher 1650 körül), de most már 
gleg kiesik az egyházi személyek kezéből a 
dományos vezetés, helyüket civil személyek 
glalják el, kik a szabad polgári fejlődéssel pár- 
izamosan a tehetség szabad érvényesülésének, 
szabad tudományos kutatásnak és így áltálé

in a szabad gondolkozásnak válnak harcosaivá, 
iepler, Harvey, Galilei, Descartes. Bacon, Pascal, 
orricelli, Leuwenhoeck nevei jelzik a tudományok 
7- századbeli döntő jelentőségű úttörését és
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azon új szellemélet megindulását, melynek l1 
cselete minden apologetika ellenére végleg 
avulttá teszi a középkori scholastikát, in. 
szabadítja a gondolkozó és kutató elmét 
Egyház fönnhatóságától. A szabad gondo 
térhódítása persze lassú tempójú, az elmék 
bontakozása még nem általános ; Papin iram 
fizikusnak egy gépezetét 1707-ben szétveri 
nép, mert varázslást hisz mögötte, még 1788-b 
megesik, hogy Bononcini G. B. híres olasz opei 
szerzőt egy alchimista becsapja és kifoszl 
vagyonából. De a fölfokozott nyomda-ipar mi 
denütt segítségére van az új világ kialakulásáéi 
és a postautazás (17. századbeli) roppant kifej, 
désével karöltve gyorsabbá és hathatósain 
teszi a gondolat terjesztését és kicserélődésé 
Megindul az első állandó időszaki újság franc: 
földön (1631), melyet rengeteg angol és franc: 
lap megjelenése követ, elősegítve az «áltáléin 
műveltség» kialakulását a középosztály köreibe 
A pénzvilág remek könyv- és kótaipart fejles 
ki (Németalföld, Paris, London), mely mi 
részben a középkori munka arisztokratikus m 
gondját mutatja, de amely fejlett rézmetszei 
technikájával, cikkeinek megszaporodott példán; 
számával és a gyorsabb terjesztéssel a «módén 
élet kialakulásának egyik legfőbb eszközévé, 
közkeletű irodalom megszületésének előfeltételév 
lesz. Bár irodalmi és zene-művek kéziratban val 
terjesztése (a nyomtatás drágasága folytán) mé 
mindig általános, de a közlés meggyorsulás 
következtében egészen megváltozik a művészetei 
fejlődése ; azáltal, hogy távol élő művészek i. 
állandóan hatást gyakorolhatnak egymásra,

120
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készetek technikájának fejlődése gyorsabbá és 
izetközibbé válik, ugyanakkor, midőn más
ít nemzeti és stilus-szempontból mindinkább 
differenciálódik az egyes irányok szelleme. 

7ermészetes, hogy mind e körülmények a 
eművészet elhelyezkedését is teljesen megvál
tatták. A polgári rend nemzeti kifejlődésével, 
lemzetközi jellegű arisztokrácia egyeduralmá
éi lehanyatlásával a muzsikában is végleg utat 

a tudatosan nemzeti érzés világ.* Európa 
Deinek velükszületett, eredeti jellegzetessége, 
ly az új, szabad filozófiában és irodalomban 
renaissance kitágult keretű'következményeit 
zza, mely mindazt, mi az Egyházban lényeges 
■gén elem volt, teljesen kiküszöböli : a művé
nek terén is utolsó, győzelmes harcát vívja 
ősi egyházival. E kor folyamán szorítják ki az 

rópai, világi hangnemek a végleg elavuló egy- 
zi hangnemeket, e kor folyamán foglalja el 
indenütt az itteni népek eredeti dallamvilága 
régi gregorián melodika utolsó élő marad- 

myainak helyét. A nemzeti, világi zenélés 
ódozatai nyomulnak be mindinkább a vallás 
néjébe is, az ünnepelt mesterek legnagyobb 
kerei mindinkább világi térre tolódnak át, s 
ir az Egyház zenéjének óriási jelentősége van, 
5 uralkodó Ízlés magát az egyházi stílust változ
atja mindinkább európaivá, hasonltja hozzá a 
ilági zene stílusához. Megváltozik tehát az 
ddigi viszony ; nem az egyházi művészet többé 

középpont, honnan minden egyéb a fényét 
lyeri, hanem a renaissance mozgalmaiban euró- 
kii, világi színekbe öltözött egyházi művészet 
esz mindinkább teljesen hasonlóvá a világi
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művészethez és a profán érzésvilág most a 
éppolyan központi erőt képvisel a művé, 
munka alakításában, mint amekkorát a vallás»
A Willaertban, Gesualdoban és társaikban f»: 
lépett harcos, világi zenésztípus győzedelmes kéé: 
és bontja ki végleg a muzsikában is mindé 
átformáló szabad szellem zászlaját.

Az arisztokrata, kontra pun ktikus zenélés csúc 
pontján, 1550—1580 körül már nagyon éré 
bető a társadalmi fejlődés új jelenségeinek te; 
mészetszerű következménye : a középcsztái 
népszerű dalának úttörése a művészi zenébei 
(villanella, madrigal). Gesualdo, de Rore, Moi 
teverdi barokk madrigal-stílusa részben a k( 
zépkori módszer teljes kiéltségét, túlzásba jutá 
sát jelzi, de részben már világosan mutatjí 
hogy az új, szabad, könnyedebb, érzelmeseb 
harmonikus és melodikus irány belé kezd o» 
vadni az addigi kontra punktisták eredményeik» 
E kétféle elem egybeolvadásának első feltün 
eredménye az lett, hogy 1600 körül a sole 
madrigal iránya kezdett vezető jellegűvé lem 
a művészi zenében és pedig mindinkább hozzá 
hasonulva a polgári zenélés dallamvilágához 
az eleddig mellékes, megvetett egyszerű ki 
séretű melodikához. Magával a társadalmi fej 
lődéssel karöltve fejlődött a népszerű dalviláj. 
is oly magaslatra, amelyen már követ előleg szó* 
lőtt bele a zene további alakulásába és lett méltó 
és jellemző kísérője, képviselője a társadalmi 
fejlődésnek. Éppenúgy, ahogy az ember egyén» 
szerepe hatalmasan kitágult a társadalom éle 
tében, ahogy most már föltűnő súlyt kap a;; 
egyénibb érzelmek gazdag skálájának tudató



icreplése és észrevevése, éppen úgy a zene is 
jegtalálja azon érzelmek közlésének legtalá- 
)bb módját, mely érzelmek az új, szabadabb 
ilágfölfogás áramlataiban fürdő, kiszélesedett 
ezető társadalmat jellemezték. Az új, szabad, 
ndividualisztikus zenének főeszköze a kísért, 
nrmonizált erzelmes melódia, szemben a minő
iké bb kipusztuló németalföldi módszer mes- 
erséges hang-kombinációival, a középkor «ke 
litt» stílusával. Josquin, Palestrina és céhtár
aik egyetlen ú. n. dallamot sem szereztek; 
zemükben a polgárság népszerű muzsikusainak 
lala, a most győzedelmeskedő, művészetalakító 
•itmikus, perlodizált da l: csak a természet 
vadvirága volt (Winterfeld). Közkeletűvé, a 
nuzikális társaságok kedvencévé most már első- 
iorban egyszerű, homofon, behízelgően népszerű 
larabok lesznek; a kontrapunkt, a középkor 
aatalmas építménye, átömlik az új stílusba és 
oenne összhangzatossá szűrődik, nagy képvi
selőit pedig lassacskán mindinkább olyannyira 
elfeledik, hogy pl. Lassóról a 17. század 2. felé
ben már csak tudósok tudják ki volt. Ily mó
don a zeneszerzés dologbeli része sokkal egysze
rűbbé válik, a mesterek régebbi titokzatos ta- 
nultságának kínai fala lehullik, a muzsika tech
nikája is sokkal közelebb kerül a művelt társa
ság életéhez és így válik az (először nagyobb 
súllyal Gesualdoban föllépő) 16. századbeli di- 
lettáns-tipus a korszak vezető zeneművész-típu
sává. Föltűnő következménye még a dallam
kitalálás központivá lett szerepének, vagyis 
a cantori da liuto győzelmének a cantori da 
libro felett, hogy műkedvelő is részt vehetett

9
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ezentúl a vezető zene belső életében, hogy ki-; 
válóbb amatőrök is hozzájárulhatnak a zenemű, 
vészét kialakításához, miáltal roppant termé
keny áthidaló kapocs létesül a hivatásos művéss 
és az élvező közönség között (Franck J. W.. 
Marcello B., Alberti stb.).

Valamikor (14. század) a nemesi trubadúr
típus olvadt át az egyházi tudós típusába és lett 
a kettőből ilymódon a renaissance komponistája, * 
Most a középkor népszerű polgári trubadúrjának; 
a rögtönző lanténekesnek módszere olvad át 
véglegesen az egyházi kontra punktistáéba és les?; 
mindinkább vezető szerepűvé. Természetes, hogy 
a zeneszerző új fajtája, kitől a kontrapunktikus,1 
tudáson fölül most elsősorban azt követelik: 
hogy invenciója, dallamkitaláló képessége legyen, 
egészen másféle beállítású valaki, mint az el
szigetelt kórusénekes volt. A régi, most pusztu
lásnak induló éne kés kaszt az arisztokratikus- 
művészi élet luxusa volt, az arisztokrácia egyed
uralmának hanyatlásával és a közszellem vezeté
séből való kibukásával mindinkább el kellett 
veszítenie zenealakító vezető szerepét; az egy
házi énekeskaszt is azzá válik a muzsikában, 
mint az arisztokrácia a közéletben: oly régii 
tekintély őrizőjévé, melynek tartalma nagy
szabású, de már nem élő valami, s ezért állandóan! 
veszít jelentőségéből. Polgári személyek veszik 
kezükbe a haladás eszközeit, érezhetővé lesz? 
mindinkább a polgári művészetközönség stílus - 
alakító hatása és a renaissance-arisztokrácia, 
érdeklődő, biztató, fejlesztő maecenas-világa át
alakul a magas pártfogás hideg világává, mely1 
kegyesen elfogadja, amivel a művészet hízelegni
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iajt neki. Ily módon a művész személye ugyan
ikor, midőn társadalmilag lényegesen előlép, 
esik a nagyurak közvetlen köréből; mennél 
jrdésesebbé válika főúri hatalom, annál nagyobb 
sz a távolság a polgári körök érzelmeire támasz
t ó  művész és a nagy urak közt. Amíg a nagyúr 
indennemű felsőbbsége megingathatatlan és 
rmészetes, sokkal meghittebb lehetett a viszony 
lűvész-szolga és úr-megbízója közt, mint most, 
likőr a felsőbbség kétségbevonásának gondolata 
íár megszületett. Ily tekintetben is a föltűnő 
tmenet idejét képviseli e korszak : részben még 
iggő helyzetben, magánviszonyok keretein belül 
I a zeneművész, de a kor folyamán mindjobban 
ággetleníti őt a társadalom fejlődésével pár- 
uzamosan kialakuló művészet-közönség. Azáltal, 
ogy*a művész a magán viszonylatból kilép és 
özviszonyok (nyilvánosság) alakítják életkörül- 
rényeit, részijén elveszti régebbi gondtalan el- 
ítottságát, de roppantul emelkedik társadalmi 
ekintélyben. A művészi közviszonyok (színház, 
langverseny) életbelépésével megnyílnak előtte a 
zabad vagyonszerzés sorompói, míg addigi eset- 
jges jómódúságát főleg csak egyházi javadal- 
naknak vagy az ajándékozó nagyúr kegyének 
köszönhette ; most a művész gazdasági gondos
kodása állandóan az arisztokrata luxus-kielégítés 
is a nyilvánosan mulató pénz-közönség között 
ebeg, a publikum lesz a maecenasnak állandó 
is végül is győzedelmes riválisává. Az a művész 
persze, ki a nyilvánosság szabad versenye számára 
lolgozik és nem él többé lezárt védő-céhekben, 
ki nem csak helyi szükséglet betöltésére készít 
kifogástalan faragású szerkesztményeket, hanem

9*
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szélesebb körű élvezni vágyó rétegek számira 
kíván tetszetős, kelendős darabokat szállítanii 
annak munkássága nem. csupán mesterség-fék 
(középkori értelemben), csak annyira m esterv
szerű, amennyire még a régi fajta módszerrel éf 
megrendelővel összefügg, egyébként pedig szabai 
művészet, mely közvetlen érintkezésben áll a 
folyton növekvő nyilvános közönség érzelem- 
világával s melynek terjesztéséről, népszerűsítésé
ről a fölfejlődő nyomdaipar és közlekedés gon
doskodik. Eszerint az új zenésztípus kevésblté 
tudós a réginél, de érzelmileg sokkal közelebb 
áll közönségéhez, mellyel csupán a kedély roppan- 
túl kitágított újfajta nyelvezete útján kereshet 
kapcsolatot ; társadalmi helyzetére nézve sza
badabbá, függetlenebbé és ugyanakkor népsze
rűbbé is lesz a zeneművész.

Már a 16. század 2. felében csendes harc folyt 
az egyházi énekes maradisága és a hangszeres
zenész világi hajlamai között az elsőbbségért. 
Egyházi orgonisták lesznek legnevezetesebb út
törői a korújító stílusnak, azáltal, hogy a lant- 
és általa hm a világi zene hangulatait, formáit 
átöntik a maguk hatáskörének kereteibe. A lant-' 
és orgonatáblázatok népszerű ritmus jeleinek álta
lánossá válása 1600 körül világosan jelzi, mennyire 
hatókörébe került a világi művészet-érzésnek ai 
muzsika egész területe. Nem a kórusok papi 
énekesei, hanem színpadi zeneszerzők, orgonistái- 
és (protestáns) kántorok lépnek a tekintély 
vezető helyére, túlnyomóan világi mesterek lesz
nek az elmélet megállapítói és tanítói, az újfajta, 
zenehallgatásmód pedig uralkodóvá fejleszti a 
hangszeres zenét, mely 16. századbeli fejlődése



őzben még nagyjában a kórus-zene függ vén y< - 
ént jelentkezett. Az előbbi kor hangszerjátéka 
ein számított legelőkelőbb művészetnek ; most 
zonban első helyre kerül az instrumentális gya
urját és pedig főleg azáltal, hogy az új fajta 
éné lés mód alapjában véve a fölfelé nyomuló 
ársadalom-réteg és az evvel karöltve fölfelé 
yomuló hangszeres kaszt érzelmi törekvéseinek 
djes harmóniájából, egymást-födéséből állott 
lő. Ugyanakkor, midőn a legsokatmondóbb 
angszer, a hegedű, első mestereit lépteti föl, 
gyanakkor lesz végleg elégtelenné az ének- 
lórusok elsődleges, naturális, önálló lényegében 
ránylag kevés árnyalásra képes előadásmódja. 
Az énekes-zene a muzsikálás legkevésbbé szim- 
(olikus fajtája, mert az ősi forrásból, az érzekm- 
dényből: az emberből ömlik elő, állandóan 
nagyarázva a maga értelmét.) Teljesen átválto- 
:ik a «zenélni» kifejezés értelme ; az újfajta 
irzelmes muzsika érzelmes előadást kivént, a 
contrapunkt egyedüli fontosságának megszűnté
re! nem csak szerkezetbeli szerepükkel lépnek 
Öl elsősorban a szólamok, hanem emellett hatá
rozott individuális érzelemtipusok szolgálatában 
s. B a hangszeres zene kifejlődéséhez vezetett a 
polgári világ növekvő súlya is, azé a világé, mely 
x renaissance tárgyilagosabb művészet-leültlírá
jával szemben az elvontabb, befelébb élő, kép
letesebb érzésmódnak volt Kifejlesztője ; ezen 
érzésmód kialakulása követhető a hangszeres 
játék önállóvá fejlődő stílusában, a hangszerek 
végzik a maguk nagyobb gazdagságával az eredeti 
keresztyén zenének: az ének-zenének kép’eös 
helyettesítését és tetemes elmélyítését, oly p.ó-
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don, hogy általuk nem közvetlenül az einbe 
danolja érzéseit (mint az ének-zenében), hanen 
mintegy maguk az érzések dalolnak a szimbol 
zált emberi ének roppantul gazdaggá mélyítet 
nyelvén. Minthogy pedig a vonós hangszerek 
vagyis a szerelmi hangszerek emelkednek 1\ 
legnagyobb árnyalóképességgel a többi instru 
mmtum (a pásztori fafúvók, a harci rézfúvók, í 
táncos ütőhangszerek, a csak helyettesítő jellegi 
billentyűs hangszerek és a szintén szerelmi, dt 
színtelenebb pengetők) közül, természetes, hogk 
a korszak folyamán csakhamar azok lesznel 
vezetőkké, élükön a hangszerek királyával, ; 
hegedűvel. így válik e korszak egyúttal az ünne 
pelt hangszervirtuózok kezdő korává, így kerü 
a hangversenyélet központjába az istenítet 
hegedűmester, s lesznek a zenevilág jelentéken; 
tényezőivé a hangszeres zene vezetői: a «kamara 
zene-igazgatók»(orchester-karmesterek),a koncéit 
mesterek, a «maestri al cembalo» (operazenekar 
dirigensek) vagyis színházi zeneszerzők (s eze* 
mellett a még természetesen szintén nagytekin
télyű, de többnyire az említettek által ellátott 
egyházi állás : a templomi karmestereké vagyis 
«reg ms chori»-ké, kiknek kórusában azonbar 
szintén túlsúlyba kerül a hangszeres zene stilusa)i 
S ami itt legfontosabb: azáltal, hogy az instru
mentális zene formái most teljesen fölszabadul
nak az acapella énekzene alakító hatása alól ég 
hogy az önálló hangszeres formák mindenütt 
előkelőékké és divatosakká lesznek: maga a 
muzsika mindinkább elveszti alárendelt vagy 
mellérendelt szerepét és önálló, független művé 
szetté fejlődik. Beszélő képessége az egyház

I 3 i
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fövegek, a költészet tolmácsolásában eddig oly 
ikra fejlődött, hogy egyesülve a polgári fejlődés 
övetkeztében előkelő forma alakít óvá előlépett 
épszerű (rögtönzött) hangszeres zenével: most 
lár szövegmagyarázat nélkül is éreztetni tudla a 
enne rejlő tartalmat, vagyis az egyházi kcntra- 
lunkt és világi táncformák egybeolvadása úlján 
zon ú. n. abszolut-zenévé lett, mely az európai 
ceresztyénség polgári érzelemvilágának legíisz- 
ább tükrévé fejlődött ki a most köveikező 
zázadok folyamán. Nagyon elősegítette a hang- 
zeres zene fölülkerekedését az is, hogy a renais- 
ance-kor csupa mesterekből álló kórusainak 
költséges luxusát a zeneszükséglet roppant meg
szaporodásával és kibővülésével nem tarthatták 
fönn tovább a nagyurak (még kevésbbé az egy
házi vagy világi községek), az államnak pedig 
sem módjában, sem érdekében nem állott a régi 
művészet megőrzése, miután a legkitűnőbb mes
terek az aránylag szegényesen javadalmazott 
kórus-állások helyett inkább a nyilvános szerep
lés jövedelmét és dicsőségét keresték. Az ének
zene uralmát eszerint ily irányból tekintve 
egyrészt a muzsikélis közélet csábító pénze, 
másrészt a hangszeres zenének sokkal olcsóbb 
előállíthatása buktatta meg ; a zenekar egyszerű 
muzsikusai t. i. sokkal kisebb igényűek, mint 
a régebbi fajta énekes-mesterek, s hegy most 
az énekkórusokat is mindinkább egyszerű, ta
nulatlanabb tagokból állítják össze (minthogy 
a kórusok száma megszaporodott, de fönntar
tásuk jövedelme állandóan sűlyedt), ily oknál 
fogva magának a kórus-zenének is el kellett 
idővel veszítenie eddigi bcnyehdtsápát és össze
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kellett olvadnia a győzelmes hangszeres stílus
sal. A korszak erészben is föltűnő kettősség, 
kora : ahogy benne az akkordkiséretes dallam
világ kiegyezést keres a középkori polifóniával 
éppen úgy egyezkedik a hangszeres zene a vo
kális zene hagyományaival: leggyakoribbak e 
korban a vegyes formák, melyekben éppúgy 
módosítja az instrumentális stilus az énekest, 
mint ahogy viszont a hangszerek pályafutásai 
állandóan függ az énekstílus alakító hatásától. 
S a hangszeres virtuóz nevezetes korszerű je
lentőségével legalább is egyenlő, ha nem nagyobb) 
a színpadi énekes és általában a soloénekmü- 
vészet jelentősége.

A zene iránt való szélesebb érdeklődéssel és 
a tolmácsoló művész személyének nyilvános 
szereplésével egyidejűig fejlődik ki a zene- 
hallgatás és előadás új módja is, a lelkesen ér
zelmes világi előadásmód, mely tűzbe hoz és az 
előadót is magával ragadja, és a megfelelően 
meghatott hallgatásmód, mely úgy keletkezik, 
hogy a hallgató a maga személyes érzéseinek 
tolmácsolását várja és kapja a művészettől. 
De nagy mértékben hat még a muzsika egész 
területén a magasabb kasztok régebbről meg
őrzött álláspontja, mely a maga érzelmi távol
ságából a zenét csak élvezeti cikknek tudja 
látni, és pedig hat úgy a szerzőkre, mint a hall
gatókra ; az ifjú polgári közönség nem csak a 
ruha divatjaiban utánozta a rangok társadal
mát, hanem a maga szélesebb tömegeiben na
gyon is alkalmas volt arra, hogy az ariszto
kraták kultúrájának árnyékában a zene tetsze
tősségét fülcsiklandozó ürességbe kajttassa a
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érzőkkel. Egyelőre oly nagy hatású volt a vi- 
gi hangulatok nyilvános életrekelése önmagá
in véve, hogy a korszaknak máj cinek teljes 
/uzikális erejét lefoglalja azok kiszélesítése és 
talánosítása ; túlságos elmélyedést, a zenében 
iló teljes fölolvadást még nem várhatunk 
tói a közönségtől, melynek erjedő része csak 
tosö kezel belefejlődni művészetalakító szere- 

1 ébe s mely egyelőre meg oly sok eleven őstekin- 
lyes mesterségelemmel állott szemben a mű- 
észet terén. Csak most kezd egyáltalán a lei
ekben kibontakozni a magában ható, tárgytól 
iggetlen (esztétikai) szép fogalma s kezűi el- 
jglalni a régi szempontnak helyét, mely a zené
én «szép» alatt helyest, jót, derekasan meg- 
űnáltat értett. Csak most alakul ki az a teremtő 
ondolat, hogy a zene nem más, mint egyes 
rzelem-tipusok lehetőleg természethű utánzása, 
hogy ezt Kircher «Musurgia»-ja (1650) már 
észletesen közli. A korszak tehát általában az 
rzelmes világi műzene iránt való teljes fogé- 
:onyság általános ulásának kora, alapélüké zése 
nnak a következő lehetőségnek, hogy a föl- 
ejlődő abszolút zene mestere a muzikális vilá
gi érzelmi gyökereiben megrázza és fölemelje, 
dint hogy egyelőre a szerzők («practici») tekin- 
élyének egyik (a régebbi korból fönnmaradt, 
le még) nagyon fontos eleme maradt a mester- 
légszerű praktikus ügyesség, — minthogy ben- 
lükaz új melodikus kitalálókészség a régi kontra- 
punkt-tekintéllyel egyesült és keresett kiegye
zést : az új hallgatásmód is középút volt a pol
gári lelkesség érzelem-közelsége és a régi mester
ség pártfogóinak szerkezetvizsgáló táyolsága közt.
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S bár a művek terjesztésének gyorsabb tempója 
egészen más jellegű művészi életet teremtett 
megmarad a régebbi korból az az általános né 
zet, hogy a művész kiválóságának egyik legfőbl 
feltétele a művész termékenysége; még mindig 
előtéiben áll a megcsinálás helyességének, a 
ügyességnek szempontja és küzd az elkészíti 
személy fontosságának szempontjával, mert nen 
a művész személyes érzelmeit keresi a kor, ha 
nem csupán általánosabb, szélesebb érzelem 
típusokat, melyekhez az egyes mű csak adalék 
de nem azokat teljesen kimerítő világkép. A ko 
zépkori mesterség a maga egészében oly nag? 
épület, melynek érzelmi differenciáltságát je 
lentéktelen színben mutatja a mindent áthálóze 
szerkesztő-szempont, — a mostani korszak im 
dividuális művészmestersége még mindig nagy 
közös egységek szolgálatában működik, de ezel 
sokkal közelebb állnak már az egyéni élet bensé 
világához, minthogy nem annyira dologbein 
mint inkább érzelembeli típusok; ezeknek épü 
lete azonban még mindig nem az egyes munka 
magában, hanem az egyirányú munkák teljes 
tömege, melybe az egyes mű jelentősége bele
olvad. így érthető meg, hogy miért volt a szer 
zők nevezetességének oly fontos tényezője e 
szállított művek mennyisége is ; de szorosan 
összefügg a mondottakkal az is, hogy a szerzői: 
személyes jelentőségének nyilvános elismerése 
csak éppen hogy most kezd utat törni, am 
egyúttal azt jelenti,hogy az egyes műnek nem is
le hét különösebb önálló súlya a világ szeméber 
s hasonlóképpen szerzője szemében sem. Az egész 
zeneművészet pedig most mér sokfornyú épület
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e az egyes zenész-személyek alakja és munkás
ága nem emelkedik külön-külön az Égnek, csak 
agyobb általános típus-egységekbe belefoglalva.
Hogy mennyire nem fontosak e kor számára 
zeneművész egyéni létének belső vonásai, 

bból is látható, hogy nincsen közérdeklődés 
le te folyása iránt, hogy nem merül föl a bio- 
ráfia szükséglete, eltekintve apró anekdota- 
zerű (esetleg jellemző) vonások elterjedésétől, 
nit csupán a különösségek iránti vonzalom és 
gyügyű kíváncsiság segít elő. Épp ily kevéssé 
nerül föl az egyéni eredetiség követelése a mun
kákkal szemben ; az egyes mester csak a külön
féle önálló színű iskolák és irányok, vagyis egyes 
ndividualizált művészi kasztok jellegzetes kép
viselője. Hasonlóan a partikuláris céhvilág egy
formaságából kiemelkedő, nagyobb egységekbe 
tömörülő, de belsőleg egyénibb színű társadalmi 
élethez : itt is kialakulnak az egyes nemzetek-, 
irányok-, iskolákon belül a szűkebb általános 
művész-fajták, minő a főleg színpadi műveket 
író opera-maestro, az előadó- és szerző-iskolát 
vezető kiváló hegedűs, a protestáns vagy kato
likus orgonista, ki egyúttal egyházi szerző is, 
a zenekart vezető sinfonista stb. és ezen egyes 
típusok különféle kereszteződései. Nem csak 
a költészetben, a muzsikában is uralkodó egy 
bizonyos formalizmus, bizonyos elskatulyázó 
chablonszerűség, s még a régebbi világ általáno
sító szelleme él átváltozva tovább a 18. század 
művészeteinek univerzalisztikus hajlamaiban. P. 
o. a 18. század nemzetközi színpadzenei iránya, 
a nápolyi opera-stilus sok kitűnő mestert teremt, 
de ezek művei főleg csak a tehetség mértékében
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különböznek egymástól, egyébként csupán ; 
típust képviselik: ha Pergő lesi korai halát1 
(1736) után a nápolyi közönség az ifjú PicciniU 
veti minden reményét, hogy ő fogja pótoln 
a veszteséget, e reményt szószérint kell értenünk 
még Hasse (1750 körül) sem ír eredeti módon 
ő is csak az általános nápolyi irány egyik kiváló 
stilisztája. Hasonlóképpen összefügg a személyét 
vonások csekély jelentőségével, hogy a művé
szek egymástól igen gyakran átvesznek külön
féle motívumokat (a művészetek egész terüle
tén), anélkül, hogy ez eljárásuk nyomán egy
általán fölvetődnék a plágium gondolata. Az' 
invenció fogalma abban a későbbi értelemben, 
mely egyénien eredeti ihlet képviseletét jelenti, 
még nem ismert e korban ; egyes irányokon, 
műfajokon belül teljés hangulat-vázakat át
vesznek egymástól a mesterek, esetleg a téma- 
tikus anyaggal együtt, mert nem a kitaláló' 
készség eredetisége a fontos, hanem az eredeti 
és kedvelt irány vagy műfaj tetszetős újra- 
megjelenítése a korszerű öltözetben. Händel 
«Dettingeni Tedeum»-ja nem tematikájának ere
detiségében múlja fölül Urio (1690 körül) Te-* 
deumát, mert hiszen utóbbiból egyszerűen át- 
kölcsönzi a maga számára használható elemeket 
(átveszi őket, mivel nem érdemes újakat kita
lálni, ha Urio tematikája legalkalmasabb az 
általános típus megjelenítésére), ellenben fölül
múlja hangulatóreztetésének hatékonyságában és 
szerkezetének hatalmas ívelésében. Ahogy a kor 
irodalma sem érzi plágiumnak a forma vagy 
tárgy teljes átvételét, úgy jelenik meg a muzsi
kában is sokszorosan az egyszer elismertté lett
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fejezésmód, anélkül, hogy az utánzást gyön- 
>ség jelének vennék. A művész föladata, hogy 
5 időszerű hangulat-típusnak új tetszetős kön- 
>st készítsen és hozzájáruljon belső gazdagí- 
isához is ; plágiumként csak más mester mű
ének jogtalan bitorlását üldözték (pl. Bonon- 
ni G. B. csalása 1728). Ismét látható tehát a 
özépút egyéni ihlet és a mesterségszerű össze- 
íerkesztés között. — Hogy azonban a művészi 
íunkásság személyes részének mennyire emel- 
edik a súlya, jelzi a 17. század folyamán álta- 
inosuló szokás, hogy a műveket opus-számmal 
dőlik meg. Továbbá a melodikus irány érvényre- 
utásával kerül középponti szerepbe a solo-művé- 
zet, mely eddig másodrendű jelenség volt és csak 

16. század folyamán kezdett fontosabbá válni, 
a solo-művészettel lesz keresetté, fontossá az 

lőadó szólista személye, a föllépésével érvénye- 
ülő, később már gyakran utazó, nemzetközi 
licsőségű maestro, a szívek megindításának nép- 
zerű képességét üzletre váltó mester (két fő- 
ípusa a hegedűs és az énekes). Természetes, hogy 
íz előadó személyének előre kerülésé vei válik 
nevezetessé a rögtönzés, a fantáziálás szerepe is 
a művészi zenében, állandóan összefüggve a 
szabadabbá váló szellem általános tovafejlődésé- 
vel egyrészt, de másrészt magával a csak most 
kifejlődő virtuozitással is, mely még hosszú 
időkig önmagában hatalmas vonzóerőt gyakorolt, 
és az előadót mintegy boszorkányos titokzatosság 
színébe vonta. S a hangszeres művészet terén 
utóbbi körülmény annál is inkább föltűnő e 
korban, mert jobb képviselői egyúttal az elő
adott irodalom szerzői is. kik elsősorban önmaguk
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és tanítványaik használatára írták darabjaiba 
Az persze, hogy a zeneszerző főleg önmag: 
személyében kell hogy érvényt szerezzen kon 
pozícióinak, még emlékeztet az előbbi korsza: 
éne kés-kollégiumaira, hol mindenki egyszeméb; 
ben szerző és előadó volt, vagyis a most széleseb 
ható-körzetekbe kerülő zeneművészet még min 
dig legbensőbb összefüggésben van az előadá 
gépezetével: az előadó-technika és a kompozicic 
technika egymásnak egyenértékű függvényei, am 
mesterségszerű vonás ; a mester pedig, ki föllépé 
sével egy egész típus szolgálatában működik 
még nem bír kellő egyéni komponáló súllyá 
ahhoz, hogy csak zeneszerzőként magas tekin 
télyű lehessen, hanem elsősorban interpretálónak 
közvetítőnek számít, ki akkor is csak az égés; 
iskolát, irányt interpretálja, amikor a magi 
műveiben eleveníti meg azt. E mesterségszeri 
vonás, az előadó és letevő művészet teljes egybe 
tartozása, fontos jelensége a kornak, melyben c 
zene individuális vonásainak érvényesítése szóró 
san összefügg egy-egy maestro személyes, lelke 
sítő jelenlétével, aki mint hangszerjátszó, éneke; 
vagy karmester az előadott mű egész típusál 
juttatja érvényre és csupán azon belül, másod
sorban, a maga személyét, mely végeredménybe! 
csak interpret át or (mint szerző is és mint előadó 
is a típus érvényesítője). Az, hogy a mester 
zeneszerző, az magától értetődő ; ha beszélnek 
róla, nem ezt a természetes velejárót jelölik meg. 
hanem azt, hogy ennek vagy annak a magas: 
úrnak karmestere, hogy ebben vagy abban a 
templomban orgonista stb. ; nem is igen lehetett 
karmester, akinek nem volt elismert tudása a 
kompozícióban.

1 ill
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így tehát a művészek szellemi és anyagi 
vényesülése még igen szorosan összefügg sze
gyes életrevalóságukkal, diplomatikus és eset- 
$ intrikáló képességükkel; a szerzői jogvé
lem ismeretlen, a megkaparintott mű köz- 
ncs, a komponáló munka csak legföljebb a 
kintélyt emeli, de megélhetéséért interpretáló 
unkával kell a legtöbb művésznek megdol- 

, »znia. Ezáltal persze személy szerint meg- 
hetősen közel áll a közönségéhez, s ha nem 
gg is ettől szolgászerűen, mint az előbbi kor 
estere a fölöttesétől, de bizonyos patriarchális 
■pszerűség kötelékei fűzik ö'ssze az ifjú szűk- 
irű publikummal, mellyel állandó érintkezés- 
in áll, s mellyel a kiadott művek elé tett gya- 
ori előszók útján is szeret érintkezni, áthidalni 
karva a kontrapunkt magas távolságát a kor 
első törekvésével: a közérthetőséggel. Ugyan
kkor, midőn ilymódon a zeneszerzők társa- 
almi tekintélyét és újfajta megélhetését a 
üzéposztály emelkedése biztosítja, az újfajta 
eneélet az alsóbb zenészek helyzetét is teljé
én megváltoztatja ; legföltünőbb jelenség e 
ekintetben, hogy a középkor alsóbb polgári 
»andáinak zenészei és a városok zene kar-zenészei 
cözül a vállalkozóbb rész beolvad az újfajta 
főleg színházi) zenekarok muzsikusainak foly
jon szaporodó tömegébe. Minél kiválóbbakká 
esznek a nyilvános zenekarok, annál kevesebb 
íz érdeklődés a régi céhek munkássága iránt, 
melyek lassacskán elvesztik tárgyi kiképző sze
repüket s mindinkább csak a mulatságok tánc- 
zenészeit rendbentartó szervvé soványodnak (az 
utolsó két céh: a párisi és a bécsi 1773-, illetve
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1783-banoszlik föl). A nyilvános vállalatok zen 
karainak (bár egyelőre kis körzetű) verjen; 
s így a fizetések emelkedése, valamint a mo 
gás általános szabadságának kezdetei növeli 
az orchester-zenész önérzetét, összefüggésben 
hangszer-technika állandó fejlődésével is ; 
kor folyamán megszűnik a zenekari muzsib 
pária-helyzete, miután győzelmes műfajok el 
adásának szükséges szervévé lett s még a nagvú 
zenekarokban is a jobbfajta lakáj helyzeté 
emelkedhetik. A zenekari muzsikus művele 
lensége, iszákossága és általában laza erkölcs 
továbbra is elriasztó árnyékoldalai maradta 
a zenész-pályának, úgy hogy a polgári erkölc 
fölfogás meglehetősen kancsal szemmel néze- 
mindenre, ami a muzsikusokkal összefüggött 
s mivel most a megnyíló színpadi pálya révé: 
és általában az érzelmes interpretáció színésze 
hajlamai révén a zeneszerző új típusa is biz- 
nyes könnyűvérű színezetet kapott, szűnni kéz 
a zeneszerzésnek vallás-erkölcstől védett, maga 
és istenes jellege és most már mind több lei 
az olyan jobbmódú polgári család, mely vak 
ságos szerencsétlenségnek érzi, ha sarja muzs 
kusnak megy. De másrészt a még roppant súlyc 
helyet elfoglaló egyházi zene révén nagyon be 
csült marad a mesterek munkássága s minthog 
utóbbi egyúttal népszerűvé is válik, a mes
terek valahogy középúton állnak a titokzatoi 
tekintély és a teljes érzelmi közelség társadalom: 
beli helyzetei közt. A sokféle zeneszerző helyzeti 
mind egyezik abban, hogy ugyanakkor, amidőn 
pályáját nem tartják kívánatosnak, szívesen 
veszik társaságát, vagyis hogy a zeneszerző ri



dgári társadalom belső tagjává lesz és most 
ár műveltsége sem az egyházi vagy arisz- 
kratikus, hanem polgári műveltség. Megszűn
őn a régebbi elszigeteltség, a polgári élet ke- 
'lyes közelségébe olvadhat élete, cselekvőén 
sztvehet a kort foglalkoztató áramlatokban, 
igyis a polgári származású művész most mintegy 
ttős életet él, mert midőn még részben az 

. isztokrácia szállítója, egyúttal a középosztály 
ellemi törekvéseinek előmozdító tényezőjévé 
■í z  (éppenúgy, mint ahogy a többi művészet 
esterei is jórészt a nagyúri fogyasztók és 
ínzarisztokrácia jóvoltából fejlesztik ki pol- 
iri erők lendítette eszményeiket). Gyakori eset 
ivábbra is, hogy a zeneszerző igen nagy művelt- 
iggel rendelkezik, de világnézete most már 
em az egyházi színű renaissance-féle, hanem 
íkább a polgári általános műveltség érdeklődő, 
üzdő, szenvedő körébe tartozik. Éppen azáltal, 
ogy most szabadabb életnek és szabadabb 
lövészetnek lettek tagjaivá, a művészeket sok
ai kevésbbé köti foglalkozásuk szervezete, sok
ai világosabb tekintettel nézhetnek bele a tár- 
i dalom életébe. Sokan vesznek közülök részt 
korszak ifjú és lelkes tudományszomjúságában, 
polgári közönséghez való közellétük és a tudo- 

uányok szűkkörű és összpontosuló világa pe- 
lig gyakran rászorítja őket, hogy alkotó mód- 
zerüket tudományosan igazolják vagy hogy 
dlenfelek támadásaival szemben esztétikai ellen
érvekkel védekezzenek (Mattheson, Eameau, 
Scheibe stb.). Nem csak a maguk foglalkozásán 
belül törekszenek teljességre s igyekeznek min- 
tl<m módszerhez:, műfajhoz, hangszerhez érteni.

10
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Molnár: Az euróyi zenn törHnete,
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hanem azt is roppant nagyra becsüli bennü! 
a kor, ha sokféle egyéb irányban is képzettnél 
bizonyulnak (1. pl. Laniere-t, Telemannt). De 
másrészt viszont a zene függetlenné fejlődést 
és a kereslet megnövekedése folytán ez a diffe 
renciálatlan műveltség-folyóban úszó művés: 
most már valóban specializálódott zenésszé lesz 
ki belső mivoltában nem érzi többé semmifélt 
a zenészségnél magasabb fő-szervezetnek (papi 
udvari hivatal) kötelékeit, ki most már mindig 
legelső sorban csak-muzsikus, s ha gyakran 
sokoldalú is, de lelki világának legfőbb kincse 
a muzsika, vallásos életének a földöntúli ihletei 
megjelenítő üdvössége és nem csupán te lmá
csoló közvetítője a muzsika. Vagyis a zenészség 
ugyanakkor, midőn kilép a céh-szervezet bői 
és szabadabb művelődés tagjává lesz, a nyil
vános zene kereslet növekvő szükséglete folytár 
aránylag mindinkább egyoldalúvá kénytelen fej
lődni ; nem annyira foglalkozása, mint inkábfc 
egész gondolkozása, életberendezése lesz zené
sebbé, éppannyira, amily mértékben növekszil 
a szabad ihletettség fontossága a mesterséges 
tudás mellett. De az egyoldalúság nem válhatik 
még műveletlen specializálódássá, minthogy csak 
nemrégiben lépett ki a vezető világ a kötött 
életszemléletből és került bele az újba, mely
nek tudományában a fakultások még alig kez
denek szétválni egymástól. A zeneszerző és a 
polgári világ személyes közelsége, a zene techni
kájának egyszerűbbé válása és az új művelő
désnek egyelőre általános egysége következtében 
lesz lehetővé, hogy a zenész-pálya és a többi 
polgári pálya könnyen közlekedhessenek egv-



lássál, oly értelemben, hogy pl. ügyvédek 
mésszé lehessenek (pl. Kuhnau, Heinichen) 
agy zenészek pl. jogot végezhessenek (Tartini, 
lach fiai) ; bármely tehetségnek módjában 
olt magas fokra kiművelődnie, ha nem űzte 
i foglalkozásszerűen a zenét, részben mert 

művészi muzsika átvette a régi népszerű 
nélgetés gyakorlatát, részben mivel a polgári 

jglalkozások e korban még sok szabad időt 
agytak kedvtelések számára. Minthogy pedig 

nyilvános zeneélet mellett, mely nagyrészt 
ííúri fönnhatóság alatt folyt, az abszolút zenét 
ígszorgahnasabban a polgári körök szűk szó
éiban művelték, természetes, hegy ez a korszak 
ejleszti ki a házi zenélés bensőséges gyakor- 
atát, a (maival szembeállítva) «jófajta dillettin- 
izmus»-nak nevezett, szűkkörű, értelmes, szak- 
ivatott zenélő-kultúrát, mely a muzsika tovább
fejlesztésének egyik legértékesebb föltételévé lett 
s mely egészen más és sokkal értékesebb mű
kedvelés, mint a 19. század óta ismert).

A hatalmas maecenás-világ színpompás ko
rának lehanyatlásával megszűnik a képző
művészetek túlnyomóan uralkodó szerepe és a 
polgári elem erősödésével mindinkább irodalom 
és zene kezdik a társadalom művészi életét 
legtöbb súllyal tükrözni. Ha az egyidejű mű
vészetek együttesében egyik vagy másik mű
vészet nagyobb vagy kisebb mértékben tük
rözheti a korszak jellemző értékeit, akkor a 
muzsika e korszakig a legkisebb részt merítette 
ki a művészetek összföladatából ; az előző 
korok lelki világát túlnyomóan az önálló súlyú 
képzőművészetek vetítették ki formába, a zene
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pedig alig volt más, mint a vallásos vagy világi 
költészetnek emelője, társ művészete. A képző
művészetek nagysága főúri luxust, az apróbb, 
befelé nézőbb érzelmek közvetítésében igazán 
otthonos zeneművészetnek nagysága nagy kö
zösségeket kíván, az elmélyedő zenés érzel
mekért lelkesedő, azokban felolvadó egyes egyé
nek összefüggő nagy közösségét. Ilyen egyének 
összetartó rétege azonban reprezentatív módon 
csakis a középosztály, s ezért van, hogy csupán 
a középosztály e korbeli súlyosodása, döntő 
hatalmi tényezővé történő emelkedése útjám 
lesz az élet közüyyévé a muzsika, minek művészi; 
művelése nemcsak a luxus világát, hanem a köz
élet egész területét át- meg áthálózza varázsosi 
szálaival. A most kifejlődő önálló hangszeres 
zene nem csupán előkelő időtöltés többé, nem 
marad a nagyurak asztali szórakoztatója , hanem 
mindinkább az önállósult európai lelkivilág végsői 
mondanivalóinak egyik legértékesebb tolmácsa. 
Egyelőre azonban még nem az abszolút zene, 
hanem a költészettel társuló zene (opera, can
tata) és az irodalom fejlődött az új társadalom 
favorit-művészetévé s foglalt helyet a sokhelyütt 
sülyedő képzőművészetek mellett. Itália ar- 
tisztikus állapotai mutatják legvilágosabban e 
fordulatot, hol az előbbi kor utolérhetetlen 
képzőművészet beli termelése és ízlése lehanyat- 
lik, viszont az élet középpontjába lép a dalmű, 
vagyis irodalmi és zenés összetételű keverék- 
műforma. Nem csak Itáliában, a korszak vezető 
zene-országában, hanem mindenütt az iroda
lommal és a többi művészéttel legalább is egyen
rangú siílvú művészetté lép elő a muzsika. Csak
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gebbi arisztokratikus hegemóniája ad a képző- 
lűvészeteknek bizonyos előkelőbb színezetet és 
öli ti kai valamint filozofikus súlya biztosít na- 
yobb tekintélyt az irodalomnak a zenénél s 
yakoribb egyéni érvényesülést az írónak a 
angszere mögé vonuló komponistánál.
A fölfejlődő nemzeti muzsikálás országai közt 

tália volt legalkalmasabb, hogy a korszak 
I irekvéseit legtisztábban képviselje. Régi kul- 
úrája, a lakosság nyílt és fogékony esze korán 
iztosítottak már fejlettebb társadalmi életet, 
aint aminő az egykorú Európa egyéb orszá- 
aiban található, számos kis államának ön- 
llóan fejlődő, egymással versengő központjai 
évén pedig sokrétű és gazdag lett decentrali- 
ált művelődése. Mihelyt helye szorul a zene- 
nűvészet magas formáiban a népszerűbb ze- 
íélésmódnak (16. század), Itália dalnokai lépnek 
i kormányrúdhoz és kezdik a maguk módszerét 
nindenütt elfogadtatni. Az itáliai formaérzék, 
mely a művészi érzelmek alapvető típusainak 
a zseniálitás ösztönével találta meg eszményien 
szép megjelenítéseit, hogy aztán egész Európa 
boldog lázban utánozza azokat, lelesve róluk 
a mintaszerű szerkesztés alaptörvényeit, az itáliai 
formaérzék tör utat a maga biztonságában és 
gazdag lehetőségeiben a 16. század homofonná 
váló zenélése óta a művészi muzsikában és emeli 
a maga nemzeti hajlamait nemzetközi érvényűvé. 
Minthogy az olasz társadalmi élet ősösztöne 
individualista, mely ösztön a köztársaságok po
litikai és művészi életét oly korán emelte párat
lan magaslatra, ennélfogva az itáliai nemzeti 
zeneérzék természetszerűen szintén individua-
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lista vagyis alkalmasabb az egyéni szenvedély 
éreztetésére, mint állandó, kollektiv érzelmek; 
megszólaltatására. Emellett Itália a dalolás, a 
melodika és homofonia őshazája, s most, mi
dőn a korszellem a 16. század kezdő homo- 
foniájából kifejlődő nemzeti és egyéniesedő mu
zsikát lépteti a szükségletek első sorába, az olasz- 
ság varázsos világa lesz a közkeletű zene igazi 
otthonává. Olasz mesterekhez zarándokol Európa 
tanulni vágyó zenészserege, olasz mesterek vi
szik szét Európában fajtájuk vérfölrázó, elragadó 
és haladó szellemét. Minthogy az itáliai szellem 
nem elmélyedő és így nem ügyelhet apróbb 
egyéni vonásokra, — minthogy könnyed for
máló tehetsége bizonyos tipizáló formalizmust, 
kötöttséget fejleszt ki, -- minthogy az itáliai 
szellem a lényeges, nagy vonásokat szögezi le s 
így alapvető hajlama van széles keretű művészi 
iskolák, módszerek megalapítására : nem csak 
hogy elnyerte a korszak zeneművelésének hege
móniáját, hanem helyesebben szólva legnagyobb
részt Itália határozta meg a korszellemnek meg
felelő, azt tükröző zenélőmódszert. Áldatlan 
politikai viszonyok, az országrészek dobáltsága 
idegen államok kezén, szinte lehetetlenné teszik 
a hazai tehetségek számára, hogy reális pályá
kon céltudatos nemzeti munkát végezzenek; 
idegen érdekek hálózatába fonva végképp ki
fejlődik az olasz tehetségben az a bizonyos 
könnyűvérű, kalandorszerű vonás, melyre amúgyis 
hajlamos, és a nemzeti politika bénaságával 
szemben az irreális világ, a művészi élet varázs
latos fényben csillogó hazájává lesz Itália a 
zeneművészet terén is. S minthogy világkeres-
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eleimének végleges lehanyatlása folytán a 
azai gazdagság nem fedezhette többé a ki- 
radó végtelen művészi termés anyagi tölté
siéit, Itália szükségszerűen művészi export- 
rszáagá alakul, behálózza muzsikusaival, el- 
itja műveivel egész Európát, úgy hogy a mu
slicában az olasz nyelv teljesen kiszorítja a 
itint a 17. század folyamán és végleg nem
et közi zenenyelvvé lesz. Az olasz nyelv pompás 
langzatossága jellemző az olasz zene és általá
én  az itáliai lélek hajlamaira : az olasz keresi 
. külső fényt, a zajos nyilvánosságot, törekszik 
.zemélyének előnyös és föltűnő érvényesítésére, 
írül a pompának, ünnepségeknek, káprázatos 
szertartásoknak; — hasonlóképpen zenéjük is 
behízelgő, közérthető, hatásos és roppant al
kalmas nyilvános reprezentációra, tömegek lel
kesítésére. Az individualisztikus korszak egyik 
főjelensége, a színpadi (opera-) zene tisztára 
Itália találmánya, innen indul ki véget érni 
nem akaró diadalútjára a 17. század folyamán, 
megszédítve a nemzeteket bű vészes pompájával 
és elragadóan érzéki nyelvezetével.

De a másik román vérű nagy nemzetnek, a 
franciának Középeurópát megelőző társadalmi 
fejlettsége is — mely már a troubadour-költészet 
és az ars antiqua vezető jelenségei óta élénken 
mutatkozott — mély barázdát vág a kor zene
fejlődésének útvonalába ; végleg kialakul a kü
lönösképp francia, élénk, szellemes, graciózus 
zenélésmód (melynek 16. századbeli nagy kép
viselője Jannequin volt) és a helyi szavalásmód 
hatása alatt valamint a gazdag táncköltészet 
segítségével önálló jellegűnek formált francia
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Idalmű. A 17. század közepétől kezdve a királyság; 
politikai súlya Parist emeli a világ központjává, 
a francia irodalom lesz Európa műveltjeinek' 
főtápláléka, a francia divat lesz általános divattá,, 
és hódító fölénye útján a könnyed és gazdag; 
francia zene is divatossá, áhítottá válik a nemzet
közi életben. A fiatalabb vérű, nyersebb, de el- 
mélyedőbb kedélyű németek egyelőre még nem 
versenyezhetnek a két vezető művész-országgal. 
Németország lelkesen tanulmányozza az olasz 
muzsika lenyűgöző arányait, meg hódol utol
érhetetlen dallamvilágának, honossá teszi a 
francia zenélés divatját és eredeti csak az elszige
telt protestáns choral-zenében marad. Igazi tekin
télye első sorban az olasz földön képzett és el
ismert német mesternek van hazájában (mint 
ahogy pl. mostanáig csak a Németországban 
elismert magyar zenész birt igazi súllyal a mi 
hazánkban), nem csak a németség szétszórtsága, 
törzsérzése, művészi önbizalmának aránylag ki
sebb foka és fejletlenebb társadalmi élete folytán, 
hanem azért is, mert hazai gyakorlata egyelőre 
valóban nem volt képes versenyre kelni a kor
szerűen hódító románfajú zenékkel. A német 
nyelv nehézkessége, egyáltalán nem csillogó, ha
nem inkább alapos, elmélyedő szerkesztésmódja 
jellemző a németek zeneéletére is, mely nem oly 
szinészes, mint az olaszé, hanem szűk körben 
szeret maradni, bensőséges, intim jellegű, emellett 
pedig nem annyira a melodika szárnyalásában éli 
ki legegyénibb mondanivalóját, mint inkább az 
alapos, mélyen járó szerkezetekben. Ezért, első 
sorban a német mesterek őrzik meg legértékesebb' 
módon a németalföldi kontrapunkt hagyományait



iral-művészetükben és maradnak bizonyos fokig 
nzervativek ugyanakkor, amidőn másrészt ál- 
ídóan magukba olvasztják a haladó kor minden 
rtását is. (Az olaszok a zeneművészet egészében 
elsők, de a nekik teljesen idegen choralművé- 
st technikájában versenyre sem kelhetnek a 
metekkel, s ez az a terület, melyen a német 
ne nagysága és önállósága kiépül.) Mint a kul- 
ra minden ágában, a zene terén is a németek 
nagy eklektikusok és összefoglalók, kikből a 
mzeti sajátságok egész Európa főeredményein 
szűrve lépnek elő, és német nagymesterek 
ok, kiknek művészetében a régebbi korok 
igyományai és az uralkodó formák egész ösz- 
esége a sajátos német intimitással egyesül 
ehütz, Bach). Csakhogy a német zene legérté- 
isebb mozzanata, az elmélyedő vallásosság 
mtrapunktikája nem korszerűen hódító, s így 
5 összefoglaló és újat adó nagy «tanítványok» 
■néje nem emelkedik a korszak folyamán nem- 
ítközileg elismert érvényre. De miután a körü- 
*tte lezajló kulturfolyamatok értékeit magába 
sívta és a protestantizmus bensőséges morálján 
tszűrve elmélyítette, oly hatalmas és erkölcsi 
irtalmú épületet készít, hogy alapjául szolgálhat 
yy következő korszak kialakulásának, mely 
orszak mindinkább éppen a bensőség hang- 
úlyozója lesz. A németek tehát a maguk intim 
álágában mintegy titkos kincstárát őrzik a mu- 
,sika eredményeinek, anélkül hogy a maguk 
ellemző vallásos művészetével részt kémének a 
íemzetközi forgalom dicsőségéből. Míg a román 
lépek zenélése (éppúgy mint vallása) inkább 
tizügy, addig a német muzsika sokkal inkább
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belő ügyes a vallásos individualizmusnak és t 
családnak. Ezért aztán rajta is mind érezhetők 
ben kiütnek az elkülönböző vonások s 1700 körű 
már egész világosan tudja a német mester, hogy 
az ő nemzetének zenélése is minden tekintetben 
éppoly sajátságosán jellemző és önálló, mint a: 
többié. — Még legközelebb állt a német Ízléshez a 
rokon angolok 17. századbeli gazdag muzsikája 
de Anglia, mely a 17. század folyamán elszegé
nyedő némettől végleg átveszi a keres kedelmi 
hegemóniát, mindinkább teljesen kereskedő- éti 
gyarmat-állammá lesz és nemzeti erőit olyannyira 
lefoglalja a belső politika és a tengeri uralom 
hathatós kiépítése, hogy művészi élete elkorcso- 
sul. Az eredeti angol zenetehetség elég erős volti 
ahhoz, hogy az arisztokrata világ szükségletének 
kielégítésére nagyszabású önálló mestereket állít
son és hogy a 17. század végéig méltó átolvasztójai 
legyen a francia és főleg olasz művészettől nyert' 
hatásoknak; de nem volt elég erős ahhoz, hogy 
fönntarhatta volna produkciójának színvonalát, 
midőn a demokratikus harcok, az ezerfelé elágazó 
tengerentúli politika oly t úlzott mértékben igénybe 
veszik nemzeti erejét, hogy minden valamire 
való tehetséget annak szolgálatába kényszerül 
helyezni. A rideg, művészietlen puritanizmui 
valláserkölcse a világuralom népének lélekkiepí- 
téséhez nagyon is szükséges volt, de kifejlődésével! 
párhuzamosan hal ki az angolokból a képesség,, 
hogy termékeny művelői lehessenek a zenei 
további életének. Anglia mindinkább idegen, 
főleg olasz, zenegyakorlat piacává lesz, közönsé
gének hallgatásmódja pedig bizonyos jellemzően 
üzletszerű vonást ölt, mely külsőséges hatásokon



a virtuozitás fokán méri a zene értékét. Nagy- 
bású ipara Londont emeli Páris és a holland 
rosok mellett az olasz (és francia) kótakiadás 
yik vezető központjává; a nyugati világ- 
rosok fejlődő demokráciája és gazdagsága bíz
at kelendőséget a drága opera-, oratórium- és 
yéb kiadványoknak, míg a legtöbb német és 
diai munka (főleg a hangszeres és a kantata- 
>dalom) a 18. század 8. harmadáig leginkább 
ak kéziratban terjed.
Nem úgy képzelendő, hogy a renaissance-korbeli 
ipszerű dal és polgári rögtönzött tánczene elemei 
upán az arisztokrata és egyházi korszellem folytán 
an kerülhettek kellő súllyal az egykori művészi 
nébe; az igazság az, hogy csupán a 16. század 
lyamán fejlődtek ezen népszerű elemek oly magas
ára, honnan a művészi zenélés keretébe már lényeges 
;ereppel beléphettek. Vagyis a társadalmi fejlő- 
éssel együtt fejlődő ősi népszerű ariózus (monodikus) 
ene behatása lassacskán annyira átalakítja az egy- 
ázi művészetet, hogy erről végül már (1600 körül) 
:hullani kezdenek régi szerkezetelvei és belsőleg 
asonlóvá lesz a népszerű muzsikához : melodikus 
s harmóniával kisért zenévé alakul. A fejlődés 
;gnevezetesebb elősegitői a hangszerek, elsősorban 
, lant, zongora és orgona zenéje, mely elsősorban 
olt alkalmas harmonizált zenélés kifejlesztésére 

ennek a kontrapunktikus világnézettel való ki- 
igyeztetésére. így lesz a kor a melodikus, kontra- 
mnktikus és harmonikus felfogás egyensúlyának  
torszakává, melynek polifoniája az akkordok rend
szere alá rendeli magát s melynek összhangvilága 
riszont a leszűrt polifónia szólamaiból tevődik össze, 
fgy lesz a kor a modern (harmonikus) hangnemek 
teljes iittörésének korszakává, miután a világi 
szellem győzelmi útján a népszerű hangszeres zene 
ősi dúr-moll-hajlama végleg á tita tja  a művészi 
m uzsikát; a kiszoruló egyházi hangnemek és a 
\e lük  összefüggő szolmi zációs rendszer 1717-ben
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kapja végleges búcsúztatóját a hamburgi Mattheson  
tói. Ami az előző századokban (és főleg a nag;i 
.Tosquin óta) csak mellékes stilizáló-módszer volt 
t. i. a harm onikus beá llítás, most elsősorban válili 
fontossá és a zeneszerző két főképességévé lesz asi 
akkord-képzelet és dallam-kitalálás ; a dúr és mol> 
asztetikai ellentéte oly értelemben, ahogy pl. má 
C a riss im i kis duettjében (Demokritus és HeraklitU! 
dialógusában, 1640 körül) található, hol a nevetés 
nek dúr, a sírásnak pedig (az egynevű) moll fele 
meg : szintén csak most fejlődik k i ; — úgyszintéi 
a modem moduláció is, mely nem más, mint a nép 
szerű (tánc)-zene tonika-domináns-modulációjánal 
(mely a 16. század madrigaljában az egyházi épít 
kezés rései közül még csak félénken, szinte vélet 
lenül dugja ki fejét) következetes továbbvitele 
A népszerű melodikus zene dalformaképzésének 
átvétele já rt együtt a harmonikus hangnemek köz 
pontba kerülésével, minthogy a «táncformák» period! 
zálása a tánczene bandáinak rögtönzéses gyakorlatá
ban a világi hangnemek (domináns-) viszonylatain 
ép ü lt; az előbbi kor indulókat és táncokat játszó 
bandáinak szigorú ritmikájú zenéje akkor még. 
rossz értelemben profán és dilettantikus ízű volt. 
ünnepélyes alkalmak fölvonúló-zenéje pedig szintén 
másodrendű, mellékesen dekoratív jelentőségű mu
zsika. A középkor véteknek ta rtja  a táncolást, ördög 
művének az érzéki melódiát, s így csak természetes, 
ha ezek zeneformáit lenézi; most az acapella világi 
dal kiszorulásával (a 17. század első harmadában), 
a népszerű zenekarjáték vezető helyre jutásával 
roppant fontos művészi szerepre kap a hangszeres 
zene ősi gyakorlatának fő-tartalm a: a tánczene, 
és nem kevésbbé a daléneklés házi gyakorlata is., 
A fényűző kontrapunktika teljes átalakulása útján; 
technikájában sokkal egyszerűbbé lesz a hangszeres
kor muzsikája ; hasonlóan a népszerű improvizációs; 
tánc- és induló-zenéhez, az új művészi zenében is; 
elsősorban csak (a tenor helyett túlnyomólag a. 
szopránba  kerülő) melódia és a kisérő akkordok alapja,, 
basszusa fontos. így  kerül a régebbi szólamépítkezésf 
helyébe a basszus-építkezés, mely a 16. század nép-
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tű zenélésének formáival és harmoniavilágával 
föl a vezető világi formákba, — így lép társai 

é a kontrapunkt egyenjogú szólamai közül (az 
ilkodó szopránnak alárendelve, mint annak állandó 
idamentuma, támasza) a basszus, és válnak 
tőszólammá az e kettő közt meghúzódó közép- 
>lamok. Már a 16. század végefelé az énekkar- 
ilamokból spartiturákat intavoláló (vagyis kivona- 
t készítő) kórus-kisérő orgonisták a növekvő 
resiet kényszere alatt észreveszik, hogy e hossza- 
Imas munkát sokkal egyszerűbbé és gyorsabban 
ntézhetővé tehetik, ha csupán a felső és a min- 
nkori legalsó szólamot írják ki, a többinek moz- 
sá t pedig csak a basszus fölé írt hangközjelző 
ámokkal tüntetik föl (basso seguente ; Gabrieli 
.-nál és még később is gyakran számozás nélkül; 
basszus számozásában láthatjuk a 17.—18. század 
lyamán kifejlődő összhangzattan gyakorlati mód
ierének megalapozását). Midőn az énekkórusok 
anyatlásnak indulnak és hiányaikat hangszerrel 
ell pótolni, a zeneszükséglet, produkció és forgalom 
legnövekszik, a roppant drága kótanyomás pedig 
em alkalmas a szegényedő községek igényeinek 
ielégítésére : az orgonisták (és cembalisták) föl- 
asználva a kialakuló új stilus (stilo nuovo) ilyen 
.“hetőségeit, 1600 körül állandó módszerré teszik a 
?egyszerűsített kó ta írást (Viadana : «invenzione com- 
ioda»), melyben a legmélyebb szólamnak fontos 
zerepe túlzottan előtérbe kerül (basso conlinuo, 
asso generale =  folytonos basszus, generálbasszus), 
t  harmonikus stilus kifejlesztésének főalakjai, az 
»rgonisták találják ki tehát azt a lejegyző gyakor- 
ato t is, melyet most az új stilus a maga lényeges 
•észében átvesz : az egész kor zenéjének stílusára 
•oppant jellemzővé lesz a basso continuo «gyorsírása», 
nelyben csak az (egy vagy több) lényeges szolisztikus 
szólam és az akkordépület legmélyebb szólama van 
eírva, a többi szólamot pedig (zenekar számára) 
alkalmilag pótolják (a basszusjelzés alapján), illetve 
rábízzák a generálbasszust leolvasó orgonista vagy 
cembalista rögtönző képességére («generalbasszus- 
korszak»). A billentyűs hangszeren játszó kísérőnek
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elmaradhatatlan (és szinte velealkotó) szerepe t o r  
á t jellemző vonásként a kor haladó jellegű zenéjén? 
egész gyakorlatán és a zenészek legfőbb gyakorla 
tanulmányává lesz a számozott basszus rögtönzőt 
művészi leolvasása (seconda prattica), mely dísze 
plina nem csupán akkordok helyes kötését jelentett! 
hanem követelte a vezető melodikus szólamoi 
stílusának megfelelően mozgó k on lrapu n k tiku s kísért 
szólam ok képzését is. Nem csodálható, hogy az í 
irodalom lényegbeli megindítói, az olaszok, volta 
ezen új rögtönző gyakorlatnak is megteremtő 
mely gyakorlat oly világosan utal az összhangé 
világának és a kontrapunkt metodikájának fokozata 
kiegyezésére; a basso continuoval olasz nemzet 
sa já tság , a bravúros rögtönzésre való hajlam ét 
képesség, érvényesül Európa új zeneművelésébem 
mely képességnek nem kis szerepe nyílott a má 
jellemzett hangszervirtuozitás hatásos kifejtésében 
sem. A generálbasszus-irodalom mellett továbbra i 
fönnmaradó teljesen kiírt szólamozás ú módszei 
nagyjában a konzervatív (leginkább egyházi, vokális 
muzsikát jellemzi, de az ily módon leírt irodaion 
jórésze is teleszívódik az új melodikus és harmonikái 
zeneérzés sajátságaival (Allegri, Schütz, Lotti stb.) 
(Minthogy a korszak legértékesebb termékeinél 
legnagyobb része ma már nehezen fölkutathat? 
kéziratokban és a generálbasszus-írás vázlatába, 
m aradt reánk, kettős nehézség torlódik a műveket 
megjelentetni akaró kiadó elé ; nem csak másolná 
kell a régi könyvtárakban fölkutatott kéziratokai 
[hasonlóan a régebbi korok menzurális irodalmának 
nagyrészéhez], hanem ezenkívül rekonstruálnia íí 
kell az egykorit generalbasszista valószínű lejátszó- 
módszerét is, ami nagy kultúrtörténeti és zene 
belátást kívánó, kényes föladat és sok vitára adott 
már alkalmat [M ozart H andel-átdolgozásai, F ranz  
Bach-kiadásai stb.]). — Ugyanakkor, midőn az
arisztokratikus világ kontrapunkt-formálását a dal- 
formás képződmények kiszorítják, lesz az utóbbiak; 
szerkesztésében igen lényeges tem pó-érzék  is ai 
komponáló ihlet fontos részévé. Eddig a régi zenész- 
)saszt házilag kezelt belső ügye volt a darabok elő-

1ŐS
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tsmódja, voltak bizonyos hagyományosan meg- 
ö tt és a szöveg jellegéből folyó tempo-chablonok, 
mangerősség dolgában pedig jórészt a természetes 
lamika elve uralkodott, minthogy főszempont 
szólamok önálló életének hangsúly ozása volt ; 
damációs zenében egyáltalán nem is lényeges 
»zzanat a pontos időmérték, csakis dalforma- 
‘rkezetekben válik a darab jellegének fontos 
ryezőjévé. Mennél kezdetlegesebb a zenegyakorlat, 
nál közelebb áll a rögtönzés hagyományaihoz,

. gyis annál kevesebb az árnyaló lehetőség és így 
ík lejegyzáse sem válhatik szükségessé (1. a régi 
anson, hallata, villanella maguktól értetődő széles 
tnpóit) ; most az újfajta hangulatkülönbségekkel 
b. Gabrieli G.-tól kezdve) sokkal lényegesebbé 
p elő a tempók különbsége, az' érzelmesen árnyalt 
őadás új dinamikát kelt életre, és részben am iatt 
szükségessé válik az elő adás] eleli föltüntetése, m ert 

: új zenésztipus és dilettantizmus már nem él 
okszerűen beszorított előadási hagyományokban, 
formáló képzelet és előadás többrétűvé lett, a sok 
hetőséget és szabadabb szellemet nem lehetett többé 
lupán a kótaértékek különbségeivel föltüntetni 
1630 körül lépnek föl a tempójelzések [Allegro, 
'ardo stb .j és egyezkednek ki lassacskán az érték- 
jlzések tempó meghatározásával). Minthogy a har
monikus, táncformás alakulatok képzésében az egyen- 
?tesen ritmizált periódusok jutnak főszerepbe és 
zek most mindinkább kiszorítják a menzurális zene 
prólékos értékviszonylatainak finom különbségeit: 
í zene r itm ik á ja  áttekinthetőbbé, egyszerűbbé vá lik , 
dsebb részek viszonylag merev arányokba tömörül
lek, részletes ritmikájuk fontossága alászáll és a 
ritmus változatos gazdagsága főleg szélesebb át- 
t'ogású arányok viszonyaiban jelentkezik. De össze
függésben avval, hogy a kor mindezen új utakra 
csak most lép rá teljes határozottsággal és — küzdve 
a régi világgal — sokáig még szinte járni tanul, 
s összefüggésben avval, hogy ily módon csupán 
széles keretű típusokat és kevés egyéni elkülönböző- 
dést hozhat lé tre : az új zene-előadás sem rendel
kezik még sok árnyalattal, hanem csak kevés, egy-
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szerű, általános összefogású időmérték- és hanf 
erősségbeli lehetőséggel rendelkezik, ritmikájába! 
pedig a táncszerű elemek még küzdenek a régi vilá 
egyházi szövevényeivel (legföltünőbben a fúgában). -  
A menzurális zene háttérbe szorulása idején a tabula 
túrák népszerű ritmus jeleinek ált alán osulása (a hang 
szeres átiratok «fél-tabulaturá»-ján á t [1. pl. Frescc 
baldinál], a táncritmus-követelte taktusvonal vég, 
legesülése, a régi kótaírás körmönfont «magátói 
értetődései»-nek (ki nem írt hangnem-előjegyzés 
módosító jelek) világosan föltüntetett jelzésekkel vald k 
fölváltása a modem kótaírás kialakulását hozza; 
Egyelői'e még megmarad a scholasztikus szellemi 
jelzésmód némely fajtája (pl. a hosszú élőké kbl 
1800-ig). Miután a tabulatura-jelzés használhat 
részét a népszerűvé le tt kótaírás átvette, a tabula 
túrák is mindinkább szükségtelenné válnak és t 
18. század folyamán végképp el is tűnnek.

1600 körül az önálló hangszeres stilus és a: 
új zeneesztétika kibontakozása már az égés: 
zenegyakorlaton föltűn övé válik ; de a 17. százai 
folyamán mindvégig küzd még a régi fajta egy 
házi és világi kóruszene az új beállítású műfor 
mákkal, melyek a 16. száza a haladó jellegi 
irodalmának következetes fejlesztéséből léptei 
elő. Főleg a velencei irány (Gabrieli G.) rövic 
hangszeres bevezető- és köz-zenéi nyomán bon: 
takozik ki az önállósuló zenekar-stílus, mely úg? 
a színpadi, mint az egyházi műformák fontos 
tényezőjévé lesz. A motett acapella-ideálját ú 
eszmény váltja föl: a hangszerek és énekhangoü 
váltakozására és versengésére (concertálására' 
épített ú. n. concertáló stílusé. A chanson után
zásából kifejlődött hangszeres canzona (sonata, 
sinfonia) teljesen kivonja magát az énekstílus 
hatása alól és a lantzenéből átvett tánc-eleme kkell 
a monodia egyik fő-táplálójává lesz (pl. Banchieri-



AZ EURÓPAI ZENE TÖRTÉNETE. 161

lél 1607). Megjelennek önállóan is a lantzene és 
iltalában a népszerű zenélés tánc-formái, kibon- 
-akozván a könnyed kórusdalok szöveges be- 
illításából és gazdag hangszeres táncirodalmat 
teremtenek az előkelő műzenében. Tovább fejlő- 

l iikaz orgona (illetve a cembalo) határ-műformája, 
v motett kíséretétől önállósult ricercar és a régi 
hangszeres gyakorlatból nevezetessé emelkedett 
prseludium és toccata (Merülő, majd Frescobaldi). 
A madrigalirodalom hangulatait magába olvasztja 
es roppantul gazdagítja a hangszeres literatura, 
mely könnyebb előadhatásá, nagyobb simulé
konysága, az új érzésvilágnak teljesen megfelelő 
hajlékonysága következtében lassacskán fölé
ke rekedik a még sokáig óriási súlyú acapella- 
madrigálnak. Végleg ariózussá lesz a (hangszerrel 
kisért) solo-madrigal, és a fejlett solo-énekművé- 
szet segítségével belőle alakítják a mesterek a 
korszakalkotó magánének-irodalmat, melynek egy
szerű, hangszerkiséretes technikája már az elmúló 
világ merevebb madrigal-stilusában is megjelenik 
(Luzzaschi 1601). Az egyházi ének-kompozíció 
terén Viadana északitáliai templomi karmestei 
(1564—1645) az első, ki következetesen elhagyja a 
kórusdarabok hiányos, átiratos előadómódszerét 
és eleve hangszerekkel koncertáló magánének
hangok számára gondolja ki mondanivalóját ; az 
ő Concerti ecclesiastici-je (1602) a gyakorlat régi 
törekvéseit vezeti végleges megoldásba a basso 
continuo általánosítása segítségével, de stílusa 
nem mozog még az újfajta érzelmek birodalmá
ban. Ellenben Caccini firenzei énekes és lantos 
(kb. 1550—1618), aki a világi énekzene területén 
készít meggyőző mintákat az új zeneszerző

itiJejluár ■' Az európai zene története
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technika útján, már teljesen az újfajta lelkességet, 
szenvedély-festést képviseli. Mikor a 16. század 
90-es éveiben műkedvelők és műértők jelenlété
ben előadja ariózus, cembaloval kisért solo- 
énekeit, a hallgatók nagy tetszés kiséretében 
biztosítják Caccinit, hogy azt, amire a solo- 
madrigalnál még gondolni sem lehetett, t. i. a 
szöveg tartalmának érzelmes, individuális érez
tetését : az ő muzsikája lépteti föl először. Eleinte 
csak az új mozgalom kialakításában vezető 
szerepű firenzei nobilik és művészek klasszikus 
műveltségű és görög eszményekért lelkesedő 
baráti egyesülése, a «camerata» (accademia) volt 
melegágya és ismerője Caccini nemes műdal- 
költészetének, melyben a madrigal-szólamok álta
lános hangulatfestő összhangja helyett a virtuóz 
magánénekhang kötetlenül, szabadon hullámozva 
követi a szöveg érzelemhullámzásának minden
kori részleteit (stilo affettuoso) és melyben nem 
az éneklésen vagy a zeneformán magán, hanem 
az éneklés tartalmi részén van a főhangsúly 
(«sprezzatura del canto»). A firenzeiek zene- 
esztétikájában úgy jelentkezik az új szellem, 
hogy harcot hirdetnek a kontrapunkt öncélú 
zenélése ellen és jogosnak csak az oly muzsikát 
ismerik el, mely valami szövegtartalmat pontosan 
érezhető módon fest, vagyis az érzelmeket, az 
érzelmes beszédet (a természetet) utánozza. Cac
cini darabjainak a «Nuove musiche» cimű kötet
ben (1601) történt megjelenése csakhamar az 
iij stílus korszakalkotó eseményeként tűnik föl 
azon lelkes fölkarolás és széleskörű utánzás 
révén, mely az újkor műdalának eme megalapító 
lépését követi. Ahogy az egyházi concertáló
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stílusban Viadana, úgy elégíti ki a korszak égető 
szükségletét a madrigal helyettesítésében és han
gulatbeli tova fejlesztésé ben Caccini ; Viadana 
modorát 1610 körül már Németországban is 
utánozzák (Prsetorius M., Demantius), Caccini 
követői pedig, az «arie», «musiehe» stb. c. nagy- 
változatosságú énekdarabok szerzői még hamarább 
hálózzák át műveikkel egész Európa gyakorlatát 
(pl. az angol Campion már 1601-ben adja ki 
Ayres c. kötetét énekhangra lant- és basszus
viola-kísérettel). Caccini világhírében a nagy 
zeneszerző és nagy énekes eggyé olvadt; ő ala
pította a firenzei nemesen szenvedélyes előadású 
énekmódszer iskoláját, melyben a virtuóz kolo- 
ratúra is az individuális érzelmek közlését szol
gálja, mely kb. a század végéig vezető szerepű 
maradt és már eleve szorosan összefüggött a 
drámai zene kialakulásával.

A dráma volt az a terület, hol a 16. század 
solo-madrigalja leginkább kényszerült indivi
duálisan érzelem-festővé alakulni (kb. 1575 óta), 
hol a cselekmények közvetlen kisérése útján 
legtöbb alkalma volt a zenének mozgalmasabb, 
jellegzetesebb nyelvezete kialakítására. Mikor 
Gesualdo és a «kromatikusok» elmélyítik az 
akkordok használatát, már az individuális ér
zelmek éreztetésére törekszenek, és őbeléjük 
kapcsolódnak a drámai zene aláfestései a dísz
előadások énekes intermediumaiban. A mű
kedvelők közt már századok óta élt a lantki- 
séretes világi ének népszerűén deklamáló stílusa, 
mely egészen a 16. század utolsó negyedéig 
megvetett módszer volt a művészet előkelő 
területein. Hiába hirdették tehát, a camerata

t i *
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tagjai, hogy az ókori görögöknél, kiknek mű
vészete utánozandó eszményként lebegett előt
tük, elsősorban a szöveg volt a fontos és a zene 
csak a szöveg élesebb érzékeltetésére szolgált, 
hiába hirdették, hogy le kell rázni a szöveget 
eltakaró és szétroncsoló «modern» (vagyis ke
resztyén korbeh) zene nyűgét és az antik zenét 
kell követni, hiába hirdették mindaddig, amíg 
a tanult művészi muzsikusok módszere át nem 
alakult a zene egész területén olyanná, hogy a 
firenzei hellenisták kívánságainak is megfelel
hessen. Láttuk, hogy az addigi műkedvelő
zenélés előtérbe kerülése által lett lehetséges 
a solo-madrigal, mely elsősorban a lant-átiratok 
útján fejlődött monodikussá : csakis ezen irányba 
kapcsolódva pattanhatott ki a gondolat, hogy 
a dráma zenéje egyszerű, érzelmes szöveg- 
deklamálás legyen átlátszó, az éneket szorosan 
követő akkordkisérettel. Marenzio említett re
mek közjátéka (1589) még nem elégíti ki Bárdi 
gróf körét, sokkal inkább Galilei V. (a nagy 
csillagász kiváló atyja, f  1591) kezdő kísérletei, 
melyekben a lant-átiratok énekszólama az antik 
zeneírókból levont tanulságok útján szavaló
énekké alakul; az ilyesféle énekek (pl. Ugolino 
éneke Danté-ból Galileitől, a 80-as években) 
astilo recitativo>hjkt kiáltja ki jelszóként a kontra- 
punkt elleni harcban a firenzei accademia, leg
jobb muzsikusai útján gondoskodva arról is, 
hogy a rappresentazione-k (színielőadások) zene- 
stilusává is a stiío recitativo váljék. Részt vett 
az előkészítő munkában Cavalierin kívül még 
többek közt Caccini is, ki azt állítja a Nuove 
musische előszavában, hogy többet köszönhet
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cameratában töltött néhány év tanulságainak, 
int azelőtti 30 éves ko ntra pun kt-gy a korlátá
ik. Azonban Caccini inkább lirikus tehetség ; 
; első igazi zenedramatikus, ki a muzsika «stile 
>ppresentativo»-ját legnagyobb meggyőzőké pes- 
ggel alakítja ki Galilei, Cavalieri, Mei stb. 
sérletei és elméletei nyomán : a kiváló inter- 
ledium-szerző Peri J. (j  1633), Caccini vetély- 
rsa, Corsi gróf védence és Cavalieri utódja 
Medici-udvar zeneintendatúrájában. Peri (és 

őrsi) számára bővíti ki Rinuccini költő teljes 
rámává a Marenzionak írt (imént említett) 
itermediumot és ez lett «Dafne» címmel a legels ő 
égig megzenésített önálló színmű (pásztor- 
íték ; nem csak egyes jelenet) vagyis zene
ráma (dramma fér musica), melynek elő
dás át (1594, az Anfipamasso évében) a végre 
djesen kielégített hellenisták hatalmas ujjon- 
ással fogadták (zenéje elveszett). Természe- 
3sen Rinuccinit és Perit bízták meg, hogy 
ledici Mária és IV. Henrik francia király Fi- 
enzében megült lakodalmának (1600) káprá- 
atos fényéhez a nagyhatású új műfaj bemuia- 
ásával hozzájáruljanak; így keletkezett a ki
váló gonddal készített «Euridice», melynek hall
atéi a zenedráma megszületésének hírét egész 
Surópában elterjesztették, s mely számunkra a 
nűfaj legelső fönnmaradt képviselője (általában 
ta legelső operaiként megjelölt korszakalkotó 
larab ; az «opera» elnevezést csak Menestrier 
irancia jezsuita használja először, 1681). E leg
első zenedrámák formája a mitologikus szerelmi 
történetet hatalmas pompával, szemfényvesztő 
masinériával és deus ex machinával beállító
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antikizáló, merev udvari dísz-színműnek és t 
madrigalos intermediumoknak (és balletteknek 
egységbe-forrasztásából állott elő. Tanultság, vái 
lasztékos arisztokrata-szellem jellemzi módén 
versformákban tartott szövegkönyveiket, roe 
Ivekben a drámai fölépítésnél fontosabb az ér
zelmes szavalás és a pompa kifejtésére vak' 
alkalomadás. Hogy mennyire teljesen az itália 
udvari élet sajátos díszművéről van szó, mutatja 
az is, hogy «Euridice» szerepeit maguk a Medici- 
udvar legelőkelőbbjei adták elő, kik mindnyájan 
abban az éppoly büszke mint naiv hitben rim 
gatóztak, hogy a görögök tragődiáját keltik 
új életre.

Hogy a klasszicizáló pásztorjáték (Beccari, Tasso.' 
Guarini) zenekezelése helyett, mely csak betétkénl 
szerepeltette a muzsikát, ily önálló súlyra emelke
dett a drámai zene, világosan jelzi a monodikiií 
irány súlyos jelentőségűvé válását 1800 körül. A melo
dikus, szolisztilcus zene áttörése alakította a helle
nisták gondolkozását is, m ert mikor ők a görög zent 
fe lú jítá sá n a k  hitével járnak körül, az antik elméletei 
a számukra időszerű szükségletek alapján magya
rázzák, vagyis — mint általában a renaissance} 
mozgalom — csak ugródeszkának használják a görög, 
elméletet ahhoz, hogy tekintélyének és eszméinek 
segítségével könnyebben jussanak oda, ahová a 
haladó korszellem eljutni kívánt. ( A humanisták 
történelmi belátása szerint a különböző korok bizo
nyos fokig összeegyeztethetők egymással ; ők még 
azt hiszik, hogy az antik világot «a jelenbe maradék 
nélkül átültethetik és mintegy antik módon . . . 
élhetnek» [Lampreeht].) Lefebvre 1500 körül élti 
francia matematikus «éleszti újra» az antik zene
elméletet, Gafori, Zarlino meg voltak győződve, hogy 
teóriájuk a görögnek egyenes folytatása, még sem 
ju to tt egyiküknek sem eszébe, hogy helyreállítsa ai 
görög tragödia beszélő-énekét, mert a mysterium
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ék ok száraz pszalmodikus szavalása és később a 
idrigal-átiratok szegényes irodalma még nem volt 
gséges új drámai zene elgondolásának lehetőségé- 
z. Csak mikor a művészi zene individualisztikus 
alakulása, a céhszellem formavilágának lejártsága 
ászerűvé teszi az érzelmes jellegű muzsikálás 
gleges követelését, csak mikor a műkedvelőfajta 
alodikus irány mindenütt elismertté kezd válni a 
dós jellegűvel szemben, akkor jelentik ki a haladó 
illemek, hogy az antik zene utánzása vezet a 
lyes szolisztikus, lelkes irányhoz. Ismét tehát a 
„ladó világi szellem cégére a klasszikus művészet, 
elyet azonban a zenészeknek egyáltalán nem is 
lőtt módjukban utánozni, minthogy a görög elmé
ket félreértették (a maguk céljai-szerint értelmezték),
; egyetlen fölfedezett zeneemléket pedig, egy római 
»rbeli Mesomedes-hymnust, nem tudták megfejteni 
‘olvasása csak kb. 100 évvel később sikerül a 
ancia Burette-nek) ; a 16. század végi firenzeiek 
lámára Galilei olasz lanténeklése jelentette a görög 
luzsika újraéledését. A zenefejlődés szükségszerű 
ányát, az egyházi kóruszene elleni visszahatást 
5 nem az antik zene újrakeltését támogatja tehát 
ralilei elmélete (1581), mely szerint a tudós csak 
legvetésével sújthatja a kontrapunktikus zenét, vagy 
Caccinié, ki szerint a «modem» (vagyis nem antik) 

ene csak a fü lnek  kedvez, de nem elégíti ki az 
ntellektust (hasonló ellenáramlatok szolgálatában 
rvel később Gluck [1767], majd Wagner [1851]). 
'sak az újfajta érzelmek szolgálatában küzd a 
;örög zenéért az a dilettáns és irodalmár fölfogás, 
nely a  szavak értelm ének éreztetését követeli a 
lenétől és ezért nem képes beleélni magát a kontra- 
mnktikus zene hangulatvilágába; e fölfogás az 
táliai kritikában a kontrapunkt teljes elítéléseként 
jelentkezik, mondván, hogy abhól csak ordítozás 
t ehető ki, de értelem nem (a flandriaiak elleni mozga
lom végső, túlzott végletbe ju to tt következményei.) 
A klasszikus példára való hivatkozás volt általában 
elmaradhatatlan föltétele bármily elmélet sikerének : 
Gafori (1500 körül) még azt hiszi, hogy a görögöknek 
I ontrapunktjuk volt. A firenzeiek szélesebb klasszikus
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műveltsége most azonban azt eredményezte, hog, 
náluk a monodia általános kortörekvése nem a mag; 
rendes fokozatos fejlődésében jelentkezik, hanem 
görög tragödia tekintélyére támaszkodva a kontó, 
punkt elleni teljes reakcióként, fo rrada lm i m ódon  lé 
föl. A firenzei opera 1600-ban a forradalmak tű 
zásával csaknem mindent eltöröl, mi a 16. száza; 
művészi zenéjében jelentős szerepet játszott (ei 
Hiller Ferdinánd szerint egyáltalán a zenetörténe; 
legnagyobb forradalma). Mert bár a passziójátéko 
«lectio»-énekével rokonságban áll a Galilei-, Peri; 
Caccini-féle hangvétel (és az egyházi dráma századé 
előkészítő stilizálása nélkül egyáltalán el sem kéf| 
zelhető), de — eltekintve attól, hogy a firenzeié 
világi «recitativo»-ja nem tárgyilagos, hanem meg 
hatóan érzelmes, — a firenzei opera nem csak egy 
szerűen a fiatal monodikus irányt ju tta tja  érvényrí 
hanem egyáltalán legelőször helyez a művészi közéle; 
és elismerés központjába oly műforrnát, mely lényegé 
ben teljesen kiküszöbölte a kontrapunkt hangulat 
világát és ennek helyébe következetesen az újfajt 
zenélést mint jobbat, helyesebbet, kifejezőbbet állítja 
A monodikus énekstílus végleges összeköttetése ; 
basso continuoval csak általában a solo-stilus rf 
form  ja  v o lt ; a kezdő zenedráma nem elégszik nie 
ennyivel, nem elégszik meg a harmonikussá alakul 
kisérőszólamok egyszerű kivonatos leirásával é 
avval, hogy az énekszólam önálló dallamvezet 
legyen, hanem a. kíséretből elvben kiküszöböl mindéi 
önálló szólamvezetést (csak egyszerű aláfestő akkordol 
kötéseit engedi meg) és a szavaló-énekű solo-szerepbei 
m inden dalszerü  form aképzést e lkerü l, hogy az égés 
kifejezés a szó-értelmezésben összpontosuljon. A görö 
tragödia ének beszédének ezen kívánt életrekeltés 
tehát tisztán zenei érték szempontjából arányla 
roppant szegényes éneket adott, melyet Doni firenze 
tudós 1637-ben találóan «vidrádnak (lontra, vagyii 
sem hús, sem hal ; sem beszéd, sem ének) nevezett! 
s mely még leginkább a 18. század ariosojára emh 
keztet, mi középút a zenei prózabeszéd (parlando 
és az ária k ö z t; de másrészt ugyanez a túlzott! 
végnélküli és unalmassá váló szavalóének teremteti'
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?g a  zenedrám a énekstílu sá t, érzelmes zenefordu- 
tok szoros hozzásimulását a szöveg hangsúlyaihoz 
>zérthető és közhatású beállításban. Vagyis a zene- 
ám a 1600-ban a monodia azon ága, mely az új 
ilust a lehető legszélsőségesebb végletében állítja 

i művészi élet központjába, ilymódon hatalmas 
kést adva az új zenélőmódszer elismertetésének, 
•nekari bevezetői és ritornelljei, a kórusok tech- 
kája a 16. század harmonikus stílusában mozog, 

lép még á t a monodia reformjába és jelenték- 
;len ; az akkordkiséret összhangvilága is sülyedés 
nagy madrigalistákkal szemben: de a szempont 

tinderről teljesen eltolódott, fontos volt a műfaj 
íeglepő újsága és a görög tragődia életre keltésének 
■lkesítő hite. Az itáliai termékeny formaérzék nem 
ggályoskodott az antik források értelmezésében; 
hogy a képzőművészetekben teljesen újat, olaszt 
eremtettek az ókori minták nyomán, a firenzei 
enaissance most a tragődia terén is «úgy lépkedett 
:épzelődésének felhőin, m int valami megépített úton» 
Chrysander). Éppoly távolság választja el a görög 
ragődiát a firenzei zenedrámától, m int általában a 
;örög világnézletet és kultúrát a renaissanceétól ; a 
jörög dráma vallásos n épün nep  v o lt : a firenzei 
iíszmű szűkkörű előkelő társaság 'fényűzése, — a görög 
Iráma tárgya a nemzet képzeletéből fakadó eleven, 
vallásos hittel táplált m itológia: a renaissance-dráma 
Argya eltanult, az egykorú élettől távoleső m itologikus 
áték, melynek alakjai csak a vezető elméket foglal
koztatják. Hasonlóság csak a külső beállításban 
található : a színház berendezésében ; i t t  is szemet 
szúr azonban a görög természetvallás és a keresztyén 
spiritualizmus kísérőjelenségeinek döntő különbsége : 
az itáliai színház zárt és kicsiny a görögnek szabad  
levegőege és hatalmas méretei helyett. — Hogy 
tulajdonképpen nem a görög zene fölujítása fontos 
a korszakalkotó reformban és hogy alapos különbség 
lehet az antik és modern zene között, azt megsejti 
már a reform legnagyobb alakja, Peri, amidőn 
az «Euridice» előszavában kijelenti, hogy merészség 
volna a görög zene tökéletes helyreállításáról beszélni. 
1# viszont a «mi zenem űvészetünk» csakis a moderm
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recitativo eredményére ju that a  beszéd szoros követés 
á lta l (1. hasonlóan 250 évvel később Wagnernél)

A 16. század végével az itáliai imaházal 
(oratorio-k) egyházi párbeszédei (dialoghi spirií 
tuali), melyeket addig mindig kórus-zené ve 
érzékeltettek a szerzők (Palestrina, Animuceiai 
Vittoria stb.), szintén át kezdenek alakulni a 
stilo recitativo átvétele útján. Ezen átmenet, 
idők stilusát képviseli Anerio G. F. római egyhi 
karmester gyűjteményes munkája, a «Teatrc 
armonico spirituale» (1619), melynek dialógusai
ban a testo (a biblikus történetet elbeszélő1 
«szöveg») részben még kórusos, de részben mái 
a divatossá lett újfajta recitativoban mozog. 
A lelkigyakorlatok zenés részei (az olasz <daudi») 
már a 13—14. században kezdtek a latin misz
tériumokkal, passziójátékokkal (szent cselekmé
nyek, azione sacre) azáltal rokonságba kerülni 
hogy bizonyos evangeliunű eseménybe kapcso
lódtak, melyet párbeszédes formában adtak elő 
a kórusok, s ezen dialógusok közé ékelték a testo-t 
mely a történeteket magyarázattal kisérte (az 
ily olasz evangéliumi előadás nevei: rappresen- 
tazione, storia, esempio, misterio). Igen közel
fekvő volt tehát a gondolat, hogy ezen csupán 
elképzelt cselekményű (epikus) laudik előadás
helyén, az oratorioban, a többi azione sacra 
mintájára oly biblikus színielőadásokat adjanak; 
elő, melyek a szereplőket (gyakran elvont fogal
mak képviseletében) valóságban személy szerint 
reprezentáltatják; ezek közé tartozik a 90-es 
években Manni költő moralizáló-képletes misz
tériuma : «A lélek és a test rappiesentazioja» 
(vagyis előadása, Isorelli zenéjével), melynek
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omán Cavalieri számára, kit Eómában ilyen 
itoriobeli előadások szervezésével bíztak meg, 
enzei szövegírónője: Guidiccioni Laura doí- 
zott ki egy újabb «Rappresentazione di anima 
di corpo»-t. Cavalieri ezt a firenzeiek stilo 

citativojában (mit egyébként Guidotti, a mű 
adója, Cavalieri találmányának nevez) dolgozta 

- s így megalapította (1600) a vallásos zenedráma 
űformáját (melynek minden alfajával együtt 
>40-től általában «oratórium» lesz nevévé), 
ivalieri tehát ugyanazt a reformot viszi az 
gyház drámáiikus zenéjébe, mellyel ugyan
kkor Via dana a vallásos líra műformáiban 
yitott új utakat (lehet, hogy a basso continuo 
asználatában is megelőzi Via danát). A laudival 
sszefiiggő olasz szövegű oratorio-előadásból fejlő
ik ki a 17. század folyamán az u. n. oratorio 
olgare (szabad költői formában írt biblikus 
árgyú olasz oratórium), — a Szentírás rész- 
3teit latin nyelven megzenésítő templomi respon- 
oriuinszerű motett-párbeszédekből pedig a stilo 
ecitativo felölelése útján a latin oratórium 
oratorio latino) ; utóbbiban a testo tovább is 
okhely ütt az énekkar kezében marad, s a műfaj 
naga sokkal közelebb áll az istentisztelethez, 
nint a népszerű oratorio volgare. — Úgy a világi, 
mint a vallásos drámai zenében két évtized alatt 
mindenüvé elterjed az új stilus ; az angol énekes 
masqueokat (allegorikus vagy mitologikus jele
netek, fénykoruk 1512—1640) az olasz szárma
zású Laniere stilizálja át a stile rappresentativoval 
(1618, egyelőre követők nélkül), Németország
ban pedig a nagy Schütz írja az első zenedrámát 
(Rinuccini «Dafne»-je Opitz németesítésében, 1627,
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zenéje elveszett) és használja először (már 
10 -es években) az újfajta oratórium zene kezelésé 

A zenedráma műfajának életrevalóságát i 
nagyra hí vatottságát hamarosan meglátják a hí 
ladó irányú mesterek, de meglátják azt is, heg 
a camerata-opera szélsőséges szavalómodora é 
meló dia kerülése éppoly akadálya a műfaj né] 
szerűsödésének, amily szükséges volt a zen* 
drámai alapnyelvezet megteremtéséhez. Már 160t1 
ban áthágják a firenzei elméletet, amikor i 
Agazzari karmester az «Eumelio» c. drámába: 
(Róma) helyenként a melodikus variációt, vagvi 
a monodikus irány egyik tetszetős formamód 
szerét alkalmazza. Nem a Peri-féle irány vonu 
be győzelmes léptekkel a gazdag itáliai udva> 
rokba, hanem csak annak módosítása ; a rég. 
művészet teljes technikájával rendelkező, de í 
monodiába kapcsolódó mesterek átszövik a zene1 
drámát a hangszeres és énekes mono dia mindéi 
rendelkezésükre álló szépségével és Peri nyom 
dókáiban megteremtik a zenedráma tetszetős 
behizelgő nyelvezetét, mely ezáltal éppoly hódi 
tóvá lesz, mint a színpadtól független monodikw 
formák. Monteverdi a mantuai Gonzaga-udvar 
karmestere (1567—1643) utólérhetetlenül töké
letes madrigaljai révén, melyekben a kromatiku
sok kisérletezéseit és törekvéseit szűri le az új, 
érzésvilág irányában, valamint hangszeres-énekes 
canzonettái (Scherzi, megj. 1607) révén igen 
híres és Gabrieli mellett az új kor legkincsesebb 
megnyitó mestere már, amidőn urai számára az: 
«Orfeo» c. zenedrámát írja (Mantuában már 
1472 óta kedvelt színműtárgy; 1607, Striggio 
szövegére). Úgy ő, mint az 1608-ban Mantuában
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dott (a kissé átdolgozott Rinuccini-féle sző
re írt) «Dafne» szerzője, a szintén nagyhírű 
liano (firenzei egyházi karmester, f  1642) 
kapcsolja a tisztán zenei melodikus táncforma- 
ralatokat a firenzei deklamációs stílusba, 
leli a Marenzio-féle dramatikus intermedium 
yszerű zenés festéseit, jelentékeny és hatásos 
kkar-stílusát és az énekkel egyenrangúvá 
di a szintén monodikus irányban kezelt önálló 
tgszeres részleteket (toccata, sinfonia, ritor- 
Lo). Még mindketten hatása alatt állnak a 
nzei iránynak, onnan kölcsönzik nemesen 
etikus szavalóéneküket, úgyszintén alapelvei- 
is («A beszéd legyen ura a harmóniának és ne 

lgálója» — írja Monteverdi), de az ő munkáik- 
i szűnik meg a zene alárendelt szerepe és lesz 
zöveggel egyenrangú tényezőjévé a drámának ; 
luk kezd szétválni a szavalóének cselekmény- 
/ábbvivő szárazabb modora (recitativo) a 
llamosabb, líraian terjengő énektől (arioso), 
sly az arányos építkezés kedvéért (a firenzeiek 
?rint értelmetlen) szóismétlésekbe is kénytelen 
'Csátkozni. A most már nagyhatású szépsé- 
kkel teli műfaj a maga népszerűsítő képessége 
lytán válik az egész új korszakvivő irány leg- 
ívezetesebb szószólójává és terjesztőjévé, főleg 
onteverdi géniuszának drámai zenenyelvezete 
•gítségével, mely (az Orfeo s az egy évvel későbbi 
Uianna» útján) az új stílus számára azok nagy- 
•szét is meghódítja, kik addig annak ellenségei 
oltak, — mely megformálja a zenedramatikus 
r,zelmek, helyzetek végérvényes hangulattipusait és 
z utánzók hosszú sorát lépteti maga után (1. pl. 
z «Arianna panasza» nyomán támadt «lamento»-
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irodalmat). S most lesz az előző század gazé 
harmónia-világa is a dráma lényeges árnya 
eszközévé, szintén elsősorban Monteverdi ált 
ki a görög enharmonikáról álmodozó kromatil. 
sok (Orsó, Vicentino, Gesualdo) legmerésze 
disszonanciáit kisérletezésmentes biztonsággal 
fejlett okszerűséggel állítja új vizekre evező mfr 
szete szolgálatába (pl. a szabadon belépő szű1 
tett szeptimakkordot Orfeoban), miután ulti, 
modernsége már madrigaljai ellen is harcra kés 
tette a maradiakat. Monteverdi Orfeojárf 
zenekarkezelése a kezdő hangszeres monod 
kibontakozásának útján szintén mutat jelent 
újításokat, amennyiben gyarapítja a szükséí 
szerűen meghatározott (obiigát) hangszerek fó 
léptetését kívánó hangulatokat és megnyitójábai 
közjátékaiban jelentékenyen emeli a zenek: 
programma ti kusan hangfestő szerepét ; de nag;; 
jában még a madrigal-intermedium (pl. Malvezz: 
nél, Peri mesterénél, 1591) és a firenzei opeJ 
hangszeres berendezésében és jellemzés modor 
ban mozog. Az új zenegyakorlat kialakulása í j  

módon újabb hatalmas lökést kap a zenedránv. 
tói, de még jelentékenyebb az a fejlődés, mel 
egyidejűleg és a további évek folyamán a szír 
pádon kívül megy az énekes és hangszeres mono 
diában végbe.

A még mindig gazdag és 1600 után teljese 
népszerűvé és mindinkább nemzetivé alakult 
régebbi technikájú madrigal-irodalom (Monti 
verdi, Byrd, Morley, Dowland, Gibbons, Tomkinf 
Hassler, Schein) mellett a Caccini és Peri hatás 
alatt megindult monodikus irány új technika iái 
ban főleg olasz mesterek tündökölnek, kiépítv
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udvari (és házi) hangszerkíséretű énekes
lés roppantul kedveltté váló és lelkesen 
■sztett irodalmát, az u. n. kantata (ének- 
,b)-litteraturát (cantata da camera), melynek 
;rálbasszussal leírt hatásos formái csakhamar 
mplomokban rendezett népszerű zeneelőadá- 
ja is bekerülnek (cantata da chiesa,a templomi 
certek hangszerrel kísért kórusai mellett), 
antata elsősorban az erotikus madrigal-iroda- 
utódja (sokáig szerepel még madrigal, musica 
néven is), de szoros kapcsolata van a drámai 

ável, mellyel megnyilatkozás-módja és formá- 
- nagyjában megegyezik; ugyanazok a szerzők 
k a házi zenélés és az accademiák szűkkörű 
idásai számára a kantatákat, akik a drámai 
idások zenéit szállítják, s míg a színpadi 
zsikában a drámai modorhoz és szélesebb 
ínséghez alkalmazkodva nagyvonalú és heve- 
^szettebb (al fresco) módszert kell mindinkább 
iználniuk, addig a zenére összpontosított figyel- 
I közönségnek szánt és lírikus beállítású kantáta 
én fejtik ki legértékesebb művészetüket. Nem 
ik a leggondosabban megírt és legmélyebben 
érzett műformája az olasz mestereknek a (több- 
,eles, hosszabb vagy rövidebb) (énekes darab», 
,nem egyúttal főleg ezen belül fejlesztik is ki 
indazt a nevezetes formát és stilizáló módszert, 
i az operába átültetve a drámai zenét oly 
adaggá és mind általánosabb hatásúvá tette. 
Isősorban itt fejlesztik tovább Peri «Varié 
tusiche»-je (1609) nyomán a hangszeres köz- 
.tékok művészetét (Sabbatini 1627, Eovetta 
629), az ária és recitativo teljes szétválasztását 
Grandi, Easi, Landi 1620), Caccini nyomán egy
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rövid motívumon, később egy hosszabb népszó 
basszus-melódián való építkezést (basso ostina 
Rossi L., Ferrari 1637), a nemes kólóra túr,' 
itt bővítik ki az énekformákat a fokozódó érdi 
lődés hatása alatt (Turini 1629, Ferrari), fejleszt 
ki a nevezetes visszatérő ária-formát (da caj 
aria, a refraines strófából előállt igen régi tái 
forma kibővítése, mely 1650-től lesz általánost 
és a parlando recitativot (beszélőéneket: Maiit 
1636); a kantata építi ki az operai zárt szám 
formáló-művészetét, főleg a sokoldalú és korsza 
alkotó Rossi L. (1598—1653) nyomán, ki le 
először ír egymástól teljesen függetlenül alakítt 
áriák egymásutánjából összefűzött énekműv 
(ária-füzér), és a kantata építi ki szintén az oj 
rában oly nevezetessé váló obiigát hangszt 
kíséretet az énekszólamokhoz (Quagiiati 162* 
Legkedveltebbé a solo- és a duett kantata (kamar 
duett) együttese válik, ezekben lép ki elősz 
teljes színeivel a modern dúr-moll-korszak 
tobzódik a friss hangulatokban, gyakran a 
győzve ismételni egy és ugyanazon érzelm 
fordulatot, kadenciát (1. pl. a lángeszű Ferra 
vagy Sances, Cazzati stb. munkáiban 1640 körű 
ezekben szűrődikle végképpa régi kontrapunktik 
beleolvadva az új kor individuális törekvéseit 
Mert, a haladó szellemű mesterek (köztük Monti 
verdi) csupán irányzatukban csatlakoztak ; 
elszigetelt és aránylag szegényes firenzei stilus he 
de eszközeikben nem álltak meg annak állás pon 
jánál, hanem minden téren felölelték az addii 
(aeapella) művészet hatalmas eredményeit i 
miáltal bizonyos vegyes-irodalmat keltett ek élet i 
és ez az irodalom volt az új irány győzelm
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szló vivője, mert csupán ez mérkőzhetett az 
.múlt korszak nagyságával és gazdagságával, 
által hogy a kontra punktikát és a monodiát 
szeolvasztotta.
Míg Itáliában, a solo-éneklés hazájában, ilymódon 
révei támadnak az újfajta énekmodort tápláló 
unkák, addig a korai polgári fejlődést m utató 
ngliában és Franciaországban a 16. századbeli 
épszerű hajlandóságú világi kórusművészet fejlő
ik hasonló irányban tovább és egyházi zenéjükben 
an állnak elő lényeges technikabeli változások a 
7. század közepe tájáig (Fontenay, Cosset) : ez 
rszágok, m ialatt az acapella-művészetben tovább is 
onzervativek maradnak (főleg Anglia, hol a Madri- 
al Society 1741-ben alakul s hol a kóruszene műve- 
•se mai napig élénk divat maradt), inkább a hang- 
seres zenében (lant, orgona, zongora) voltak to- 
ábblemlítői a haladó időknek. Az angol virginal- 
ene, a francia lantzene virágzása (1550—1650) a 
lodern hangnemek fejlett használatával döntő hatást 
yakorolt egész Európa zeneművelődésére; variáló 
s színező képességével a gall szellemesség és ügyes 
ombinálókészség mintaterülete a francia lantiroda- 
om és az ennek hatása alatt kialakuló zongorazene, 
nely utóbbi másrészt i t t  is (mint mindenütt) függő 
uszonyban volt az orgonazenével. Könnyedség, a 
ormálás bája, a külső megjelenés megnyerő mivolta 
cezd jellemzővé válni az eredeti francia orgonazené- 
len is (megalapitója T ilelouze 1563—1633), mely a 
történet folyamán a francia hangszerelő művészet 
inom színízlésével párhuzamosan fejlődve a regisztrá
lás művészetét emeli egyedülálló magaslatra az ola
szok formagazdagságával és a németek befelénéző 
kontrapunktikájával szemben. Az olasz kantata- 
világ kialakuló idején a német mesterek énekművei 
legnagyobbrészt azon gazdag, átmeneti irodalomba 
tartoznak, mely ekkortájt Itália egyházi zenéjében 
is túlnyomóan uralkodó volt még, t. i. a Gabrieli- 
féle hangszerekkel vegyes (konvertáló) énekstilusba, 
és nem annyira szellemében, m int inkább csak el
vétve technikájában csatlakoznak a generálbasszus-

12M o l n á r  : A z  e u r ó p a i  z e n e  t ö r t é n e t e .
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irodalomhoz (Prajtorius M.-tőI kezdve, Gesius, De 
mantius, Schein, Schütz stb .). H a sslcr  (Fugger gró 
orgonistája, 1564—1612) az Itáliában képzett nagy 
német mesterek legelseje, kinek működésében más 
világosan elnyomja az olasz canzonetta az ősi néme 
kórusdal hangulatvilágát, működése alkonyán színi 
tén csatlakozik az új irányhoz ; m int Monteverdi 
nél, a vele sokban összemérhető nagyságú Scheir 
(lipcsei kántor 1586—1630) művészetében is résziül 
összeolvadva, részint pontosan elkülönítve jelentke 
zik a régi és új művészet ; még a 17. századbeli né 
met zene vezető szellemének, Schü tz, szász udv 
karmesternek (1585—1672) technikája is inkábtl 
csak a művész második velencei tartózkodása (1628— 
1629) után tükrözi végleg a kor fordulatát. Mialatt 
Itáliában a régi fajta egyházi zene mindinkább £ 
Palestrina-iskolára szorul és Viadanától kezdve aai 
ősi latin szövegek kezelését is mindjobban átitatja! 
a koncertáló és monodikus zenestilus (Donáti 162CÍ 
körül, Monteverdi stb.), addig a német egyházi; 
zenében az acapella-irány, éppúgy m int a franciák
nál és angoloknál, tovább is az új módszerekkel 
egyenrangú marad (Crüger, Rosenmüller, Ham- 
merschmidt, Ahle 1650 körül).

Ahogy az olasz hangszeres canzona a friss 
ének-chanson utánzásából, a ricercar a motetl 
utánzásából, a praeludium, toccata vokális hang* 
zatok elaprózásából (diminuálásából) keletkezett, 
ahogy Gabrieli, Banchieri hangszeres sinfonái csak 
az énekművek bevezetései, közjátékai vagy után
zásai, ahogy a hangszeres táncok a táncdalok 
átvitelei, úgy a 17. századbeli végképp önállósuló 
hangszeres irodalom kifejlődésekor is teljes fölény
ben van még a vokális zene, amennyibben ősrégi, 
fejlett hagyományai folytán keresettebb a fiatall 
instrumentális zenénél, mely a most beálló fejlődés 
folyamán elsősorban az énekszólamok hatásos, 
kiséréséről gondoskodik, s teljesen öncélú formái-

;
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í is mutatja az énekes-zenétől való függését, 
idana hegedűre, cinkre és a continuoval haladó 
; harsonára írt «francia canzona»-jától (1602) 
;dve kísérhetjük a monodikus irodalmon végig, 
ként követi a sokrészű <<musica»-k énekes 
matúráját a sokrészű hangszeres canzonák 
>dag sora (Rossi S. 1607, Marini 1617 stb.), 
íogyan lesz a kantata állandó társává az itáliai 
pszerűsödő zeneművelésben a hasonló fejlődésű 
ingszeres darab», a sonata (canzona, sinfonia; 
modern abszolút zene kiindulása). A hangszeres 
modia csakhamar megtalálja a maga önálló- 
gának sajátlagos területeit, a nagyobb ritmikus 
tározottságot, a tánc képződmények gazdagabb 
sz nála tát, az aprólékos hangszeres kontra- 
mktikát és a különösképp instrumentális dallam- 
zetést, a bátor, mozgékony szólambeállítást, 
ely az ének határait elhagyva a hangszer saját- 
gai szerint alakul. Ily alapon az egykorú orgona- 
űvészettel párhuzamosan mihamar az új hangú
tok kialakításának nélkülözhetetlen területévé 
sz a sonata , és pedig főleg (de nem kizárólag) 
hegedűt alkalmazó együttesek, s az új kóta- 

jegyző gyakorlat most már részben lényegessé 
>szi és beolvasztja a régebbi (ki nem írt) dimi- 
uálás sokféle cifrázatát is (a régi olasz maniera 
íaradványai miatt azonban még 1816-ban panasz- 
:odik Spohr). Nagyobb mozgásszabadsága folytán 
hangszeres irodalom a vokálisnál határozottab- 

pan kiélezhette a népszerű motívumokon és dúr- 
ao 11 kont r a pun kt i ká n n y ug vó ha ngula t ga z da g érze - 
emfestést és módot nyújtott arra, hogy az érvé- 
íyesülés egészen új, nagyszabású területe nyíljék 
neg: a zeneszerző hangszerművész pályája; 1625

12*
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körül a teljesen önállósult hangs zerkezelésb 
már az öncélú hegedűvirtuozitás is előáll (Farin 
Fontana, később Uccellini), gazdagon beültet1 
a hatásos figurációk területét. A részben szolis: 
tikus, részben zenekari betöltést kivánó, részbe 
pedig a kettő közti választást a tetszésre b| 
olasz sonata-művek közt legkedveltebbé a tri 
sonata együttese válik (1650-től a kamaraduéttl 
párhuzamosan a legelterjedtebb ensemble), s eze 
belül fejlesztik ki a mesterek (először Eossi & 
Marini, Merula 1625 körül) a népszerű hangszert 
kontrapunktika leghatásosabb módozatait, a la; 
vezető hangszerszólam egymásba fonódó meló dili 
és figurái útján. Eleinte még nagyon is érezhet 
az új hangszeres irodalmon, hogy érvényes ülésén«' 
területe a nagyurak asztali mulatsága; mint heg; 
nem áll rendelkezésére a chanson hatásos énei 
hangja és mulattató szövege, kénytelen hal mozi 
a tempo- és taktus váltást, a részeket szint 
kaleidoszkopszenien várakoztatni, hegy a női 
túlságosan odafigyelő urak jóérzését kielégíts' 
Ily módon igen sokrészű, tarka formáj ú a canzou 
s igen jellemzően illeszkedik az önálló hangsze 
irodalom kezdeteinek képébe, melyben a mi 
láttató zenász mintegy szemfényvesztő módján 
a legváltozatosabb képeket sorakoztatja egymás 
után, majd a technikájával, majd templom 
hangulatokkal, majd tánc-fordulatokkal lepv 
meg rövid egymásutánban az érdeklődőket. (. 
régi chanson programmfestései is friss alakban 
fölfokozva jelennek meg: Farina dresdeni ud1 
kamarazenész «Capriccio stravagante»-jében p 
[1627] trombitaszó, síp, kutya, macska, tyúll 
kakas utánzásával s közbeszúrt behízelgő fáj <



a bókkal mulattatja a hegedűs a társaságot; 
ßbb Uccellini, Walther J. J. stb. alkalmazzák 
lyen mulatságos boszorkányságokat). Annyira 
íveltté lesz e sokrétű canzona, hogy még 
implomban tartott népszerű hangversenyekbe 
bekerül (sonata da chiesa, ily névvel először 
dváló cremonai Merulánál 1637), de hogy az 
végesebb énekformák nyomán a hangszeres 
dalom is használta a hosszabb lélekzetű töl
tést és nem mindenki művelte a Fresco bal dinál 
»28) tetőpontjára lépő közkedvelt tarka épít- 
íést, bizonyítják pl. Buonamente (császári ud- 
ri muzsikus) nagyvonalú munkái (1626). Ak
ra súlya a zenegondolatoknak nincs még ez 
iben az itáliai közönség érzésében, hogy egy 
mpozició szünet útján elválasztott részekből 
hasson; de a hangszeres zeneművek egyfolytá- 
n lejátszott többrészű tételei 1650 felé mind- 
bább egységesülnek, a munkák kezdik elveszteni 
ívészmutatványszerű beállításukat , leszűrődötté 
ilnak azáltal, hogy a canzona legjellegzetesebb 
szeit őrzik csak meg és ezeket kibővítik, vala
kit azáltal hogy egyes végigvonuló gondolatok 
aotivumok) összetartó stilizáló munkáját mind- 
ikább fejlesztik. E leszűrődésnek (mely teljesen 
árhuzamos a kantata egykorú kijegecedésével 
! a sokrétű ricercar egymotivumos egységesü
kével [fuga]) vezető mesterei már a zenés össze- 
ivetelek sokkal figyelmesebb közönségével szá
léinak , mint elődeik, vagyis a sonata a kedély- 
let mélységeinek eszközévé fejlődik, imádott 
láziszerré a szív titokzatosságainak éreztetésére, 
nit nem föl iiletes mulattatónak, hanem immár 
X'lemerúlést igénylő, az egyházi zenéhez hasonló
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182 MOLNÁR ANTAL.

nemesítenek ismer el a művelt társadalom (1. 16 
körül az északolasz Neri, Cazzati, a Kemp 
Cesti, Legrenzi remekműveit). Vagyis a haD 
szeres és énekes «kamarazene» (mely elnevez- 
ekkor már csak azt jelenti, hogy sem templon 
sem színpadi zene) kivonta magát az udva 
kamara egyedüli fönhatósága alól és a muziká 
világ közkincsévé lett, elterjedve Európa zené 
egyesületeibe föl egész a prágai német collegia 
musicum-ig (1616—), a hollandiai zenetanyák 
és fejlesztve a házi muzsikálás lelkes gyakorlat; 
(1. a korhangunatot Terborch, Jordaens és mii 
festők családi zenélő-jelenetein).

Ezalatt francia földön a hangszeres komp 
zíció terén túlnyomóan a tánc (ballet)-zenn 
művelik és pedig főleg vonóshangszerekkel («á 
violons du roi»), az új olasz magánhegedűgv; 
korlat helyett pedig a régi gamba-művészet« 
látjuk a franciáknál továbbvirulni. Táncművei 
tbny. az egyes divatos táncok lexikális egymá? 
utánjaként jelentkeznek (Constantin L., Duna 
noir G. 1650 körül), megőrzik eredeti hallétjei!- 
güket, nem válnak igazi abszolút muzsikáv 
mint a tisztán-zenei tehetségű olaszoknál (t 
németeknél), hanem tulajdonképpen színpad né 
küli tánc-jelenetek. Igen jellemző a franci 
nemzeti zeneérzékre, hogy számára a muzsik 
mindig kapcsolatban van valami tárgyi körű 
ménnyel, a franciák az igazi programmzenészel 
kiknél a zene csak kísérője vagy magyarázój 
valaminek, amit az intellektussal kell megközel 
teni. Evvel függ össze, hogy Franciaország csa 
kisebb mértékben ismeri a zenélő magánélete' 
e korbeli muzsikája is legnagyobbrészt ünnepélye
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kalmak élénkítésére szolgál, s elsősorban a köz
it reprezentációs művészete. Másképp Angliában, 
d ekkor még a franciánál jóval gazdagabb, nagy- 
érétűönálló házi zeneművelés fejlődik sa virginal- 
odalomnaka lanténál sokkal kiválóbb variációs 
chnikáját az együttesek (consorts) is átveszik, 
e míg a hangszeregyüttesre írt angol tánczene 
aka század közepén jut el a ciklikus (többtételes) 
rmálásig (Locke, Jenkins), addig Németország- 
in a zenei társas-élet (Kränzchen, collegium 
lusicum, diák-zenék) céljaira már igen korán 
nak fejlett, ciklikus táncműveket különféle 
jyüttesekre. A német tánc-suite (partita, partié) 
őszeinek «következése» egységesen stilizált több- 
'ieles, tisztára hangszeres műformát ad, vagyis 
z egykorú francia és olasz suite publikumával 
zemben a német suite közönsége nevezhető 
hangszeres zene legelső elmélyedő és aránylag 

agyvonalúan figyelő hallgatóságának, tekintettel 
rra, hogy Peurl steyeri orgonista fejlett, négy- 
ételes variációs-suitejei (fuvózenekarra) már 1611- 
)en jelentek meg, a zenekari suite első nagy- 
nesterének, Schein-nek idevágó korszakalkotó 
nűve (Banchetto musicale) pedig 1617-ben (főré
szek: a patetikus, egyháziasan ünnepélyes régi 
rdasz pavana. ennek ugróstánca: a gagliarda és az 
új táncok közül az eleven francia courante és az 
egyszerű ritmusú állemande). Itt válik először 
általános jelentőségűvé a német városi muzsikusok 
régi és fejlett hangszeres gyakorlata (pl. Isaac, 
Ser.fl, Haußmann), amidőn a korszellem a tánc
formáknak oly roppant jelentőséget biztosít, hogy 
azok hangulatköre a legmagasabb művészetet 
is meghódítja. A világi zene végleges emancipáló-
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dúsa útján egészen más jelentőségűekké lesznek 
az arisztokrata táncok; a 16. századbeli lanirai 
letett táncpárok és táncvariációk (táncdalok kez
detleges technikájú átiratai és kidíszítései) még' 
nem állottak a gyakorlat középpontjában, nem 
voltak előkelő formák, most azonban, a tánc
hangulatok általánosan kedvelttó válásának és 
a legművészibb gyakorlatba való beömiésének 
idején, a nemesség táncai és az ezeket majmoló' 
előkelőbb polgárság báli muzsikája volt legter
mékenyítőbb, legmegragadóbb hatással az új 
korszaknémet mestereinek hangszeres képzeletére] 
Az arisztokrata táncok nem mások, mint művészi 
formába öntött, tova fejlesztett, kifinomított nép
szerű (polgári) táncok, melyek gyökere az alsó 
nép tánca, s leggazdagabb földjük a kecsességben 
vezető Franciaország, honnan e korban egész 
Európát elárasztják a bókos táncmesterek ezrei. 
Készben a francia (ballet-) táncrendek, részben 
az olasz táncdal hangszeres letevésének gyakor
latát (esetleg még szöveggel vagy annak említé
sével) utánozzák azok az 1600 körüli német 
mesterek, kik a fejlett suite-irodalmat előkészítik 
(Groh, Demantius, Hassler, Franck M. stb.) és 
pedig gyakran az idegen melódiákat dolgozva 
fel (mint Praetorius «Terpsichore»-ja, 1612). Mint
hogy a munkákban oly táncok is szerepelnek, 
melyek ezidőtájt már ósdiak voltak és a bálokon 
nem divatoztak (pl. a pavana), bizonyos, hogy 
a zenekari táncok legértékesebbjei slilizáli táncok 
és egyelőre előkelő «Tafelmusik»-ként szolgálnak; 
a divatozó báli táncok is. a műforma önállósulása 
folytán, a század közepéig mindinkább elvesztik 
lábalávaló jellegüket a suiteben és teljesen

ist
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álizált táncokká (zenés mulatsággá) lesznek, 
pen úgy mint az egykorú olasz sonataba került 
icszerű részek. (Az alsóbb, improvizált tánc- 
íét, a «Bierfiedler»-ek táncdarabjait, egészen 
,ézik a kor művészei.) Az olaszok és franciák 
00 utáni suitejei még részben a táncdal (szín- 
di ballett) függvényei (pl. Monteverdi Ballettoja 
07), részben pedig a lanttáncok egyszerű 
ltozat-technikájának folytatásai (pl. Marini 
omanesca-táncváltozatai 1620), és szellemük 
m mérhető össze avval az elmélyedéssel, mely 
németek szabad, változatos variáló-módszerét 
lemzi. A ciklikus egymásután kijegecesítésében 
a tánc hangulatok elmélyítésében tehát a német- 

g, a bensőséges elmerülés népe, jár elől. Hogy 
■dig a németek nem a canzonát, hanem a suitet 
irolják föl és nem csatlakoznak az olaszok új 
miofoniájához, annak alapos okai voltak. Első- 
írban is a németek a maguk északi, tépelődő 
lkével az alapos «vollstimmig» többszólamúságot 
edvelik és sohasem érezték szükségét, hogy a 
)kon németalföldiek technikájával szemben ellen- 
ramlatot indítsanak, mint az olaszok a tiszta 
armonika és melodika érdekében ; még amikor 

d canzonát (és vele a generálbasszust) átveszik is 
z olaszoktól (Staden, Widmann, Scheidt 1620 
;örül), akkor is csak a kereteket veszik át, de 
negtartják a szolid sokszólamú telítettség techni
káját, mely ugyan részben Gabrielin is nyugszik, 
le részben máraz (160‘á óta I. Jakab katolikus- 
ál dözése elől Németalföldre költözött) angol 
zenészek virginal-táne-variációjából illeszkedett 
be gyakorlatukba. Azután pedig fontos a németek 
lidkivilágában, hogy idegen népek sajátságai iránt
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bizonyos ábrándosán túlzó tisztelettel viseljetek 
s míg a maguk nemzeti táncait e korban pleben 
kusnak tartották, addig az idegen táncok hangú 
latait egész különös szeretettel és sokkal elvon 
tabban eszményesítik, mint más nemzetek (de a: 
sem tagadható, hogy legváltozatcsabbak és leg: 
vonzóbbak mindenképp a gazdag francia táncol 
voltak). Az olaszok canzonáiban előforduló egy
szerű táncok eleinte csak a változatosság ked; 
véért beiktatott ballett-reminiszcenciák (1. pH 
Merulánál 1637), a német suite a kor minden 
lehető gazdagságával állítja koszorúba a külön
féle nemzeti jellegek melodikáját és ritmikáját 
ezáltal az egykorú olasz formáktól csaknem füg-; 
getlenül, de hasonló gazdagsággal fejlődő roppant 
értékes hangszeres gyakorlatot teremtve (a mo
dern abszolút zene másik főága). Hogy az északi 
országok hangszeres gyakorlata régóta fejlettebi 
volt a dalos olaszokénál, az most tűnik elénk 
leg világosabban ; a változatos, friss, hajlékony, 
de aránylag kicsinyes canzona előnyeivel szem
ben áll a német (és angol) táncok méltóságteljes 
nagysága és hosszúiélekzet-ű kontrapunkiikája. 
A 30 éves háború idején még fokozódott a suitei 
nemzetközi jellege, s ugyanakkor midőn Német
országot a legkülönfélébb népek tarka seregei 
dúlják, zenészeinek hangszeres muzsikája minden 
értékes elemet átvesz az urak báli muzsikájából; 
mialatt kereskedelme, nemzeti költészete elpusz
tul, a mindenünnen kapott változatos behatások 
alatt roppant emelkedik a németség műzene beli 
összefoglaló és forma képző jelentősége.

Hasonló gazdagsággal és hasonló föltételek 
mellett bontakozik ki a luteránus templomi mu-

1 SO MOLNÁR ANTAL.
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iika új korszaka is. A múlt hagyományait tovább 
?jlesztő és az olasz ária-stilust csak igen szórvá- 
yosan átvevő evangélikus kántorok, kik az 
ijkeletű moncdia vázlatos lejegyzésénél sokkal 
öbbre becsülték a szólamok alapos kidolgozását 
kant at a-stilus helyett motett-stilus), kiknek élet- 
ölfogásában a zene elsősorban az erkölcsöket 
lemesítő, Istentől jövő és Istenhez vivő szentség 
ahogy pl. 1700 körül Werckmeister, Kuhnau 
rásai hirdetik), lettek a protestáns világ művé- 
;zetének vezető férfiai. Északon az elvont eszmék 
uralma, a szimbolikus nézésmód csak a belső 
írtéket keresi, a külső forma érzéki varázsa ott 
lókkal kevesebbet jelent, és e korban különösen 
föltűnő még a déli művészet pompával szemben 
való ellentét, hiszen a protestantizmus a zenét is 
csak főleg azért tűri meg, mert az az írás érvénye
sítését szolgálja. így lesz a Lut her-vallás egyetlen 
művészetévé és a kor német eszményeinek gyűjtő
medencéjévé a muzsika , és pedig az a muzsika, 
mely a németalföldi miszticizmus bonyolult gya
korlatának közvetlen utóda, vagyis melyben az 
új melodikus népszerű anyag a régi kontra- 
punldika legteljesebb épülettömbjével keres ki
egyezést ; így lesz a keresztyén kontra pun ktika 
ősi hagyományainak modern képviselője a pro
testáns zene, mint ahogy maga a protestan
tizmus a keresztyénség modernizálása. Itt gyűlik, 
a legjobb idegen eredményeket hálásan elfogadó, 
szerény, megadó lelkű, közönséggel nem, csak 
belső hivatásával törődő kántorok vallásos művé
szetében a német zene központi tőkéje, mely 
az addigi muzsika értékeit Dunstapletől kezdve 
Lassoig híven megőrizte és továbbalakította,
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mialatt az olaszoka korszerű csillogás zászlójánál 1 
hatásos színeit lobogtatták. Minthogy a Luther 
féle religiozitás lényege «az egész emberi életi 
gazdagságnak,azélet,szerencse,ható tevékenység 
után való legmélyebb törekvésneka vallásosságé 
történő beolvasztásában áll» (Dilthey), azért lehe 
tett az evangélikus templomi zene a német művé
szet e korbeli főértékévé, mialatt a katolikus 
egyházi zene a hanyatlás írtjára lép. Két dologbei 
mozzanat van, miben itt is legkülönbek a néme
tek: 1. hangszerhasználatuk 2. variáló művészetül 
gazdagsága. Miután a velencei hangszeres gyakor
latot Gabrieli és iskolájának ellenállhatatlan hatása 
alatt átvették, az énekes-hangszeres koncertáló: 
stílust a reájuk jellemző alapossággal tovább
fejlesztve ideális magaslatra emelik és erészben 
túlnőnek az olaszokon. Az evangélikus templomi 
zene «egyházi koncert»-jének (dialógusok, sym- 
phoniák, áhítatok) atyamestere Schütz, a különös
képp német zeneirány első korszakalkotó művésze 
(«a német zene atyja»), és művészetének örökébe 
elsősorban a már simább, egyenletesebb modorú 
tanítványai: Weckmann (f 1674) és (a Carissimi- 
nél is tanult) Bernhard (f 1692) lépnek. Schütz 
a korszak magaslatán állva annak legtöbb mű
formájában német szellemű mintákat állított, 
melyekben még Monteverdinél is mélyebbre ásva 
keresi a harmóniák realisztikus érzelem-festését 
és általában hősi módon fejleszti a zene beszélő 
és festő képességét, míg dallamképzésben és 
könnyedségben az olaszok mögött marad, kiktől 
egész életén át nem szűnik meg tanulni. Főműve 
a Symphoniae sacrae sorozata (1629—50), s ezek 
mellett legnevezetesebbek megdöbbentő nagyságú
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•atoriumai (köztük az első német oratórium: 
listoria von der freuden- und gnadenreichen 
eburt Gottes- u. reinen Bohns» 1664), illetőleg 
rssiói (Jézus szenvedését elbeszélő oratóriumai), 
lely munkákban részben a régi misztériumjáté- 
ok egyszólamú pszalmodikus énekét és acapella- 
órusirányát (Walther, Scandelli, Eosthius 16. 
íázadbeli [gregorián-] choralpassióinak utódjá
én!) az olasz operai recitativóval, solo-énekkel 
3 hangszeres kísérettel keveri, részben pedig 
mint a motelt passió műformájának betetőzése- 

i :ént jelentkező négy utolsó passiójában, 1666) 
eljesen a régi motettgyakorlát alapján, azonban 
[rámái elevenségű kórusaiban áthágva a szorosan 
gyházinak határát és hatalmas igazságéi hangu- 
atépítkezésében későbbi korokba előre világítva. 
:1a a zavaros időkben e nagyobbszabásii német 
nűformák virágzása megközelítőleg sem mérkőz- 
aetik az egykorú olasz oratórium dús aratásával, 
i choral-művelésből kifejlődő kisebb műfajok 
annál gazdagabban díszítik a lutheristák szenve
délyesen ápolt valláséletét. A modern hang
nemekkel átitatódó, a község részvétele és növe
kedése folytán eredeti ritmikus változatosságát 
elvesztő, schematikus ritmusává alakuló prot. 
choral kíséretét még a 17. század elején a kórus 
vállalta (1. pl. Eccard letétjét), de ezt a módszert 
(Altenburg 1620-ban kiadott «Intrada»-i nyomá
ban) a községi éneldés sokkal alkalmasabb orgona- 
kiséretes módja szorítja ki, ilymódon végleg 
függetlenítve a községtől a kórus műformáit 
(choralmotett) és általában roppant jelentőségre 
emelve az orgona művészetet, melynek a protestáns 
egyházban sokkal nagyobb hatóköre fejlődik ki,
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mint a régi hagyományokat lehetőleg megőrizi, 
igyekvő katolikus istentiszteletben. A néme 
teknek már valószinűleg régóta nemzeti külön: i 
legességük volt kontrapunkttal körülfont egyház 
énekek (cantus firmus-ok) orgonán való játszása 
(Adam von Fulda a 15. században), e művésze 
a 16. században továbbépül és a 17.-ben kerti 
fejlődésének leggazdagabb idejébe, párhuzamosa) 
a suite kialakulásával (és az egykorú olasz bass( 
ostinato-gyakorlattal). Anglia legkülönfélébb hang 
szeres variációinak hatása alatt lendíti útnál 
1600 körül a késői németalföldi zeneművészet 
legnagyobb betetőző nagymestere, Sweelinck, itá 
liai kiképzésű amsterdami orgonista (1562—1621 
a tánc- és dalvariáció legbecsesebb újfajta módoi 
zatait és lesz — úgy mint délen Gabrieli — északon 
a változó szellem egyik legnagyobb apostola 
Sweelinck változat-művészete legbecsesebb mó
don a nála kialakult egy-főtémás és több ellen- 
témás orgonafúgában érvényesül, mit Gábriel: 
és Merülő ricercarjainak hatása alatt és a régi 
motettművészet összefoglalása útján oly bámu
latos magaslaton művelt, hogy célzatait e téren 
csak az egyetlen Bach tudta (száz évvel később) 
méltóan követni. Az ő szellemének közvetlen 
örökösei azok az északnémet tanítványéi, kik 
a choralkidolgozás (előjáték, variáció, figurádé): 
17. századbeli nevezetes gyakorlatát kifejlesztik, 
első sorban Scheidt (1587—1654), a «Tabulatura 
nova» c. monumentális gyűjtemény (1624) és 
a «Tabulaturbuch» (1650) szerzője, ki előbbi műben 
a változatművészet teljes gazdagságának fölhasz
nálása útján a protestáns orgonazene (orgona- 
choral) tulajdonképpeni megalapítója, utóbbiban
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lig a községi ének orgona kísérete terén a leg- 
iválóbb útmutatóként jelentkezik. Az észak- 
met orgonamesterek (Scheidt, Schildt, Schei- 
mann, Praetorius J.) művészetének szoros a kap- 
)lata a suitetel (orgonára is írnak táncdarabokat) 
működésüket elsősorban az a vallásos miszti- 

;mus jellemzi, mely a protestáns zenét gyakran 
f elvonttá és komorrá, de mindig alapossá és 
békéssé teszi. Fontos szerepe volt a német 
llásos zenélésben az u. n. áriáknak is, melyek 

í jhorallal és a világi dalműveléssel szoros kapccs- 
n főleg az olasz kantata hatása alatt keletkeztek; 
hein, a nagy költő-zenész tőrőlmetszett polgári 
ilai, melyekben már hamisítatlanul jelentkezik 
; igazi germán házi muzsika kedély világa, szelle- 
ükben még a régi kórusdal lángjának utolsó 
Robbanásai, míg a század jellemző nagy dal- 
;erzői, Albert (f 1651) és a német világi dal 
ső klasszikusa, Krieger (Carissimi tanítványa, 
1666) már nem vonhatják ki magukat a kantata 
ódító hatása alól s munkáik olasz minták nyo- 
íán írt (gyakran magukkészítette) barokk szőve- 
aken épülnek (marinizmus), zenéjükben pedig 
yakran eveznek az olasz monodia szellemének 
izeire.
Schütz működése idején a derűs, hatásos itáliai 

»rgonastilust Merülő nagy utódja, az itáliai orgo- 
iisták fejedelme, Frescobaldi (Luzzaschi tanít
ványa 1583 — 1644) képviseli, kinek művészete 
i római Péterteinplom világraszóló nevezetessége 
ett. Egytémássá leszűrt fantasiáiban és több- 
:émás pompás fonatú ricercarjaiban a déli szelle
mű orgonafuga mintákat állító mestereként jelent
kezik, roppantul gazdag toccatái túlhaladják
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Merulot, nemesen patetikus pássácagliái (ciacont. 
és különös föladatokat megoldó capricciói ped 
szintén az utána következő nemzedékek iskolája 
Kiváló német tanítványai: Tündér (a nevezeti 
lübecki choralkantata-szerző, j  1667) és Froberg 
(f 1667) közül utóbbi a nevezetesebb; Froberg; 
híre a katolikus szellemű Wienből terjed el, h 
III. Ferdinand udv. orgonistája volt s hol az ólai, 
Frescobaldi-féle, a francia és angol hangszer 
irányt remekül összefoglaló stílusa kialakul, 
nagy francia lantművészet (Gaultier) és a virg; 
nahsták (szabad figru’ációs) technikája nyoma 
építi ki zongorasuitejét a német mester (a franc: 
ordre nyomán leszűrt újabb renddel: a né na 
allemande, a francia courante, a spanyol saruban* 
és az angol gigue, de programmfeliratok nélkül 
az összefoglalás és elmélyítés útján azonbai 
fölülmúlja külön-külön mindegyik mintáját, é 
orgona műveiben is érezteti a különösképp nénié 
mélységet és borongósságot (azt mi később Bac 
hangulatainak is jellemző bélyegét adja). Mialat 
a kantata és sonata, Monteverdi és Fresco bak 
művészete a 20-as és 30-as évek pompás virágzás 
útján véglegessé teszi az új gyakorlat győzelmét 
mi az operának nem kevés ír bé megnőve ke deti 
jelentőséget biztosít, a hagyományos katoliku 
egyházi zeneművészetnek is meg kellett éreznii 
a körülötte áradó új hullámokat. A Nanino C 
M.-féle (Palestrina-) iskola legkitűnőbb tagjai is 
mint Cifra, Allegri, Nanino G. B. már a 16. százai 
vége felé át kezdenek hajlani a színpompá 
velencei többkórusosság irányára (polychoria) éi 
a 17. század elején az újszerű hangulatok éi| 
technika hatása alá kerülnek (újfajta orgona
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korlat, hangszerhasználat). Miután véglegessé 
t a déli és északi vallás elszakadása, a római 
olicizmus a pompára, fényre sokszorozott
ft fektetett, minthogy megmaradt hatalma 
feorban a román népeken nyugodott, melyeket 
llette nem utolsó sorban a vallás művészi 

q npája tartott meg törhetetlen hűséggel. Sahogy 
llenre formáció korát minden irányban a túlzott 

zkifejtés,a barokk jellemzi, mi egyúttal a közép
ei keresztyénség hatalmas szellemének leha- 
atlását, érzelgőssé válását is pontosan jelzi, 
y a római monstre kórusok díszstilusa is jellem- 
;n illeszkedik bele abba a keretbe, mely a hívő- 
t szinte önkivületileg fokozott meghatás útján 
*tja meghódítva. Míg a velencei tömeghatások 
ottani zenélés jellegéből folytak, addig a római 
íola a hagyományok túlzása, túlfűtése útján 
;ott el a velenceiek technikájának külső fol
tozásáig, fölhasználva az ellenreformáció vezé- 
nek áldozatkészségét hatalmas együttesek ki- 
ításában. Allegri (f 1652, a pápai kórus tagja, 
romantikus szépirodalom legendás fátvolával 
vont 9-szólamú Miserere szerzője), Anerio F. 
G. F. Yiadanahoz hasonlóan gyakran éreztetik 

harmonikus érzésvilág átszövődésót lágy, érzel- 
es hangvétellel, mi beleilleszkedve az univerzális 
lagaslatokon járó Palestrina-stilus mcgcsonto- 
idott módszerébe, bizonyos kimértséggel és fele- 
fássággal ruházza föl a hanyatló római iskola 
arabjait. Az egykorú szentképek kiforgatott 
zemű alakjaira, túlzott mértékű tömjénezésre 
mlékeztetnek, hangsúlyozott egyháziasságra Val
inak e kompozíciók, végleg kifejlődvén általuk 
stilizált egyházi jelleg, mit a világi zene hódító

Molnár: Az európai zene története.



zuhatagja folytán csak papos elzárkózás útján 
lehetett tisztán fönntartani. De minthogy az úi 
zenei korszellem hatásos műveivel kellett ver 
senyre kelni, viszont azonban a római gregorián 
hagyományoktól sem térhetett el a pápaság: 
főleg külsőséges hatásokkal tartotta fönn vonzón 
erejét a római templomi muzsika, és a kéi 
Mazzocchi műveiben (1635 körül), Valentint E 
(f 1654) 98-szólamú kánonjában, Benevoli (f 1672 
48-szólamú miséjében (1650), Bernabei G. El 
(f 1687) stb. hasonló munkáiban nem csak hogy 
a korszerű homofonia erőtlenné teszi az egyháziéi) 
intencionált kontrapunktikát, hanem ezenkívül 
az egykori dicsőséget mesterségesen fönntartani 
akaró mesterkélt művészkedések a régi németi- 
alföldi mintákhoz képest korszerűtlennek és erei- 
tetetínek is tűnnek föl. A római mesterek jóm- 
hánya az új stílusban is működik, miáltal egyrészt 
egyházi hangvételük mind egyénibbé és behízei- 
gőbbé, másrészt templomi szerkezeteik mind mere
vebbé és szárazabbá lesznek, s bár náluk is végbe
megy az újfajta metodika és a régi kontrapunktika 
kiegyeztetése és sok munkájukban szintén meg
található (főleg Carissimitol kezdve) az ariózus 
kontra pun ki i ka, de működésük súlypontja az 
acapella Palestrina-stilus marad, ezt őrzik és 
tekintik ideáljuknak (stile osservato). Palestrina' 
ideálja azonban a mi gváltezott időkben elérhe
tetlen marad, nem mintha a technikai készség! 
hiányzott volna hozzá, hanem mivel a régi szellemi 
veszett ki örökre; a gregorián lanyhán művelt 
hagyományai elvesztették,teremtőerejüket a zenei 
életében, s minél nagyobb jelentőséggel lép föl 
az egyházi zenében is az új melodikájú hangszer -
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•■us, annál kevésbbé töltik be a római iskola 
jyományénak őrhelyeit elsőrendű tehetségek, 
régi szellem utolsó nagy alakja Foggia (j 1688); 
18. század acapella-művei már a régi szigorú 
ng követelése és a korszerű behízelgő hangvétel 

• yeztetése közben vérszegényekké és határozat - 
• tokká lesznek (Baj, Casali), vagy pedig vissza- 

vintő stilizálássá, a régi nagyságot utánzó késői 
mes akarattá (Pitoni f  1743, a bolognai, velencei 

" nápolyi mesterek egyházi romantikája idején), 
íi ; ily módon többnyire merev formalizmusként 

entkező Palest rína-irány elveszti az élő szerve
tek hatóerejét és mintegy az elskatulyázott, 

féltve imádott szentségek közé kerül, hegy 
tala törekedjenek a legnagyobb mesterek is 
‘gső vallásos megtisztulásra (mint Scarlatti) 
így elméletírók a zeneszerzés rendszerének egv- 
izi megalapozására (Pux: Gradus ad Pa mass um 
125). Németország katolikus zenéjében mind- 
kább az itáliai koncertáló, a római hagyemá- 
yoktól elfordult irány (1. Yiadana, Monteverdi, 
agliano és a többi újirányú mester egyh. műveit) 
'vényesül és a gregorián művelése a népszerű 
*vh. énekek mögött háttérbe szorul. Hascnló 
éltozásoken megy át a nagy önállóságra jutott 
allikán egyház zenéje is a 17. század 2. felében, 

bár francia földön tovább is fönntartják a 
regorián-hagyományt, de a zene karos egyházi 
aűvek XIV. Lajos idejétől már a közszellem 
mnepélyes, patetikus, egyházi szempontból tar- 
almatlan stílusához alakulnak (Charpentier f  
704, Lalande f  1725).
Rómában, az ottani hatalmas kórus zenéléssel és 

ugonagyakorlattal karölt ve, szintén széles körben
13*
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hódít az újfajta hangszeres és énekes zene és pedig 
úgy a zenedráma, mint az oratórium és kantata 
terén. Némelyik római operaíró is (pl. Mazzocchi|i 
részt vesz az oratórium további kialakításában,, 
de legkiválóbb és a továbbiakra nézve korszak- 
alkotó nagymestere az oratóriumnak : Carissimi 
(római egyh. karmester, kb. 1604—1674), kinek 
emellett és evvel szorosan összefüggő főmunka
köre a hódító itáliai kantata. Mialatt Schütz a 
sokirányú hatásból a maga komor nagyszerű- 
ségű, vegyített stílusát építi, Carissimi élére áll 
a népszerű, közönséghódító kantatastílusnak és 
Ferrari, valamint Rossi L. nyomán kimondja 
benne azt., ami a korszaknak legjellemzőbb alap- 
sajátságává lett ; végleg fölszabadítja ugyanis a, 
régebbi egyházi technika alól a zene nyelvezetét, 
megszűri az áriaformát és egységessé teszi azt, 
a recitativot vonzóvá és tetszetőssé alakítja, 
vagyis teljesen és végleg szembefordul a korszakot 
megindító stile recitativóval és elődjeinek gyakran 
még szétfolyós alakításával szembeállítja a nép
szerű dallamokon való egységes, áttetszőén lekere
kített formálást. Modern hangnemkezelésé vei, 
Rossiénál is sokkal fejlettebb, biztosabb hangjá
val, egyszerű, leszűrt motivikus munkájával, a 
népszerű stilizálás terén való elragadó bátorsá
gával roppant magaslatra emeli Carissimi az 
itáliai világi zenélést és ő a legelső, ki az új 
stílusban a klasszikus nevet megérdemli, azáltal, 
hogy végleges arculatot ad az 1600 óta fölgyü
lemlett hangulattömegnek. Ez egységes szerkesz
tést avval a tudatos egyszerűséggel végzi, mely 
áriáinak kecses báját is biztosítja, s míg Monte- 
verdinek, az új szellem első lángeszének föladata
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j lehetőségek kipattantása volt, a specifikus 
iasz énekzene második nagy zsenijének, Carissi- 
únek vált hivatásává, hogy e muzsika finom haj- 
ikonyságát és behizelgő lágyságát magasrendű 
irmatökéletességgel kapcsolja össze s így végleg 
iztosítsa annak ellenállhatatlan, világhódító ha- 
ilmát. Carissimi művészete tehát méltó kiegé- 
zítője Fresco bakiinak és világosan jelzi az egy- 
orú kamarazene-közönség fejlett ízlését és lelkes 
ázi zeneművelését, mindezenfölül pedig Caris- 
imi az, ki a katolikus világ vallásos zenehangu- 
itait is sokkal korszerűbben és hódítóbban tudta 
olmácsolni a szigorú Palestrina-iskola vele egy- 
iőben alkotó tagjainál (Carissimi az újfajta, 
!. római iskola feje). Mert nem az acapella-zene, 
lanem a tarka, változatos koncertáló énekzene 
rolt megfelelő segítőtársa az építészet barokk
énak, az 1650 körül csúcspontjára lépő jezsuita- 
tílusnak, és a mai kultúrtört énész szemében 
i Correggio- vagy Guido Reni-féle bájos ma do ír- 
iák népszerűsége a zene terén Carissimi egyházi 
rányának felel meg. A jezsuiták (és És zakitáliában 
i fülöprendiek) térítő célzatát nagyon elősegítették 
i. zenés oratoriumelőadások s e műfaj legkiválóbb 
íöz ponti mestere Carissimi lett, többnyire az 
ószövetség bői vett latin szövegű históriáival (pl. 
Jephta, Salamon ítélete stb.), melyeknek hatalmas 
kórusai (Anerio G. F. nyomán) a dramatikus 
ís  az egyházi irány nagyszerű egyeztetése útján 
mintaképekké váltak. A hanyatló Palest rina- 
is kola díszstilusa mellett e munkákban találjuk 
az új katolicizmus legjellemzőbb zeneművészetét, 
mely a műveket világias, szinte édeskés hanggal 
itatja át és az operához hasonlóan érzéki varázzsal
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hat (jellemző címe egy 1671-beli itáliai misegyűjt«i 
ménvnek: «Szent szirének»). Carissimi oratórium 
az egyházi történelmi la uda-párbeszédek és an 
előadott cselekményű vallásos zenedrámák (Cava
lieri, Gagliano, Kapsberger, Landi) modorának ősz; 
szekapcsolása elképzelt cselekményű zenés eposz; 
szá (testoval). Űgv a régebbi, mint az újabb ró 
mai katolikus iskola stílusának nem egy nevezi 
tes mestere támad a németek közt is; ilyen Bocte 
horn (t 1665) pozsonyi karmester, vagy Kel 
(Carissimi tanítványa, f  1698), az olaszos rajongj 
és dramitikus szenvedély délnémet képvisel® 
De az önállósodás művének nem épp kedvel; 
háborús évek idején a francia táncok teljes tei: 
hódításával párhuzamosan a protestáns zent 
művészet is mindinkább olasz hatás alá keiü. 
és a német polgárság kb. 1640 táján (az u. n 
«á la mode »-korszak) itáliai mintára bevezet 
a templomi koncertrendezés divatját; Carissiii 
egyszerűbb, népszerűbb irányának hatása én z 
hető a protestáns templomi kantata divatos mos 
terein, minők Hammerschmidt (j 1675), Ahle (1678, 
Krieger és mások. Carissimi tanítványa a nag, 
francia Charpentier is, a L;jós-korbeli siilved' 
vallásos életnek Dumont (f 1684) mellett leg. 
kitűnőbb zenésze, ki elszigetelten maradt remei 
oratóriumain kivül színpadi zenét is írt. (p 
Moliére, Corneille darabjaihoz, Lully vei egy 
idő ben).

Mialatt Gagliano (és Peri) nagyjában meg! 
marad a firenzei merev recitativo álláspontján 
Monteverdi nagy életművével és a kantata fejlő
désével párhuzamosan ragyogó korszaka nyíli 
a római arisztokrácia zene drámájának. Monte verd
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ím áll meg az «Ch’feo» újításainál, hanem tovább- 
jleszti, leszűri azokat és ilymódon a velencei 
perának válik jó szellemévé (1. lejjebb), Rómában 
edig a vallásos rappresentazionék nycmán jut 
•vényre a gondolat, hegy el kell hagyni a firenzei 

ís ásztorjáték-opera egyoldalú tárgykeretét és kife- 
ösjzőmo dórát és szélesebb alapokra kell fektetni 

zenedráma mindinkább megkedvelt műfaját. 
l Barberini családban összpontosul e gazdag 
;orszak zeneéletének művelt érdeklődése és a mai 
lóma kié présével egyidejűleg a Barberiniek 

védelme és a nagyúri kör buzdításának fejlesztő 
íatása alatt önállósulnak és erősednek meg a 
;enedráma stilmelemei is, A firenzeiek üres 
nitologiáját az egykorú élet lelki világána k festése 
váltja föl részben Tasso és Ariosto elbeszélő 
költészete, részben az egykorú itáliai dráma 
hatása alatt, mely az előkelő színezet végett 
megtartja ugyan a klasszikus kereteket, de sze
mélyeivel az egykorú mozgató eszméket beszélteti. 
Landi (a pr pai kórus tagja) «La merte d’ Orfee »-ja 
(1619) nyitja meg a római opera k sorozatát, még 
firenzei nyomokon haladva, de már éreztetve, 
hogy az opera is folytatni készül Menteverdi és 

1 a nagy kentata-szerzők művét vagyis az opera 
is egyesíteni igyekszik a régi kórusművészet poli
fóniájának nagy eredményeit a mono diá val s ily 
módon alakítani sokoldalúvá a zenedrametikus 
nyelvezetét. Igazi hatalmas dramatikus tehetség 
Mazzocchi D. is (La catena d’ Adone 1626), 

I szabadon kép zett ariózus recitativojá val, drama
tikus áriáival és nagyszabású kórusaival, mely 
utóbbiaknak a zenedráma lapidáris stilusába való 

. b illesztése (az egykorú római egyb. művészettel
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összefüggésben) főképp a római operaírók saját« 
eredménye. Mazzocchi D. nagy összefoglaló stíl 
zálását utoléri és nyelvezetének mélyreható 
mivoltában, újításainak merészségében még Moi 
teverdivel is vetekedik (helyenként túlszárnyalj 
Landi főműve, az 1684-ben (a Barberini-palot 
fölavatásakor) előadott legenda-opera: «dram 
musicale il Santo Alessio», mely munka nemCsa 
a legelső igazi nemzeti, modern tárgyú zenedrántt 
hanem egyúttal a legelső oly mestermű is, mell 
immár teljesen önállóan és a madrigáltól végle 
függetlenítve képviseli a zene színpadi stílusúi 
Szövegét a kiváló Ruspigliosi tábornok (a késői ) 
IX. Kelemen pápa, f  1669) írta, ki nagy drá 
mai tehetséggel egyensúlyozza az újkatolicizmu 
előkelő szellemeinek aszketikus törekvéseit tük 
röző komoly lélekfestést a változatosság és ma 
lattatás végett közbeiktatott komikus elemekkel 
Ezidőben válik Itália kedvenc drámájává a: 
opera, miután a szavalt dráma komoly deklamá 
cióját átvette és az olasz vérmérsékletnek ob 
igen megfelelő dramatikus zenélésmódot a rec; 
tativo és ária elkülönböztetése és színpadivá 
alakítása által önállóvá és nagyszabásúvá fejlesz
tette. Az ária alakító szerepének és az énekló 
művészetnek túlnyomóvá növése is nemsokára 
megjelenik az operában és pedig előszóra kantatái 
ily irányba fejlesztő mesternél, Rcssi L.-nál 
(Orfeo 1647), ki tehát eszerint Carissimi fény
korával egyidőben az áriaopera (koncertopera)] 
megalapítójaként szerepelhet, azé az irányé, 
melyben a szép ének (bel canto) fontosabbá 
válik a dramatikus építkezésnél és a drámai 
hangvétel igazságánál. Mély nyomot hagytak;

K W
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:ovafejlődő hangszeres zene eredményei is a 
íélet kedvencévé emelkedő műfaj kialakuló
ján, a violino-alakú vonósok lesznek itt is 
tető hangszerekké és a sonata gazdag lehetőségei 
lenedramatikus nyelvezet sajátos kiegészítőjévé 

inálódnak az opera szolgálatába állítva (pl. 
ndi «Alessic»-nyitánya 8-részű canzona). Miután 
zínpadi zene képességei rohamosan emelkedtek, 
zelfekvő volt a gondolat, hogy a már régóta 
587) zenés részekkel áttüzdelt vígjátékot is 
dntén «antik mintára») teljesen átformálják 
nedrámává és ezáltal tegyék előkelő műfajjá 
. alacsonyrendű vásári commedia deli’ arte-vel 

u emben és eredetibbé, változatosabbá a Plautus 
Terentius utánzásából kiinduló «művelt» ccm- 

ediával szemben. Itt egészen Ruspigliosi hercegé 
kezdeményezés érdeme, ő írja a mulatságos 

Ihe soffre, speri»-t (1639), megalapítva vele 
zenés vígjáték (commedia in musica) műfaját, 

íelyben a vásári komödia maszkjai jelentkeznek 
ülcnféle szerepekben, bevezetve a zenés színpadra 
z alsóbb népi figurák groteszk hatású beállítását 
s a megnevettető nyelvjárásokat. Zenészei (Ma- 
azzoli és Mazzocchi V.) igyekezete, hegy az olasz 
úgjáték gyorsan pergő beszélőmodórát a zenébe 
tvigyék, nem visz teljesen kielégítő eredményre, 
le az 1654-ben előadott, Calderon hatása alatt 
rt «Dal male il bene» muzsikája óriási haladást 
jelent már, amennyiben itt Marazzoli és a római 
?gvh. iskola kiváló tagja: Abbatini (mások közbe
eső kísérletei után) végleg kialakítják a zenei 
prózanyelvet, a karrikírozott figurák villámgyors, 
mulatságos beszédét (a recitativo secco-ot) és 
(Abbatini) aszeméiyekénekegyüttesét (a felvonást



befejező vígan csattanó ensemble: finale), m 
eszközökkel a zenés vígjátékot végleg elválti 
tották a tragödia zenest ilus át ól; a komoly ze 
drámában az ária és az aláfestő zenekar szere 
uralkodó, a commedia főereje a secco, a fin 
és egyszerű, behízelgő dalocskák (a kiséret áttets: 
könnyed), a tragödia menete főleg dísszel 
varázslatokkal hat, a komöclia gyors perdu été'» 
nevettető figuráival, a tragödia szereplői az ej • 
korú nagyúri élet alakjai ókori istenek vagy he* 
maszkjában, kimért gesztusokkal, a vígjáték s 
replői leginkább az egykorú polgári vagy in 
élet kifigurázott alakjai tú'zott, de emberi na, 
gással. Komikus elemek kerülnek a pászb 
játékba is (már 1629), a mitologikus dráma hah: 
alatt megjelenik a fantasztikus, kalandos vígj: t 
és a század 2. felében klasszikus alakokat is ál í 
nak be nevetséges helyzetekben az opera ccmio 
ba, viszont pedig a komoly zenedráma tóvá 
is fölhasználja a komikus figurák kczbeszi 
jeleneteit (mint a bábjáték). A kalandos, varázs« 
valamint polgári elemek vegyítésében és komik 
beállításában, nemkevésbbé korszakalkotó haté 
zenéjében kitűnő mintája a század zene kom 
diájának a firenzei «La Tancia»(a Pergola-színbe 
megnyitására 1657, címszereplője egy toscan 
parasztlány, zenéje Melani J. -tói), mely mi 
azonban nem csak a római, hanem az időközb, 
(a -10-es években) vezetővé fejlődött velencei ope 
hatását is igen élénken jelzi. Melani további víi 
játékai is nagysikerűék, népies törekvésű dalcc. 
kéi világhírűékké lettek, s iigv ezek, mint te 
jesen modernizált, síma ’ secco-retitativoja, val, 
mint parodizáló és karrikírozó képessége út jé
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leg nélkülözhetlenné tette az új, zseniális 
tájt Itália közéletében. (Szövegírója az ügyes 
aiglia). Úgy a komoly mint a víg színpadi 
művek a beszélt drámához hasonlóan igen 
emző tükrei az egykorú itáliai arisztokrácia 
tiéletének gazdagy elegáns nyelvezetükkel, moz
in is meseszövésükkel és többnyire roppantul 
a erkölcseikkel; hogy a színmű előkelő szár- 
.zású személyei főleg komoly, tragikus szerep
ri nyernek, a polgári és alsóbb származásúak 

éjidig már megjelenésüknél fogva komikusak: az 
rlkodó társadalmi gondolkozásból folyik.
A firenzei opera virágzása kh. 1625-ig, a rómaié 
50-es évekig tart, de utóbbinak magánjellegű 

űködését 1640 körül föltűnően túlszárnyalják 
velencei nyilvános «lírikus színházak»-ban (az 

ső: Tcatro San Cassiano 1637, eleinte műkedve
kkel) játszó stagionék. A lesülyedt hatalmú 
i erkölcsű Velence a 17. századbeli Európa 
őkelő társadalmának nemzetközi mulatóhelye, 
hol a kéjre hangoló buja keretben már régóta 

‘ggazdagabbak és leghíresebbek voltak a kar- 
eváli mulatságok (többek közt nagy apparátusú 
zatirjátékokkal a Márkus-téren), most ezek kere- 
ébc állnak a főkellékké váló zene dráma-előadások 
s, melyek kedveltsége mindinkább növekszik 
is játszó időszakainak kerete mindinkább kibővül. 
Azáltal, hogy az opera nyilvános mulatsággá 
lesz, cselekményében és zenéjében hozzásímul az 
előzetes meggondolások és esztétikai elvek nélkül 
hallgató, szórakozni vágyó, kellemes illúziót váró 
közönség vegyes és tarka ízléséhez, miáltal a cse
lekmény fölszabadul ugyan a firenzei klasszikus 
merevség alól, de viszont kevés kivétellel nagy-
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mértékű irodalmi züllést hoz a mindenáron v 
mulattatás érdekében. Mi a páholybérlő, előai 
közben látogatni járó és fecsegő arisztokrácia éli 
többi helyet elfoglaló alsóbb nemesi és az inká 
olcsó helyeken ülő polgári közönséget elsősort! 
vonzotta az udvarok díszelőadásaiból át vett műi! 
ban, az a masinéria volt és általában a külsősége 
szörnyetegek, elsülyesztések, fényes hallétté 
A helyi jellegű komédiaházak parlagi hangja ne. 
kerül be ugyan a nemzetközi operahallgatós.- 
elsőrendű sző vég-költőinek «könyviéibe, de 
mint Shakespeare — ezek is kénytelenek me 
szakítani a cselekményt komikus intermezzókkt 
melyek itt leggyakrabban nem is illenek be 
a dráma menetébe. A zene öncélú élvezés; 
a külső dísz követelése és a cselekmény komol; 
talansága jellemzi a nyilvános operát, melynet 
cselekményváza a komoly renaissance-drámába 
csak a külsőségeket tartja meg közönségéne 
vegyes összetettsége és a vállalkozás üzlet-mivolt 
folytán, de viszont módot ad a muzsikának, hog 
kifejlessze lapidáris, tüsténti hatással járó, kö's 
érthető és közkeletű beszédmódját, a nagyvonal 
dramatikus zene népszerű fajtáját, melynek fői 
tűnőén beállított meglepő fordulatai lenyűgözi 
a tanulatlan hallgatót is, s mely áttetszőén for 
máit áriáival behízelgi magát a fülekbe (az operai 
zene, operasujet, operaipar kialakulása). A dara 
bök tartalma az egykorú itáliai nagyúri élet 
gyilkos intrikái és szerelmi galantériái, vagyis 
a hadi- és botránykrónika dramatizált vetítése 
a föllépő figurák félre nem is mérhetően egykori1 
gavallérok és hölgyek, csakhogy az arisztokratai 
Ízlés szerint főleg mitológiai személyeknek vagy
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l hősöknek ábrázolva, kiket a klasszikus
.ek egész serege környez és mozgat. De legye- 
akár kinaiak vagy törökök is a föllépő alakok, 
ázönség izgalmát csak azáltal tartják fönn, 
f maszkájuk mögött a helyi jelleg és idő- 
íség érezhető; anakronizmusokkal szemben 
g a dráma sem volt érzékenyebb, mint a festők 

bibliai vagy klasszikus alakokat a seicento 
tűméiben és viselkedésmódjával,Veronese stb), 
rögök lépnek föl puskával, Praxiteles zsebórát 

I álé koz Phrynének, Pluto magyar csizmával 
epei szörnyetegei közt (Wien 1667, udv. dísz- 
dáson) stb., és a többny. bábszerű alakok 
dmei is mindinkább kijegecesedetten schema - 
isak és egyformák lesznek, mennél nagyobb 
/ta emelkedik a közönség Ízlése és a vállalatok 
ikurrenciája. E jellemző iránynak főszöveg- 
a iV'linato (wieni udv. költő), de a velencei 
?ra 1660 körül beállt teljes egyeduralmát és 
nzetközi elterjedését (s e réven általában az 
sz opera európai közdicsőségét) megelőzi még 
Ruspigliosi nyomdokán haladó kiváló Ferrari 
Ütő és nagy zeneszerző) és Busenello, kinek 
igas szárnyalású és mély szenvedélyeket raj- 
ó legjobb szövegkönyvét : «L’incoronatione di 
ippea»-t Monteverdi foglalta zenébe Velence 
imára (a nagymester utolsó műve, 1642).
E jó fajta és az udvari körök ideáljaival rokon
got tartott dramatika mindinkább meglazul és 
ényeinek hézagát a zene hódító ariozitása fog- 
lja el. De a zenének az a mestere, ki e kétféle 
j vetélést kivételes ihletettsége folytán még 
jyszerre teljesítette, vagyis a firenzei eszmé
teket és az új, nyilvános opera tetszetősségét



összekötötte és azután a maga nyomdokai 
késztette Ferrarit, valamint a velencei ope 
nevezetes mestereit egvtől-egyig: a S. Mai 
karnagya, az időssé lett Monteverdi volt. Miak 
a római opera, oratórium és kantata kialaku 
Monteverdi állandóan fejlesztette a hangszeres 
dramatikus kifejezésmód új lehetőségeit és mi 
a korszak lelkiismerete, mint. a drámai zene cs 
dáinak föltárója, ő lett az általa életképessé tei 
műfaj első klasszikus nagymestere is, azáli 
hogy Carissimivel egyidőben az olasz drama tik' 
zenenyelv lehetőségeit tökéletes formába öntött 
(Poppea). Monteverdi, ki kölcsönhatásban álló 
Landival, Mazzocchival, már az 1624-ben Moö 
nigo szenátornál előadott Tasso-részletben (Tar 
ered és Clorinda harca) megteremti a vonó 
tremolóval elősegített «izgatott stílust» (síi 
concitato), 1638-ban (a madrigálok 8. könyvi 
nek előszavában Platóra való hivatkozássá 
kifejti a zene érzelemtanát, műveiben a dráins 
hangulattipusok egész sorát teremti, úgy 
tragikus mint komikus színpadi zenenyelvezet lie 
termékeny mintákat állít, s így, midőn egy 
személyben képviseli az opera kifejlődését 
madrigáltól az ária-operáig, a műfajt világ 
mozgató erővé fejleszti és elismerten verseny 
képessé a nagy egyházi műformákkal ; Monte 
verdi nem jutott még el az igazi secco-recitativi 
használatáig (mint később Marazzoli, Sacratii 
és művészete amellett, hogy a drámai zene (ma 
napig életképes) kimeríthetlen kincstára, a firenze 
opera előkelő, roppant finom hangvételét is meg' 
tartotta. E magasan álló modor megszűnik ad 
operában Monteverdi és az őt utánzó Ferrari
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de a velenceiek legnagyobb mesterein 
obra is megérezhető a nyoma ; ezeknek zenéje 
iban jóval fölötte áll szövegeiknek és a 
.ika régi nagyságának tekintélye, valamint 
tykorú egyházi .és kantata-zene hatása mind- 
g bizonyos nemes, nagyratörekvő vonást 
sít a zeneszerzők működésének, amíg az 
aipar teljes szellemi különválása az ének- 
lozitást az érdeklődés első helyére nem lépteti, 
atalmas, szinte vallásosan patetikus, teljesen 

Ui natikus Cavalh (az első Itálián kívül előadott 
:a szerzője, f  1676) és vetélytársa, a bájos, 
zi, melodikus Cesti (f 1669), a velencei irány 
i megalapítói, még nem uralják a közönséget, 
em uralkodnak fölötte és kialakítják Landi, 
iteverdi, Carissimi nyomdokain a hatásos, 
még nemesen stilizált operamódszert, mely 
nban amennyivel népszerűbb, annyival ke- 
bbé nagyvonalú is a Monte verdi-félénél. 
lépszerű zenekari és ária-formák kialakításában 
nak elől e mesterek, továbbfejlesztvén a ro- 
i opera kezdeményezéseit és belekapcsolódva 
oa a biztonságba, mellyel Rossi, Carissimi az 
a leszűrt arányait beállította és a zenekar 
igát szólamait kezelte ; ezenkívül jellemző 
igramm-festésekkel is emelik a hangszerek 
pességeit és hatását, a kórust pedig (mint már 
rrari is) háttérbe szorítják, részben mivel a 
gi, ünnepélyes (és különben is túl költséges) 
ekkar az újfajta tarkán gördülő cselekménybe 
un illet be, részben mert a közönség sokkal 
ulatságosabbnak és sokkal előkelőbbnek tár
ttá  a magánéneket (Cavaili 1642-ben írja utolsó 
d .'u s o s  operáját ; már Bontempi egyik opera-
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előszava szerint [1662] a dramatikus énekk 
az oratóriumba való). így válik a velencei ope 
a (továbbra is rögtönzötten kidiszített) virtun 
solo-ének, a da-capo-forma és (a hangszer; 
hangverseny-formával egyidejűleg kifejlődő) km 
certáló magánhangszerek együttesével igen hat: 
sóssá emelt zenekarművészet otthonává, és 
divatnak, kasszasikernek, reklámnak dolgos: 
muzsikusok a század végéig tökéletesen kialakí 
ják azt a fajtáját a zenélésnek, mely móltól 
egészítette ki a maga varázsos szirénhangjaid 
a kápráztató színpadi bonyodalmakat, mely nei 
átallott a drámától független ária-betéteket közi# 
szúrni a kedvenc énekesek számára, kiknek né] 
szerűsége és kultusza mihamar homályba meri 
magukat a darabokat és a szerzőket. A prims 
donnák mellett, kik 1650-től kezdve tűnnek fó 
nagyobb mértékben, a primo uomo-k (heréitek 
nagyipara is Velencéből terjed el (Kómába] 
Rossinus nevű heréit már 1562-ben a pápa 
kótusban ; Landi «Alessio»-ja is heréit-szerep) 
e többnyire szegény származású, gyermekkoruk 
ban üzleti spekuláció folytán megcsonkítot 
férfiak átható, hatalmas szoprán- vagy alt-hangjí 
nagyban elősegítette az operacselekmények ked: 
veit átöltözéseinek illúzióját (férfiak nőknek és 
viszont ; mint Shakes pearenél, hol a nőszerepe ke' 
is férfiak adták). Legrenzi, Provenzale, Bassam 
G. B., Stradella, Pallavicino, Draghi, Steffani. 
Caldara stb. színpadi munkái képviselik azt a: 
nemesebb fajta ária-operát, melyben a szerzők 
működésének legértékesebb területe : a kantata 
érezteti szívcnal-őrző hatását, s melyben ugyan
akkor, midőn a rátarti énekesek hiúsága is
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légült, a zene önmagáért való szépsége érvé
ss ült ragyogó formákban ; de amikor e művek- 
i a tisztán zenei formálás az áriát mind gazda- 
abá és a recitativot mind jelentéktelenebbé 
zi, az opera dramatikája állandóan veszít 
mtőségéből és hatásának fősúlya a lírikus 
lgvópontokra kerül. így az érzéki mulatságot 
ránó közönség, az elkényeztetett énekesek és a 
ratlan fejlődésű népszerű ária-forma és hatásos 
íekarkezelés együtt véglegesítik az olasz opera 
lemző beállítását, melyben legmellékesebbé 
dráma és a szavak, legfontosabbá a behízelgő 
ne és a színpadi külsőségek válnak. Ezen alakjá- 
n vonul be egész Európa színpadára a műfaj 
teszi legtöbb helyütt mérvadó mintává, «a» 

ínházzá az operaszínházat. Igen jellemző, hogy 
velencei operaszerzők nagyrészt egyházi kar- 

esterek, kik tehetségüket a legjövedelmezőbb 
legtöbb dicsőséget arató műfaj szolgálatába 

lítják (többen, pl. Cesti szerzetes, egyáltalán 
3m is írnak más zenét mint operát). A S. Marco 
amagya Legrenzi is (f 1690), az újabb velencei 
kola feje, kinek fejlett zenekari és forma-művé- 
sete új életet önt a nemes velencei stílusba, 
íápolyba, hol az eredeti és eleven helyi iránynak 
aár 1650 körül a tehetséges Cirilloban támad 
;orai zenedramatikusa, 1652-ben kerül először s 
,ttól fogva mind gyakrabban a velencei fajta 
ipera. Németországban főképp Wien lett a 
velencei dalmű második központjává, főképp 
[. Lipót idején (f 1705), ki maga is szorgalmas 
íeneszerző volt (uralkodása alatt 400-nál több 
áj operát adnak elő az udv. színházban) ; de olasz 
adv. operaszínháza van 1654-től Münchennek,

14M olnár: A z európai zene története.
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valamint 1667-től Dresdennek is, részben olan 
részben az itáliai stílust átvevő német mesi. 
rekkel. Ez udvari operák a fejedelmek paz: 
mulatságainak megkoronázása voltak és a nag. 
urak kegyeibe magukat behízelgő olasz gyárim 
tosok itt jutnak a legnagyobb jövedelmekhez 
szemfényvesztő művészetük fönntartás nélkt 
elismeréséhez. Apafi Mihály erdélyi fejedele 
szintén tart egy ideig olasz énekeseket, de zi\ 
taros idők hamarosan végét vetik a drága fém 
űzésnek.

Franciaországban a kultúra élén álló, mindéi 
ben vezető udvar veszi kezébe a zenés színielőad:1 
sok ügyét, miután a nagyúri körök érdeklődi 
a régóta művelt helyi hallétén kívül a kifejlei 
olasz műfaj iránt is fölébredt. Legelőször 1645-be 
játszanak olasz muzsikusok az udvar előtt, ma 
ilykép megismerkedik Sacra ti, Rossi, Caval 
néhány munkájával, anélkül azonban, hegy s 
olasz operák melodikus szépségeit kellőkép mé 
tánvolni tudná. Legkedveltebb mulatsága a 
arisztokráciának egyelőre tovább is a balli 
maradt és a dráma területén a francia ízlésnél 
leginkább a zenés betétekkel ellátott színművel 
feleltek meg, főleg mióta a végtelenül ügye 
firenzei származású Lully (1682—1687, kivált 
hegedűs, színész, táncos, koreográfus és 165Í 
óta udv. zeneszerző), a nagyszabású király 
zenekarok vezetője gondoskodott a táncok zené- 
sítéséről és elrendezéséről. Hogy a kevéssé dalia 
mos, nagyon is beszédes francia nyelv simítás 
szorul az «antik szellemű» zene felöleíése céljából 
azt már a velencei Batf törekvései is jelezték 
kinek párisi körében IX. Károly idején a (huge-
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)tta harcok miatt rövidéletű) «Académie de 
>ésie et de musique» (1567—84) életre kelt. 
3 a csodálatos gazdagsággal kibontakozó nagy- 
abású irodalom segítségével (mely a korszak 
•alkodé francia művészete) a következő század 

■ lyamán már meg is indulnak a kísérletezések 
5 olasz szavaló-ének átültetésének irányában 
jámbort 1650 körül). Akik az olasz nyelv zenés 
népségeit várták volna a franciától is, nem tart
atták utóbbit alkalmasnak a drámai zenében 
aló részvételre, hol nem csak szellemes vagy 
zyszerű chanson-hangulatokra van szükség, 
anem — mint az olasz mintá-kon látták — széle- 
ebb ariozitás is elengedhetetlen, s hol szerintük 
francia nyelv igazi ereje : gazdag fordulatossága 

Lem igen érvényesülhetett (ez «olasz párt» a 18. 
zázad végéig talált képviselőkre). Ezekkel szem
jen álltak és vitatkoztak a bizonyítás minden 
egyverével azok, kik nemzeti erőpróba kérdésé- 
íek tartották, hogy a franciák versenyre keljenek 
íz olaszokkal a zenedráma terén, és pedig nem 
ágy, hogy utánozzák őket, hanem a maguk külö
nös, eredeti sajátságainak kifejlesztése, a francia 
zenedramaíika önállósítása útján. Azon irodalmi 
férfiak közt (Boileau, Corneille, Lafontaine stb.), 
kik az olasz művek bemutatásának hatása alatt 
a francia operáról folyó rezonnirozásokban részt- 
vettek, Perrin (f 1675) a «francia pirt»-hoz 
tartozott ugyan, de az ő színpadi művei: «La 
pastorale» (1659) és az udvari Nagyopera (Aca
démie royale de musique) megnyitására (1671) 
írt «Pomone» még inkább csak az olasz opera
technika utánzásának tekinthetők. Pr.mone óriási 
sikerét nem csak a káprázatos masinéria, hanem
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a kiváló zene is biztosította, mi az akkori Páris 
leg különb komponistája: Cambert (f 1677) mun 
kája volt. De Cambert bájos zenéje, ha sokkaíi 
jelentékenyebb lehetett is minden addigi helyi1 
kísérletnél, nem aknázta ki a zene dramatikus, 
sajátságait és a francia nyelv-követelte eredeti 
lehetőségeket. Az igazi nacionális és amellett 
drámai zene francia megalapítója Lully (1672); 
ő csak eleinte követi Cavallit (kinek párisi elő
adásaihoz a ballet betéte két íita volt), de későbbi 
munkáiban teljesen eredetivé válik és meggyőzi 
az arisztokrata, valamint a tudós és művészi1 
közvélemény jórészét a francia opera sikeres 
lehetőségéről. Miután látta, hegy a műfaj Perrin 
óta tetszést kezd kiváltani az uraknál, minden 
erejével azon volt, hogy az operát oly intéz
ménnyé alakítsa, mely minden tekintetben meg
felel az udvari szellemnek. Lully XIV. Lajos 
titkára és kedvence volt, s operáiban sem más, 
mint a nagy királyt környező Ízlés nagytehetségű 
képviselője, alkalmazója. A közkedvelt, pazar 
udvari balletet «lírikus tragödiá»-inak és komó
diéinak központjává teszi, tárgyaiban, cselek
ménye beállításában a kor etiquettes, ceremóniás, 
hangos szenvedélyű és józan szavalású klasszi- 
cisztikus irányához (Corneille, Racine) csatlako
zik, hősei pedig — ez antik kotumuson járó 
gáláns lovagok, kiket a varázslás és szellemlények 
csodái vesznek körül — csupán a «napkirály» 
példáját tükrözik, midőn életvitelük két forgó
pontja érzéki szerelem és a mindenek fölött álló 
gloire. Nem az egykorú olasz opera heves, gyilkos 
intrikáit látjuk Lully érett műveiben, s hiányzik 
ezekből a kicsinyes burleszk jelenetek tarka
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•ege is; a szenvedélyek bár pusztítóak, de 
ndig méltóságteljesek, mint aminő az egész 
rét, mely ezen egymagában álló eredeti udvari 
»érát körülvette. Corneille és Moliére is ír szö
get Lullynek, de főmunkatársa Quinault, úgy 
tragödia, mint a kisebb hódoló darabok, a ballet 
így a komödia terén, és ez udvari költő munkái, 
leg lírikus részleteikben (dramatikus fölé pité
ikben kevésbbé) sokszorosan fölülmúlták az 
;ykorú olasz költők szövegkönyveit és előkelőén 
>bogó alexandrinusaikkal, igazi francia stilu- 
íkkal alkalmat adtak a zeneszerzőnek, hogy 
z a muzikális szavalás sajátos helyi jellegét 
ifejlessze. Lully deklamációja nem más, mint 

Racine-féle szomorújáték zenére alkalmazása 
így alapeszméjében rokona a firenzei fajtának; 

e a nagy zenész nem tagadja meg olasz szár- 
íazását és egyszerű, nemes «air»-jeiben, roppant 
©hízelgő táncaiban, valamint remek homofon 
árusaiban (melyeknek nagyjelentőségű szerep
ése az olasz módszerrel szemben a francia opera 
ellemző sajátsága marad) nagy melodikus gaz- 
lagságot szór műveire, ha abszolút zenei értékben 
íem éri is utói a kor legnagyobb dramatikusait 
Cavalli, Legrenzi). E francia nemzeti opera tehát 
i dicsőséges központi hatalom éltető sugaraiban 
dvirágzó díszmű, melynek énekszólama csaknem 
i maga egészében csupán érzelmes pszalmodia 
i melynek fölépítése a kórusok, kórussal kísért 
ís önálló balletek s a magánénekek dramatikus 
3gyensúlyozásából áll, s így egészen más szerke
zetű, mint az olasz opera recitativo-aria-épít- 
ménye a közbeszúrt kirívó népjelenetekkel. Az 
általában reílektív természetű francia hallgatóság
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nein emeli az operát a beszélt színmű fölé és, mii 
látjuk, zenedrámája is oly módon alakul k 
hogy inkább a színmű átültetéseként és zen« 
keretbe foglalásaként hat; a francia «tragéd 
lirique» sokkal közelebb áll a komoly drámáho 
mint az olasz opera, és előadói sokkal nagyobi 
szabású színészi munkát végeztek, mint a mere 
olasz énekesek, kik viszont varázsos hnnggazdag 
ságukban múlták fölül sokszorosan a sován 
énekű, de nagyszerűen deklamáló párisiaka 
Minthogy az olasz opera fősúlya a melcdiká 
volt, az énekszólamaihoz járuló zenekari rés 
nagyjában kíséretnek nevezhető; a Lully-fél 
déclamation chantée egyoldalúsága, a franci« 
szellemesség és a hangszínek iránt való különö 
érzék a gyakori zenekari festést, jellemzést tett» 
szükséges kiegészítővé és fejlesztette ki egyedül 
álló tökéletességre a kivételesen nagyszabási 
francia zenekarjáték segítségével. Ereszben ér 
általában zenekari darabjai (a régebbi kontra 
punktikus sző ve vényű technikát könnyedebbé sti 
lizáló táncok, a balletek nyitányából kifejlesztett 
az udvar bevonulása alatt játszott hatalmas 
klasszikus ouverture) útján korszakos hatást gya
korolt egész Európa zeneművészetére Lully (kb 
1660 óta, «francia módszer»), kinek karmesteri 
munkássága a zenekarjáték pontos, szinte kato
nás fegyelmének megalapításával finomabb ár
nyalásokat és bonyolultabb ritmikát állított a. 
zeneszerzők rendelkezésére. Énekének határozott, 
szinte parancsoló hangvétele, drámájának az egy
korú tündöklő irodalommal birt szoros viszonya, 
táncainak gazdagsága és előkelő levegője, sze
mélyének fölfelé hajlongó, lefelé kíméletlen karak-
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: a korszak tökéletes francia zenehadvezérévé 
tták Lullyt. Nem csak az udvar szemében 
t ő «isteni», hanem megfelelő tolmácsa volt 
or racionalista filozófusainak is, kik a zenében 
k a szóhangsúlyozás utánzását látták (pl. 
:erf); míg az udvar számára Lully főképpen 
yes mulatságrendező marad, emezek szemében 
í z  érzelmek folytonos hullámzását pontosan 
vető nemzeti zeneszavalásmód megalkotója, 
zeneértő közönség állandó kegyeiben pedig 
icai és tánccal kísért melodikus énekei tartották 
■g elsősorban. A német udvari operák a vezető 
mciáktól veszik át a fejedelmet dicsőítő prolo- 
st és epilógust, és ahogy szerelmeikben a gáláns 
rsaillesi világot követik, úgy azt is onnan tanul- 
k a német udvarok, hogyan kell az operák kiállí- 
sára hajmeresztő összegeket elkölteni; de — a 
esdaiopera 1694—1717rövid periódusán kívül — 
aga a Lully-féle opera Párison kívül sehol sem 
rja kiszorítania mámorítózenéjűitáliaiirányt.— 
ully hagyományait elsősorban tanítványai: Go
sse (f 1709) és Marais (a kiváló gamba-szerző, 
1728) tartják élet ben, utánozzák mesterük dekla

rációját, de annak gyakran merev összhangfűzése 
ielyett lendületesebb tovamozgást vezetnek be 
s a hangszerelés hatásaiban is túlszárnyalják 
jullyt. A Lully-stilus további fejlődésének leg
kiválóbb képviselői Desmarets (f 1741), Des- 
-oucbes (f 1749) és főleg Campra (egyh. karnagy 
\ 1744), kinél az olasz irány hatása legelőször 
vábk teljes erejében érezhetővé a francia operában 

j (dacapo-aria!); a Lully utáni opera-típus dalla
mosabb, elevenebb és drámai jellemzés dolgában 
különb a Lully-félénél, vagyis a Lully «unal-
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mássága» ellen fölmerülő jogos bírálatok szelíd 
mében jár el, de megtartja az alap-típus főkellt1 
keit, ezek közt a barokk-klasszicisztikát is, mel 
a korszerűség követelését nem is ismeri és p 
magassarkú cipőkben, parókás bősök közt lépte 
föl görög isteneket, — de részben ki is tágítjj 
az opera tárgykörét és exotikus, valamint a 
egykorú népéletből vett cselekményeket iilesf 
a műsorba (1. pl. Campra eleven, tarka, realisz 
tikus helyiszínezetű «Les fétes vénitiennes» o 
balletoperáját). A párisi Nagyopera ballet je 
lettek ezúton Európa minden népszerű táncánál 
gyűjtőmedencéjévé. Mialatt e frissebb munka] 
a divat áramlataival fölmerültek és ismét letűntek 
Lully őserejét nem gyűrte még le sokáig az idő 
az ő munkái maradtak a repertoire törzsöké éí 
dísze, egyszázadon át képviselve a francia barokl 
hivatalos levegőjét.

Az opera, oratórium és kantata 1650 körű' 
beállt formálásmódja világosan érezteti a művé
szet iránt lelkesen érdeklődő kiszélesedett köri 
állandó közönség hatását, s e nagy körben meg- 
állandósult eleven közvélemény kihat természe
tesen az egykorú hangszeres muzsika további 
alakulására is. Énekzene és hangszerzene kölcsön
hatása állandó, de a hangszeres virtuozitás 
kifejlődésével egyrészt s az énekzene hamisítatlan 
formáinak kialakulásával másrészt mindinkább 
meg kellett szakadnia a kétféle formálásmód 
összekötő szálainak. Az énekeszene még mindig 
előkelőbb, és ősibb gyakorlata folytán előbb is 
jutott leszűrt beállításhoz (Carissimi), mint az ifjú 
hangszeres formák, melyek az itáliai közönség 
hatása alatt szintén a klasszicitás irányába tőre-
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íek, de egyelőre még a canzona régebbi játszi 
szórtságával küzdenek. Minél jobban tömörül 
iban a hallgatóközönség, minél szélesebbé 
llandóbbá lesz, vagyis minél népszerűbbekké 
iák a hangszeres muzsika nyilvános előadásai 
«accademia»-ban, «collegium musicum»-baű, 

isort»-ban), annál szélesebb kereteket kapnak 
tűvek és annál inkább elvesztik eddigi össze- 
zaságukat. Amidőn a hangszeres zene meg- 
nik csupán udvari mulattató lenni és nagyobb, 
íságos művészi hallgatóság számára készül, 
iddigi szétszórt apró részek bizonyos legfonto- 
b tétel-tipusokká tömörülnek, melyeken belül 
motivumok kiemelkedőbbekké, pregnánsab- 
cká lesznek és kidolgozás útján teljesen kiélik 
gukat, miáltal a tételek aránylag terjedel
mekké válnak, önálló súlyt kapnak, az egész 
:ab pedig elveszti egyszerűen szórakoztató 
egét és objektiv művészetet képviselő alko- 
sá lesz. Ily értelemben működnek a «lombard 
.ola» roppant nevezetes hegedűs-mesterei: Le- 
nzi, Vitali (Cazzati tanítványa, f  1692) és 
issani (f 1716), kik vokális téren is elsőrendűt 
cottak, valamint a virtuóz Torélli (f 1708) 
részben a nápolyi származású nagy kantata- 
oratoriumszerző Stradella is (f 1681). Vitalinál 
egymással jellegükben ellentétező tételtipusok 

y önálló képességűvé fejlődnek már, hogy külön- 
ilön lezárhatja azokat; nála alakul ki végleg 
így tételessé a sonata da chiesa (1667. —I. gyors 
igato, II. grave, III. nyugodt, gagliardaszerű 
í s z ,  IY. gyors fugato), melynek beosztása ettől 
igva alapvető lesz, s melynek kontra pun ktikus 
:szei a fugaforma végső kialakításában döntő
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szerepűek. Egyúttal Legrenzi-, Vitali- és Bassai 
val véglegesül a hegedűművészet teljes hegem 
niája a sonataszerzés terén, mihez a hatalm 
cremonai hegedűkészítők (Amati N., Guarneri l  
Stradivari A.) legmagasabb virágzásba lendü 
mestersége nem kevéssé járult hozzá. Az open 
nyitány, operaária szabadabb levegője hat ; 
a mesterek hegedűkom pozícióiba, erezzük e lend 
letes munkákon, hogy a nagy tudományos fölt 
dezések korában keletkeztek. Érezzük, bog; 
a hangszeres zene nyelve most oldódik meg igazéi > 
és a régebbi kor kontra pun ktikáját most feledte 
el teljesen a dúr-moll-harmonika, mely a haii[ 
szeres figurádéval karöltve oly nagy varázzsá 
van, hogy a darabok nem győznek dúlni a szol 
venciákban (ugyanazon harmonikus fordulaté 
ismétlésében). Oly terjedelmű darabok figyelnie 
meghallgatására persze, mint a szöveges zenébei 
a közönség még nem alkalmas; rövid motívumo 
néhány rövid perces tetszetős kidolgozásává 
állanak szemben, több, nagyobb mondanivalój 
ez idők abszolút zenéjének még nincsen. Bá 
a kamara- és templomi sonata mindvégig közöse: 
használnak táncszerű és nem-táncszerű részeket' 
a két műforma alapvető különbsége is jobba) 
kiélesedik most, azáltal, hogy a fugásrészek 
jellemezte és orgonakíséretes templomi daral 
stihzálása nagyjában elválik a cembalo-kíséret 
kamaraszonátáétól, melyben táncszerű részel 
uralkodnak (a táncok jelzésével vagy anélkül)', 
Ezen elválást elősegítette az Itáliában ismertt« 
váló német suite is, mely bevezető prgeludiumkéni 
(sonatina, sinfonia) már régóta alkalmazott táncj 
jellegét teljesen elvesztett vagy nem-táncszer
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is (1. pl. Beusner csodálatos lantműveiben 
.), s melybe a Velencében tartózkodó igen 
ó német Bosenmüller (f 1684, Scheibe szerint 
/vei vetekedő mester) az ottani operasinfonia 
ány) hatása alatt a prae'udium helyére egy- 
’Övidebb olasz sonatát helyez (1667, tán meg- 
őt Poglielti); most ugyanis az olasz sonata 

it imera ezen újfajta német suite befolyásával 
ül,s ahogy viszont a suite mindinkább átveszi 
mata áriaszerű részeit és az olasz népszerű 
■ralbasszusgyakorlatot (az eddigi néhézvérte- 
l kontrapunktika helyett),- úgy az olasz 
íaraszonáta a suitenek hatása alatt nyeri 
űrt és egymással szemben lezárt tételeinek 
ikus egymásutánját. (A sonata-bevezetésű 
csorozatot 1700 után Corelli és a francia 
tányú srdte teszi majd fölöslegessé.) A suite 
ionata közeledése azáltal is megpecsételődött, 
y nem-táncszerű darabokat is kezdtek soro- 
ba fűzni (Petzold fúvódarabjai 1670) és főképp 
Ital, hogy a régebbi táncok (pavana, gagliarda 
.) végleg elvesztették eredeti jellegüket és 
izolút formákká lettek. Csakhogy azon nagy 
sterek, kik mindezen lehetőségek teljes kihasz- 
lása alapján az olasz sonatát klasszikus magas
ra emelik s formáit kiszélesítve a muzikális 
zélet féltett kincsévé teszik, Veracini A. 
580 körül), Torelli és főképp a római Corelli 
653—1718), mindinkább össze vegyítik a tem- 
omi és kamaraszonáta tulajdonságait, úgy hogy 
'00 után a kettőt nagyjában már csupán a 
sérő hangszer különbsége választja el. E folyá
s t oka lényegében következőképp vázolható : 
közönség gyorsan tovafejlődő művészi hallgatás-
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módja és evvel együtt a hangszeres forn 
önállósága oly nevezetessé vált, hogy a táncszi 
részek legnagyobbrészt átvedlettek a tánci 
független dalformás alakulatokká és a mester 
képesek voltak templomi hangulataikat is ily 
formákban éreztetni. Vagyis a templomi sona 
az olasz táncegymásután, a német suite és va 
mivel később a francia opera táncai, nem kévést 
az ária, a praeludium, valamint az eleven velenu 
operanyitány (és az 1680 körül kibontakc 
nápolyi) együttesen a maguk rengeteg lehetőség 
vei rendelkezésére állottak a nemzetközi zeneék 
ben hatalmas szerepre emelkedő olasz hangszel 
kompozíciónak, mely immost már méltó társké 
sorakozik a teljes fényében ragyogó operához 
kantatához. Corelli, a lombard mesterek tanii 
ványa, foglalja egybe döntő jelentőségű műk 
désével mindazt a kincset, mit elődei egy száz' 
dón át összehordtak, és lesz ama tetőponttl 
mely a hangszeres irodalomban klasszikus leszűi 
séggel képviseli a kor szívverését. Ami behízelg 
szellemes, pikáns, átszellemült stb. hangul* 
csak lehetséges volt, mindaz jelen van Core, 
magasröptű és ihletett, tökéletesen fejlett forrni 
érzékű művészetében. Corelli nemcsak az eg; 
korú legújabb zene (Lully, Scarlatti) eredménye 
olvasztja be előrevilágító (néha szinte Beethove 
legősibb csiráit bontogató), népszerű munkái1, 
ságába, hanem egyúttal a madrigal virágkoráto 
kezdve fölmerült minden valódi itáliai szellem 
lehetőséget is felölel és egyesít összefoglal 
(kizárólag a hangszeres formáknak szentelt) éleb 
művében. A nagyiélekzetű itáliai énekstílus pár 
képeként a nagy mester (Bassanihoz, Veracii i
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•z hasonlóan) nem a virtuóz irányt (Mazza- 
:a, Torelli) műveli, hanem a széles, nyugodt, 
ő hegedűstílust, melyet a nagy angol Purcell 
rett az olaszoktól. S bár a német hegedűsök 
íített germán kontrapunkthasználat folyó
kaként már régebbi idők óta (Baltzer, 
her J. J.) a duplafogások és húréi hangolás 
datura) virtuóz boszorkányságait művelik, 

. rrelli-féle formaművészet hatalmas varázsa 
éppoly kevéssé vonhatják ki magukat 

mgk, Biber), mint az itáliai virtuóz irányú 
erek. A zongorának Prescobaldi óta első 
ló itáliai mestere, Pasquini (f 1710), ki a 
ső olasz zongorasuiteket és sonatákat írja 
langszerének igazi olasz stílusát kifejleszti, 
táiban szintén a meghitt hangú hegedű- 
ilomra támaszkodik és így átmenetet nyújt 
3. század könnyedebb irányába (Zipoli —). 
quini német tanítványa Muff  at Georg (f 1704) 
Kerll (|1693), Buxtehude (f 1707), Pachelbel 
706) és a többi kiváló orgonista mellett a 
berger utáni német zongorasuite képviselője, 
ilső többtételes zongorasonatákat (1696) pedig 
pcsei Kuhnau (Bach közvetlen elődje a Tamás- 
da kántori állásában, fl722) részben az olasz 
rasinfonia hatása alatt írja. A Prescobaldi- 
dorú Kerllhez hasonló irányú mester a Wien- 
i működő Poglietti (orgonista, fl683), ki 
rik zongorára írt variációs suitejében külön
lő ritmusokkal vázol többek közt nemzetiség- 
i vonásokat is (23 «variazioni sopra Beta della 
,estit vostra», köztük a «Magyar hegedűk»), 
gyászos kimenetelű Prangepán-fölkelést pro- 
iminatikusan festő variációs-suitejében, mely-
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nek bevezető Toccatinája bizonyára a km 
indulók ritmikájára támaszkodik, vagy pli 
fülemüle ' énekét, a háziállatokat utánzó i 
darabjaiban igen haladó szellemű zenész], 
mutatkozik Poglietti, a bécsi iskola többi ír 
tereivel (Ebner, Eux, Muffat stb.) együtt a könn 
debb, játékosabb, melódikusabb zongorastí 
képviselője a súlyosabb, jellegzetesen protestá 
sál szemben. Az 1650 után már mindenütt j 
merülő helyi nemzetiségi szín kerül be 1660— 
körül a brit Locke, Rogers, Purcell stb. zenek 
angol táncai közé is.

Minthogy az opera közkedveltsége és álla 
ban a muzsika közügygyé fejlődése a zenek, 
kompozíció jelentőségét is folytonosan növel 
1650 után széles és határozott lépésekben bőm 
koznak ki mindazon lehetőségek, melyek az add 
sonata-gyakorlatban a zenekar számára kim 
koztak. A «concerto» név 1600 után általában 1 
részre osztott hangtömeget jelez, akár ének 
hangszerek szembeállítását (e fajta «concert 
betetőzése a Bach-féle templomi kantata) al 
pedig solo hangszerek szembeállítását a többit 
együttesével (ripieni, tutti), de nem köve! 
okvetlenül zenekari (többszörös) betöltést. A sz 
zad közepe táján, a midőn a francia és az enn< 
mintájára berendezett angol királyi zenek 
(Lully-, illetve Humfreyvel) világhírűvé feji) 
dik, egész Európában föllendül az oreheste 
játék s ennek nyomán a kompozíció számára 
új utak nyílnak meg. Már a kétkórusosság elv 
képviselő triószonáta is szembeállította eg; 
mással az első és a második főhangszert és Neu 
nél (1644) néhol határozottan meg lehet külön
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ítetni egyes szolisztikus részeket a reájuk 
laszoló tutti-részektől, hasonlóképp Legrenzi- 
I is (1663). Ezt a fajtáját a koncertnek, mely- 
n egy kisebb együttes (vagy magánhangszer) 
n a tömeggel szembeállítva, a 70-es években 
zdik alaposabban kihasználni és pedig össze- 
ggésben az opera és oratórium zenekarával, 
u (főleg a velencei conservatoriok és színházak 
tűnő hangszerjátszói segítségével) leghamarabb 
Ihatott divatossá magánhangszerek helyenkénti 
egszólaltatása (koncertálás) ; Stradellánál (a 
)-es években) találjuk először a concerto grosso-t 
gy kis solo-együttest : a concertinot a grosso- 
i l : a zenekarral szembeállítva egybefoglaló 
mata-műfajt) és a modenai Bononcini G. M.- 
ál egy magánhegedö szembeállítását a tuttival 
Í677). E hangversenyző együttesek kifejlődése 
őszben a templomi sonata keretén belül ment 
égbe azáltal, hogy egyes nagyon ünnepélyes 
crcekben (pl. az ostya megszentelésekor) a han- 
ulat magán hangszerek játékát követelte. A sin- 
onia fejlődésével összefüggésben háromrészűvé 
s tartalmában, berendezésében önállóvá, leszűrt, 
íagyszabású és jelentőséges műfajjá a concerto 
frossot először Corelli emeli (a 80-as években 
Rómában, Lullyvel versengve gyakran hatalmas 
zenekari betöltéssel) és azóta hasonló nyomokon 
halad Muííat, Grc-gcri, Grossi L. és Torelli is.

Íorelli pedig a hegedűhangverseny első nagy- 
^bású mestere (1698) és késői műveiben ő szabja 
meg e műformának azon beállítását, melyen 
utódai (Vivaldi stb.) továbbépíthettek (az első 

kadencia Uccellininél mutatható ki, 1649).- Mind
ezen úi koncértáló lehetőséghez hozzájárul még
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a Lully tánczenéjében a zenekar teljességé 
szembeállított kis fúvó-trió is (melyet a Lull 
féle nyitányban Steffani alkalmaz először 16Í 
ben) ; az orkesztrális betöltés végleges elterjedés 
vei 1700 után a háromrészű zenekari sona! 
(elsősorban a templomi sonata, a mise- és 01 
toriumnyitány, vagy a német «starke So nab 
szintén gyakran viseli a «concerto» nevet, de m 
csupán átvitt értelemben (hangverseny ; a vil 
gibb irányú zenekari forma az operanyitánny 
függ össze és inkább a «sinfonia» nevet vise 
pl. Alberti G. M.-nál 1718). A széles melodi 
kezelés, fejlett formaképzés, a monodikus gondc 
kozás mindent átitatásának e korában a sona' 
mellett és abból kinőve egész nagyszabású bir 
dalma támad így a koncertáló forma képzésűé 
melyben a solo- és tutti-részek szembeállítás 
útján a tételek motivikus anyaga és ennek fö 
dolgozása gazdagabbá, sokoldalúbbá válik. Hí 
sonlóan emelkedik a zenekari kompozíció jelent« 
sége, amidőn Lully operanyitánya bekerül £ 
európai forgalomba. E kimért lépésű, méltóság 
teljes műforma (3-részű sonata da cbiesa, kezde' 
leges alakja már Landinál 1684), mely oly találóa 
jelképezi a francia opera hangulatvilágát a 
eleven, karneváli hangú olasszal szemben, s me 
lyet klasszikus formájában Lully az «Alcidiane» d 
ballet ben (1658) állít be először, hamarosan min
denfelé bekerül az operákba, főleg Itáliában, he 
a nagy-ipar sietségében nem minden darabho« 
írtak külön nyitányt. De még nevezetesebb- 
azáltal lesz a francia ouverture, hogy Lully köz: 
kedvelt táncaiból ú. n. opera-suite két adnak ki 
(Amsterdam 1691—), s ezek élére az illető szín*
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i mű megnyitóját helyezik. Ismét a franciák 
pant politikai és kulturális súlya jelentkezik, 
őn e zenekari formát, — melyben az újabb (s a 
;asabb polgárság köreiben is) divatos táncok 
gebbi suitetel való minden szorosabb össze- 
gés nélkül tarkán fölsorakoznak s honnan ezen 
nylag élénkebb és szabadabb szellemű újabb 
cok a sonata da cameraba (suitebe) is benyo- 
Inak, — a németek e zenekari formát tüstént 
eszik és zenekari gyakorlatuk legjelentősebb 
yére emelik (már 1648 után — ahogy Logau 
rkorú költő mondja — a franciák majmává 
;ek a népek). Kusser (pozsonyi születésű 
díványa és barátja Lullynek, f  1727) a 80-as 
íkben s utána Muffat, Fischer J. (szintén 
lly-tanítványok), valamint a 18. század első 
ének német zenekari szerzői: Fux, a franciák 
-űnő leutánzásáról nevezetes Telemann, a hatal- 
is Fasch J. Fr. (fl758) stb. (a sok között 
,sch legjelentékenyebb kortársai: Händel és 
ich J. S. is) a Lully-féle könnyed kontra punkti- 
jú, valamint az újabb, még több népszerű 
unet tartalmazó, szabadabb levegőjű táncokat 
imfonikus módszerrel önálló hangversenyzenévé, 
Lully-féle aránylag kisméretű nyitányt pedig 

itahnas műformává emelik, mely egyúttal a 
tgaforma kifejlesztésében és a már említett 
io-epizódok esztétikumának kiépítésében is 
öntő jelentőségre kap az abszolút zene növekvő 
srületén. így 1700 körül a régebbi hangszeres 
)rmák mellett gyönyörű sorozatát látjuk az új 
)rma-lehetőségeknek; a concerto, a németek 
pera-tánc-suiteje (az ú. n. «francia ouverture»),

= » sinfonia sokféle kifejező módszere termékenyíti
t5M olnár; 4 ’  európai zene története,
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meg nem csupán a zenekari és hegedű-muzsik 
hanem a zongora (Bőhm, Telemann stb.) és 
gamba (Schenck 1695 körül) fejlett irodain 
is. A meggazdagodott kamaraszonáta pedig, 1 
nem különül el az orchesterzenétől, de mind gyas 
rabban kívánja összjátékában az egyes magái 
hangszerekkel való betöltést, miután a tempio 
sonáta is jórészt a zenekari betöltés irányá 
fordult.

Minthogy francia földön a hangszeres játék 
királyi fönnhatóság alatt állott és, mint valai 
iparágnak, céhszerű szervezete volt (az ú. 
«hegedűk királya» fölügyeletével), szabad heged 
művészet egyelőre nem fejlődhetett ki az olas 
vagy némethez hasonlóan ; a francia muzsil 
történelmi fejlődésében a dallamdús kezeié; 
igénylő hegedű gyakorlatánál nagyobb jelenti 
ségre emelkedett a szellemesebb irodalmú, ■ 
kicsinyesebb gamba (Marais, fl728), a ré 
dicsőségű francia lantművelés területén ped 
még nagy kiválóságok működnek a 17. századbe 
is (Gaultier, fl672). Utóbbiak kezéből cs< 
lassacskán hódítják el a nagyurak házi mulatt 
tásának egyeduralmát a clavecinisták (zongori 
ták), kik minden tekintetben csupán folytat 
és tökéletesítői a lant- (és a virginal-) gyakorta 
nak, lévén egyrészt hangszerük: a spinett általi 
ban oly lant, melynek húrjait az újjak helye: 
(a billentyűk közvetítésével mozgatott) tollszíi 
pengette (szaggatta), és lévén másrészt hivatási: 
ugyanaz a finom és az udvari élet hangulatvilág}, 
val szoros kapcsolatban álló gráciás formaképzé' 
A lantművészettől átvett és a francia filigrái 
technikát jellemző rengeteg díszítés (agrémont
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i célja náluk is egyes fontosabb bangók kieme- 
ugyan (a dinamikai árnyalások híjján), de 

.íszek használatának módját, behízelgő vagy 
jáns mivoltát, finomkodó túlzottságát a salon- 
gnézet határozta meg ; éppígy a lantzenétől 
ítén átöröklött címek, programmfeliratokszelle- 
! is, mely gyakran mutat közösséget az érdek
ás állandó központjában álló álklasszikus ballet- 
3 általában csak a hajbókos főúri keretben vá- 
érthetővé. Mint ahogy az ünnepélyes társaság
án és tánczenén nevelt francia hegedűjáték is 
velőre független marad az olasz hangszeres iro- 
omtól és eredeti játéktechnikára tesz szert, mely 
g sem közelíti virtuozitás dolgában az olaszt 
gy németet, de viszont mindkettőnél finomabb 
éles ritmikájában gazdagabb (1. Rebel suitejeit 
05), úgy a clavecinisták is csupán a táncsuite 
•ületére szorítkoznak s így egyoldalú, de egy- 
lalúságában roppant kifinomodott, eredeti és 
kéletes világot építenek ki. Chambonniéres, 
IV. Lajos kamaracembalistája (f 1670), nyitja 
3g a nevezetes «piéces de clavecin» díszes tár- 
zának kapuját s ő az első, ki a táncrendet 
űvészi változatosság alapján köti egybe ordre-ré; 
ellemes művészetét tanítványai (Hardelles, a 
írom idősebb Couperin, La Bégue és D’Angle- 
jrt) fejlesztik tovább és közvetítik «a nagy» 
ran<?ois Couperin-nel (1668—1738), ki a maga 
írületén éppoly bámult, nagyszabású és álta- 
nos európai hatású mestere volt az 1700 körül 
folyt időknek, mint Corelli az olasz irányban, 
[asonlóan ahhoz, ahogyan Lully alapos szerke- 
etű táncirodalma az utódok kezén mindinkább 
liaposodó, homofón és tisztára behízelgő, rokokó-

15*



228 MOLNÁR ANTAL.

zenévé alakul, mely a polgári közönség állan< 
növekedését jelző népszerűsödő melodikára mii 
nagyobb súlyt helyez, a clavecin kezelése is leti 
a régebbi tánc-polifónia útjáról és homo fönn 
átlátszóvá lesz, mennél inkább kiszélesedik 
hatása, vagyis mennél inkább érezhetővé váll 
a polgári körök folyton emelkedő súlya a zongora 
művelés terén. Már D’Angle bért s a csúcspontt 
képviselő nagy Couperin műveinek finom bókolás: 
ban, könnyed arpeggioiban, népszerű hármon 
kájában tisztán jelentkezik a galanterie telj«, 
átvitele a zongorára, s e francia gáláns stílt 
későbbi, ellaposodó, némileg üresen briliáns in 
nyába visz át Marchand (f 1732) majd d’Andiiéi 
Daquin művészete. A clavecinisták (kik egyútti 
nevezetes orgonamesterek is voltak) e fejlődéi: 
sor tetőpontján a maguk részéről szintén elju'i 
tatták a táncsuitet arra a fokra, hol a tánco 
elvesztik eredeti mozgásértelmüket és önáll 
zenévé, jellemdarabokká (genre-darabokká) vá' 
nak. Mint korának sok zenésze, Couperin is 
racionalista filozófusok hatása alatt áll, mik*, 
kijelenti (Piéces I., előszó), hogy az átöröklöt 
suiteformának meg kellett volna merevednie, h 
azt a természet és az ember megfigyelésébe 
merített szellemi elmélyedés meg nem újított 
volna éltető fuvallatával. A 18. század suiteírc. 
már ezeken a vizeken eveznek, darabjaik több 
sége végkép elvesztette táncjellegét (miután 
17. század régi táncai, pl. allemande, courante 
ósdiakká lettek), vagyis a suite és sonata köze 
ledése, szoros kölcsönhatása éppen csakis azálta 
állhatott elő, hogy a suite részei is igazi abszolúj 
zenévé finomultak. Az oly értelemben vett ab'
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lut zene, mely minden közvetlenül jelzett 
igulatfestéstől, eszmetársítástól mentes, a va- 
i francia zeneérzék számára idegen maradt ; 
usseau a Dictionnaireben (1767) mint valami 
éktelen lim-lomról beszél róla és idézi Fonte
le jellemző mondását: «Szonáta, hát te mit 
arsz tőlem ?»
Angliában a század súlyos belpolitikai harcai és 

betetőzése : a puritánok rémuralma (1649—1660) 
maga művészetellenes erkölcseivel lehetetlenné 

9 :te, hogy az autochton virginal- és cathedral-zene 
gyszabású irodalma régi szinvonalán és régi tiszta
gában virulhasson tovább az újabb mesterek 
izében. Már Humfrey (Lully tanítványa, t  1674) 
jvezeti a francia hangszeres és az olasz kantata- 
ilust és idegen befolyás érvényesül Cooke (f 1672), 
ocke ( t 1677), B low  (t 1708) és több más udvari 
uzsikus egyházi, valamint világi műveiben is. 
eljesen ezek művészetének alapján áll Anglia leg- 
agyobb zenésze és általában a 17. század egyik 
gelső mestere : P u rce ll (udv. orgonista és zene- 
serző 1658—1695), az angol cathedral-zene m egú jító ja , 
i ugyanakkor, midőn II. Károly idején az olasz 
íuzsika végképp elterjed az országban, még egyszer 
táljára teljes fényében csillogtatja az «angol iskola» 
redeti nagyságát. Purcell, e termékeny és sok- 
Idalú lángész, hatalmas egybefoglalását végzi a régi 
ngol nagymesterek és az újabb francia és olasz mű
részét stílusainak, jelen van benne az angol stilus erő- 
eljes és nyugodt természetessége, vaskos egészsége, 
itveszi Vitali, Pasquini, Bassani formamódszerét és a 
'rancia orchester-zene jellemzőtechnikáját. Egészben 
réve azonban úgy suite- és sonata-műveiben, mint 
színpadi alkotásaiban, valamint világi kantataművei- 
ben (ódák) és a Humfrey óta kantata-form át nyert 
jelentőséges egyházi anthem -műfajban nemzeti m a
rad, és a kórus gazdag használata útján szintén a 
valódi angol Ízlés mintaszerű képviselője. — Az 
opera-műfajjal először a Lully útján Párisban talaját 
vesztett Cambert ismerteti meg az angolokat (a 70-es
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években), m ialatt a régifajta zenés masque-w-' 
(melyekbe Laniere óta először csak ismét Pun 
útján kerül a recitativós stilus) és az olaszok, késé 
franciák hatása a latt operás elemeket fölvett, sz. 
darabokhoz betétekként írt zenés jelenetek {&T. ú. 
angol opera, 1656—), képviselik a helyi színpe 
stilust. A dramatikus jelenetek alkalmat ádt 
ugyan hatásos zenekari festésükkel, kórusaikkal 
recitativoikkal a szerzőknek, hogy színpadzei 
tehetségüket érvényesítsék, de csak korlátolt mérté 
ben, m ert a muzsika e művek keretében inká 
csak vonzó dekorációként vagy külön mellékeseiéi 
ménvt beiktatva szerepelt és nem vett részt a i 
cselekményben. Masque-zenéket, színművekhez 
drámai zenebetéteket a század legtöbb nevezet 
angol zenésze írt ; utóbbiakban az angol stilus 
leginkább Locke és Purcell képviseli. Purcelltől, 
különös mélysége, munkásságának csodálatos gazda 
sága és igazi nemzeti mivolta révén Shakespeare: 
emlékeztet, sok kisebb alkalomszerű betéten kív 
négy teljes színműzene (fia-opera, félopera) marin 
fönn, teljes zenedrámája azonban csak egy vart 
«Dido és Aeneas» (1688 v. 9). Minthogy a korái 
elhunyt Purcell önfeláldozó törekvését sem a franc 
ízlésű udvar, sem az olasz iránnyal rokonszenves 
nagyközönség nem méltányolta, e megható sors 
mester, ki végső, tragikus erőkifejtéssel igyekezf 
megmenteni a valódi angol muzsikát, a komo 
irányú nemzeti operazene utolsó képviselője hazáj< 
ban. Egyáltalán nem véletlen, hogy a 17. száza 
végével Anglia művészi állapotai minden irányba 
lesülyednek ; a század hatalmas vallásos és szabadság 
mozgalmaiban nagy hatáskörre emelkedett közé], 
osztály nem  veszi á t az arisztokrácia művészi hagy«' 
Hiányait, hanem életfölfogásában teljesen a has. 
nosság  alapjára helyezkedik. Valószínű, hogy 
szigorú puritán erkölcsök kifejlődését és a nemz« 
dolgozó zömének egyoldalú, anyagias, célszerűsé 
szempontjából moralizáló gondolkozását a mindéi 
erőt lekötő példátlanul nagyszabású angol gyarmal 
politika és világkereskedelem kialakulása te tte  szid 
ségszerűvé. Az arisztokrácia ízlésével összefüggj
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idemy of ancient music», mely az 1710-ben 
épült és a mai napig o tt virágzó olasz operát 
kezett az angol vallásos zene nagy hagyományaival 

asúlyozni, ma sem a középosztály szellemét kép
űi, hanem csupán a művészi beállítottságában 
} mindig a 17.—18. század álláspontját képviselő 
■adi arisztokráciáét és az ehhez húzó lelkekét. 
18. században még elég súlya van a főnemesség 
■ének s ez alapon érthetőek Händel oratóriumainak 
y  sikerei is, melyek azonban angol földön mind- 
ább nem tisztán művészi sikerek, hanem jórészt 
vallásos tárgyakkal, nemzeti hagyományok külső 
ntartásával és a zene lenyűgöző dinamikai és 
emble-eszközeivel magyarázandók. A tömegek 
zi zeneélvezete azonban a 18. század folyamán 
iposodó, külsőségessé váló olasz opera (seria) 
tuóz éneklése és az üres hangszervirtuózitás lett, 
után az angol közérzés a művészet belső világától 
ndinkább eltávolodott. Valódi nemzeti zenét 
íntúl csak könnyebb vérű műfajokban alkotnak az 
golok.

Könnyen megértjük, miért nyomult be Európa 
inden tájának zenegyakorlatába az olasz énekes 
ne stílusa, ha megpillantjuk azt a kimeríthet- 
n gazdagságú virágzást, melyben az operával 
;orosan összefüggő itáliai cantata és oratórium 
arissimi után is tovább pompázott. Az operát 
íűvelő mesterek legnagyobb részének szeme- 
inye, a szerelem gyötrelmeinek és ujjongásainak 
óratlan szépségű és változatosságú tolmácsa: 
színpadon vagy magánkörben előadott cantata- 

q ű  Legrenzinél és főleg Stradellánál (j* 1681) 
íyeri azon végleges, áriák láncolatából font alak- 
át, melyet Garissimi még nem tett általánossá, 
i melyet a további mesterek átvesznek és a 18. 
tzázad első tizedeiben megcsontosítanak, magától- 
írtetődő sablonként használnak (a két fiatalabb
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Bononcini, Gasparini, Conti stb. stb.). Ahoi 
a velencei Rovetta (f 1668) munkái már a ví 
egykorú hangszeres művek (Neri, Cazzati) fejh 
tebb és folyékonyabb készségeivel lép elénk, úji 
Stradella művészete is hasonlóképpen átvez: 
a Corelli vei párhuzamosan föllépő, a forma kei 
teivel már nem birkózó modern nápolyi irányi 
(Scarlatti A.), mint Legrenzi, később Bassa 
és nevezetesebb kortársaik sonatái. Stradella azt 
«fiatalok» legtehetségesebbikének látszik, kik a 1 
század 2. felében a Carissimi által tört új út( 
az élénkebb árnyalásnak és modulációnak, szenv 
délyesebb barokknak és az énekhang sokszor1 
virtuózabb kezelésének voltak zászlóvivői (Stri 
della maga ünnepelt énekes). Művészete annyiba 
is átmenet a Carissimi- és a jellemzően nápoll 
fajta közt, hogy bár áriák sorozatában adja e 
mondanivalóját, de a régi fajta, nemesebb kontr; 
punktikus szellemben, mely a szöveg be ha' 
költői tolmácsolását előbbre helyezi még az áriá 
önmagáért való érzéki varázsának, belcantojána 
tündéri hangzásának. A leginkább német udva 
szolgálatban működő, sokoldalú velencei Steffa 
a (század első felében) Quagliatiban megindu 
kamaraduettnek válik legklasszikusabb képv 
selőjévé (1688) és szintén a kontra punktikusab 
elmélyedőbb irányzathoz tartozik még. Bassai 
már — a maga és Corelli hangszeres darabjaihc 
hasonlóan — közvetlenül bevezet a Scarlatt 
modorba Stradelláénál fejlettebb, végleg leszű 
formaszerkezetével, pregnánsabb és teljesen önáll 
súlyt nyert népszerű tematikájával, lágy, fölo 
vadó hangvételével. Mind e mesterek az opei 
szerkezetét állandóan követő olasz oratoriui

23'2
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»lgálatában is kiválót alkottak az olasz s majd 
ízben a francia zenedramatikus hatások és 
koncertáló hangszerhasználat hatalmas méretű 
használása útján (1. pl. Stradella «S. Giovanni 
ittista»-ját). Az opera világhatalommá emelke- 
isével a mindenütt hozzáhasonult olasz orato- 
am a Carissimiben csúcspontjára lépett latin 
•atorium formáját is befolyásolja, miután Spagna 
»mai kanonok szövegei a szentek történeteit 
.668), követői pedig mindenféle csodás histó- 
ákat vegyítenek a lehetséges tárgyak közé, 

kórus pedig mindinkább háttérbe szorul az 
riózus soloének mögött. Ezen végképp operássá 
itt oratórium az itáliai szerzetesrendek kezében 
ovábbra is a vallásos érzés fokozására rendezett 
íagyszabású előadások keretében virul és legne
mesebb iskolája Bolognában található, ugyanott, 
aol a vallásos érzés érzelgős barokkjának festé
szete is otthonos volt (Guido Beni, Carlo Dolci). 
A bolognai iskola (és a reátámaszkodó paduai, 
melynek főalakja Vallott!, f  1780) nem csupán 
a korszerű kantata- és oratorium-szerzésben neve
zetes, fölhasználván az olasz és később a francia 
énekes és hangszeres gyakorlat lehetőségeit, hanem 
tudós egyházi stilusa által is, melyben a régi 
római hagyományok száraz gyakorlati és akadé
mikus elméleti fönntartója lett, és nemkevésbbé 
nagyszerű énekmódszere, vezető jelentőségű ének- 
mesterei útján; a bolognai jelleg atyamestere 
Colonna (f 1695), későbbi képviselői: a világhírű 
énekiskolát alapító P'isfocc/i'i(fl726),Perti (f 1756), 
a pisai Clari (f 1754) és Ariosti (f 1740 körül) a 
francia hangszeres és opera-irány befolyását is mu
tatják, de elsősorban már az 1700 után gvőzedel-
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mes nápolyi iskola hatása alatt írják műveikéi 
A velencei irány képviseletében mutat kozil 
a némileg önálló wieni oratórium (sepolcro) is 
melynek szerzői (Draghi, I. Lipót császár) a hang 
szerelés gazdagságában túltesznek olasz mintái 
kon. Az opera formáihoz és tárgyaihoz legközelebl 
álló oratórium, a vallásos opera, lett ilymódoi 
a műfaj legáltalánosabb alakjává, minek követ
keztében nem csodálható, ha az érzéki hatási 
áriákkal együtt 1700 körül már erősen érzék 
tartalmú szövegek is bekerülnek a gyakorlatába 
(oratorio erotico), a testo pedig végképp eltűnik! 
belőle. — Nem csupán Angliában, hanem a néme
tek protestáns kantatájában és oratóriumában 
is — az elvilágiasodásra történő minden panasz 
ellenére — állandóan növekszik az olasz irány, 
aria-recitativós befolyása (Weckmann után az- 
ú. n. «nagy kantata»: Bach Joh. Christoph, Bach 
Joh. Michael, Buxtehude, Telemann stb.); Sebes- 
tiani brandenburgi udv. karmester passiója óta 
(1672) az opera és olasz oratórium hatása alatt 
a biblikus szöveghez szabadon költött lírikus 
részek, allegorikus alakok járulnak s ugyanitt 
jelenik meg először a protestáns choral is e német 
műfajban. Teljesen eredetiek a németek tovább 
is orgonistáik nagyszabású choralművészetében 
maradnak (az északnémet Beinken, Buxtehude, 
Böhm, Zachau), míg az orgonaművészet egyéb 
formáiban (fuga, passacaglia stb.) állandó ától* 
vasztását találjuk náluk idegen, főképp olasz 
elemeknek (a délnémet Kerll, Pachelbel, Muffat). 
Az áhítatos összejövetelek dalművészete (Theile 
stb.) a pietizmus térhódításával (1675—) mind
inkább ahhoz a behízelgő és világias irányhoz
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illatozik, mely 17U0 után «gaiaiib» néven koz- 
dyeltté válik.
1700 körül az újfajta olaszos német kantata és 
atorium legmelegebb fészke az önálló, gazdag és a 

éves háborúban meglehetősen megkímélten ma- 
d t H am burg, hol az élénk kereskedés folytán leg- 
rvesebben gyülekeztek a legkülönbözőbb nemzet
e i hatások s hol a hangszerjátékot is magas szín- 

. maion ta rto tta  a jómódú polgárság köreiben 
igyrabecsült szerepet játszó zenészség. A világi 
ilasz) kantata formáját végleg N eu m eister lelkész 
;övegei honosítják meg a luteránus egyház zenéjé- 

• en (1700) s a choralokkal átszőtt kantatát is az ő 
sö veg-reform ja hozza először; e munkák legkivá- 
>bb zenébe foglalója a roppant népszerű Telemann 
(■ 1767, és 1712 óta Bach J , S.). Neumeister nyomán 
alad Hunold hamburgi költő, kinek teljesen el- 
perásodott (az evangélistát és choralokat kiküszö- 
•ölő) passió-szövegét legtöbb sikerrel R e iser  (1674— 
738) zenésíti meg. Legnépszerűbbé a sokoldalú 

M attheson (1681—1764) ügyes és gáláns művei te
zik Hamburgban az oratóriumot, főleg a divatos 
Brockes erőltetett, dagályos szövegeire, melyek is- 
nét a műfaj szerves részévé teszik az evangélista 
versbe szedett) elbeszélését és a choral-éneklést, s 
melyek az allegorikus személyek közbeszúrt «szemlé- 
!et»-eiben (áriák) is jellemzően m utatják, minő 
mélyre sülyedt a 30 éves háború zaklatásai után a 
német költészet (a choral-kantatához ily módon 
hasonlóvá te tt Brockes-féle passió többi jobb meg- 
komponálója : Reiser, Telemann, Händel). A közfel
fogás az egyházi műfajok zenéjére nézve most már 
hasonló volt az olaszok és franciákéhoz : minthogy az 
operában «az isteni muzsika leginkább lá tta tja  jelessé
gét» (Mattheson), az Úr dicsőségére énekelt zenét 
sem szabad megfosztani e nagy előnyöktől. Oly nagy 
távolság nem választja el ugyan a hamburgi vallá
sos zene értékét a m intául szolgáló olaszétól, m int 
ízléstelen versezeteit a szintén barokk, de gyakran 
költői magasságú itáliai énekszövegektől, de azért 
a legtöbb megzenésítés is a la tta  marad példaképé-
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nek, az olasz kantatának és oratóriumnak. Hásónk 
képpen az 1678-ban jómódú tanácsurak vállalati 
ként megnyitott nyilvános operaszínház sem verst 
nyezhet olasz és francia mintáival. A német eszme 
világ e korban még minden igazi értékét a vallása 
elmélyedésből meríti s a vallás zenéjének alapos 
jámbor munkája tükröződik a németek világi, ház 
kamarazenéjében is, csak 1700 körül lesz túlnyomó vi: 
a román országok szabadabb technikája a collegium 
musicum-ok zenéjében; de az operazene régót' 
megalapozott kultúrájával a városi és vallási alapoi 
szervezett német muzsikusok nem rendelkeztek 
minthogy közönségük sem volt, melyből kiindulví 
e műfaj szükséglete eredeti módon föllépett volna 
Teljesen hiányzott a németekből az a megfeleli 
vérmérséklet, mely világi tárgyakon épült, a kon 
lelkét tükröző drám át nagyvonalú, színpadhatásv 
zenével kerek egésszé kötve a közélet szerves emaná-. 
ciójaként tűzhetett volna a karnevál csúcsára.1 
A Yersaillest utánzó udvarok francia darabjai és a*: 
olaszoknak otthont adó udvari színházak idegen: 
növényzet fejlett luxusát ültették el érintetlen égi 
hálás talajon (1. pl. Dresden, Bayreuth, Braunschweig 
hatalmas operaházait). I t t  nem virult sokoldalú 
színházi élet a 16. században s a német középosztály! 
dramatikus világa a középkori moralitások óta fő
képp a latin iskolakomédiák és népszerű farsangi 
játékokra (minőket pl. Hans Sachs is írt) szorítko
zott és hiányzott belőle a klasszikus hagyományo
kon nevelt eredeti szellem, formakészség, zseniális: 
elevenség. Az olasz opera hódító m űfaját legtöbb 
helyen egyszerűen á t kell hogy vegyék a németek 
s már sokat tesznek nemzetiségükért, ha az idegen 
darabokat németre fordítva adják elő. Hol eredetiek 
maradnak, nem hagyhatják el a vallásos tárgyak 
dalszerű dialógusainak stílusát, m ert csakis e téren 
volt sajátos gyakorlatuk (ilyen alapon készült a 
jámbor, visszamaradt nürnbergi S taden  «Seelewig»-je 
is, 1644, a legrégibb fönnmaradt zenéjű német opera). 
Biblikus tárgyak uralkodtak eleinte Hamburgban 
is, az egyetlen német helyen, hol nem főúri, hanem 
polgári ízlés szabta meg a műfaj sorsát s hol eszerint
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lémet opera aránylag legnemzetibb életét élte és 
nden más eredeti próbálkozást elhomályosított 
megnyitó darab zenéjét Theile karmester írja), 

ír e kezdő időben is kitűnik, hogy a német polgári 
zönség többségének színpadi ízlése a legalacso- 
abbrendű vásári mulatságot követelte és nem tu- 
t t  fölemelkedni az olasz vagy francia opera egysé- 
s stilizálásának élvezéséhez. Viszont pedig a ki- 
iomult ízlésű, külföldi példákon nevelt előkelőbb 
zető szellemek legnagyobbrészt mindenáron az 
asz opera klasszikus tárgyait és berendezését kí- 
mták a német színpadon látni s ez áramlatnak 
igedve vezetik be 1682-ben (Franck) a mitologi- 
js  és történelmi tárgyakat (eleinte főleg Strungk 
méjével). Csakhogy a két ízlésirányt a tehetségtelen 
brettisták, kik többnyire idegen minták vázai sze
n t dolgoztak, nem képesek szervesen kiegyeztetni 
gymással, a papság pedig a durva és trágár részle- 
ek ellen eleinte hevesen tiltakozik, később pedig 
liattuk teljesen elfordul a lesülyedő intézménytől, 
líg zenekarát tekintve kitűnőt produkál a ham- 
>urgi dalszínház, énekeseiben hanganyagot és játszó- 
:épességet tekintve olyannyira mögötte marad az 
>lasz, illetve a francia mintáknak, hogy úgy ezen, 
valamint dramatikus hiányait mindinkább bom- 
aasztikus és vásári külsőségek (lefejezések, élő álla
tok stb.) túlzott fölhasználásával kell pótolnia 
(1708— ). Minthogy az általában partikuláris szellemű 
és nem annyira nyilvános életet élő német közönség
nek legkevésbbé sem volt egységes az ízlése, a válla
la t fönntarthatása érdekében azonban mindenfajta 
kívánalmat ki kellett elégíteni, olyan periódusába 
kerül végül a hamburgi opera, melyben az egyes 
darabok vallásos, mitologikus, történelmi és helyi 
vásári elemeket kevernek olasz és francia nyelvű 
áriákkal, a Hanswurst pedig a legkomolyabb sujet- 
ket is minduntalan durván megbontja trágár tréfái
val. Ez erőltetetten életben ta rto tt komédiát aztán 
könnyű szerrel szorítja ki a Hamburgban 1738-ban 
letelepedő olasz opera. Virágzó korában legkülönb 
zenés szervezője a hamburgi operának K u sse r  és 
főleg a roppant termékeny K e iser  (1695-től) volt,
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kit sokoldalúsága, ötletessége és példátlanul nag 
dallambeli invenciója folytán Mattheson és Hass1 
(ki tanítványa volt) a világ legkiválóbb zeneszerződé' 
nek nevez. A bír és dicsőség szárnyaira kapott mes
ter Kretzscbmar szerint a korszak bárom legkivat in 
lóbb zenekari koloristájának (Monteverdi, Keiser 
Rameau) egyike, kinek egyéb tekintetben is soka 
köszönhet Händel és Bach J. S. ; legkevésbbé azon 
ban épen legkiválóbb dolgai: a nagy tragikus jelene 
tek hatottak a könnyűvérű környezetben s íg? 
nem csoda, ha egyéniségének léhább tulajdonsága 
kerültek túlsúlyba és művei közt igen sok a fölületes 
munka. Keiser a legelső jelentékeny zenedramatikus, 
ki az olasz és francia hatásokat a német zenekultúrái 
levegőjében egyeztette ki mesteri módon s erészben 
Händel főleg belőle indul ki hamburgi operáiban 
(1705—8) ; igazi eredetiségről persze szó sem leheti 
a külföld utánzásának jegyében működő németi 
operában, legföljebb némileg Keiser azon platt-' 
deutsch komédiáiban, melyek helyi vonatkozásúi 
tárgyakat vittek a színpadra. Tekintettel a német: 
opera elszigeteltségére és virágzásának nagy akadá
lyaira, nem csodálható, ha a német tartományok 
operaszerzői főleg az olasz irányt művelték és ha a 
fordításokat is mindinkább maguk az eredeti kül
földi darabok váltják föl az egész birodalomban.

Még akadálytalanabbul hódít teret a két fő opera 
irány S k a n d in á v iá b a n , hol az egész zeneélet olasz és 
francia kultúra hatása alatt alakul ki. S p a n yo lo r
szág  gyönyörű művészetvirágzását, mely az iroda
lomban örök értékű (Vega, Calderon) s a zenében 
Itáliához méltó (bár tőle befolyásolt) hajtásokat 
produkált, a 17. század második felében hanyatlás 
váltja föl, mely később teljes lesülyedésig fokozódik. 
El kellett pusztulnia a spanyol művészet-kulturának, 
m ert a káprázatos gazdagság, melyhez gyarmat- 
birodalmai ju tta tták  az országot, az Armada pusztu
lásától (1588) és Anglia tengeri egyeduralmától 
kezdve hirtelenebből fordult á t szegénységbe, hogy- 
sem az addig zsírjába fulladó és tétlenséghez szokott 
társadalom e súlyos gazdasági válságot normális 
fejlődés keretén belül elviselhette volna. Épp azidők-
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ii hiányzott tehát az egészséges társadalmi át- 
met lehetősége, amidőn termékenyítő középosz- 

? lynak kellett volna a műveltség sorompói közé 
onie és új vért ju ttatn ia az arisztokrata művészet 
éibe. A nagy zeneországok fokozatos társadalmi 
jlődésével szemben a roppant zökkenések tespe- 
íst eredményezték a tétlenségre amúgy is bajla- 
os spanyolok kulturális életében. Még kevésbbé 
dtak megfelelő műveltségfejlődésbeli előföltételei a 
;leti agrárállamoknak, hol a középosztály és eredeti 
írosi élet teljes hiánya túlságosan nagy és áthidal- 
atatlan távolságot hagyott a büszke földesúri rend 
) az igás jobbágy között. Orosz-, Lengyel- és leg- 
íkább Magyarország elkeseredett és állandó har- 
li mindenfajta nyugodt fejlődésnek útjában állót
ok ; eredeti művészi élet kialakulása ilymódon 
íhetetlenség volt ez államokban. Az oroszok egyházi 
enéje e korban még mindig az ősi byzanci mód- 
zert használja és semmi összefüggés közte s az 
urópai külsőségeket fölvett udvar 18. századbeli 
rilági zenemulatságai közt, melyeknek csúcspontja 
i’i  1761-ben nyugati mintára berendezett opera
színház (olasz és francia darabokkal s szokatlanul 
aagy énekkarral). A részekre szakadt, szomorú 
állapotú M agyarországnak, zeneélete sem nélkülözi 
a tragikus vonást, minthogy a népmuzsikájában élő 
hatalmas elevenerő csak elégtelen mértékben nyilat- 
kozhatik meg. Az, hogy Báthori Zsigmond erdélyi 
fejedelem udvarának zenetanítója, a kiváló észak
olasz orgonista: D iru ta  1598-ban megjelent nagy
szabású elrnéletkönyvét (a billentyűs hangszerekről) 
a fejedelemnek ajánlja («II Transilvano» címmel), 
csak a gazdag udvar műveltségét s nem a magyar 
zeneviszonyokat jellemzi. Többszólamú nemzeti zené
nek magyar földön csak a rögtönzött zenekari kísé- 
retű úri (nemesi) muzsika vagy palotás zene nevez
hető, melynek műveletlen összhangosítása némiképp 
a nyugati zene hatása alatt, dallamvilága pedig 
részben a népdal, részben az úri népszerű dal és 
tánc, részben pedig a kuruc idők harci muzsikájá
nak átvétele útján cigány cifrázatokkal és előadó
modorral alakul ki. A szegénységben tengődő nép-
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cigánytól teljesen elüt a fejedelmien fizetett úri 
cigány, milyen pl. Cédron, Bercsényi zenekarvezetője 
vagy Barna Mihály, Csáky gróf bibornok «udvart! 
prímása (1737 körül). A cigány, m int nemzeti kel
lék, mellett továbbra is nevezetes marad még a lan-, 
tos költők úri danolása, minő a kecses trubadúré: 
A m a d é  László báróé ( | 1764). Magyaros részek, az: 
egyházi partikularizmus fejlődésével, az itteni egy
házi énekgyűjteményekben is mindjobban szaporodó 
számmal találhatók, és Bartalus szerint előfordulnak 
a többszólamú egyházi zenében is, melynek 17. szá
zadbeli egyetlen fönnmaradt magyar képviselője az 
erdélyi K á jo n i, minorita, mikházai orgonista tabula- 
túragyűjteménye (Organo Missale 1667). Az ellen- 
reformáció egyházi barokkjának jegyében, az itáliai: 
koncert-stilus hatása a latt készíti herceg Eszterházy 
Pál nádoraz 1711-bennyomatott «Harmonia coelestis»-t 
melynek kisméretű, tetszetős, dallamos (s helyen
ként magyaros) részeiben a főúri szerző tehetséges: 
dilettánsnak bizonyul; nem «a régibb, egyszerűbb» 
(Bartalus), hanem az újabb, Bécsben előadott olasz 
operák népszerű stílusának lelkes utánzójaként je
lentkezik e munkájában Eszterházy, k it a politika 
és többféle kedvtellései sokkal jobban lekötöttek, 
hogysem elfogadható fokra emelkedhetett volna a 
zene mesterségbeli részében (nem mérhető pl. az 
egykorú velencei Marcellohoz). — Csapások és eredeti 
zenéjük elfojtásának korává le tt az ellenreformáció 
ideje a csehek számára. A jezsuiták és a nemesség 
égisze alatt az egész cseh nyilvános zeneéletet át- 
hálózó olasz egyházi barokk legfőbb helyi képviselője 
H aberm an n  (f 1783), a 18. század racionaüsztiku- 
sabb irányú egyházi zenéjében pedig C zernohorsky  
páter (Tartini, Gluck és Túrna tanítója, f  1740) a 
legkiválóbb mesterük. 1700 körül jelennek meg elő
ször olasz operatruppok Prágában, az első állandó 
olasz operaszínpad pedig 1724-ben nyílik meg ugyan
o tt és uralkodik a muzikális ízlés túlnyomó terü
letén.

1700 körül jutott delelőjére a száz évvel előbb 
megindult újfajta fejlődés. Mialatt a kor tudó-
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únya és szellemének szabad iránya Newtont, 
úbnizet, Huyghenst és a 18. század kevély, 
dalos, minden hagyománnyal bátran szakító 
ancia racionalizmusát szüli, az egyházi zene 
világiasodásának folyamata teljessé válik, az 
pera a legelterjedtebb zenés műfajjá és világ- 
italommá lesz (Gottsched szerint kb. 10-szer 
myi operát írnak mint színművet), a polgárság 
ilági muzsikálása pedig központjába kerül a 
omoly zeneművelésnek. A londoni középosztály 
>gkorábbi kialakulására vall, hogy ott már 
672-ben rendezi Banister hegedűs a legelső 
lyilvános és belépődíjas hangversenyeket. Német- 
•rszágban 1668-ban alapítja Weckmann orgonista 
t híres hamburgi collegium musicumot, melynek 
dónként meghívott hallgatóközönsége a legújabb 
űnfoniákat és francia nyitányokat jó előadásban 
kapta; e zenélő társaságok lelke a diákság volt, 
a haladó szellem mindenkori fullajtárjai, kik az 
ország többi nagyobb városában is hasonló moz
galmakat tettek lehetővé (pl. Lipcsében többek 
közt Bach J. S. alatt). Végül a francia zenekar
játék és közönség-fejlődés nagyszerű következ
ményeként 1725-ben alapítja Philidor A. a Con- 

■ certs spirituals-1 (egyh. ünnepeken a színházat 
pótló előkelő zenekarhangversenyek), melyek pél
dája a többi országban is csakhamar hasonló 
vállalkozásokat serkent életre. Itália nagyobb 
városaiban a conservatoriok zeneelőadásai válnak 
mind nevezetesebbekké. Az olaszok tovább is 
megőrzik egyeduralmukat a dalmű és hegedűzene 
területén, a franciák a hallétben és zongora
zenében, de a német mesterek konkurrenciája 
most már szintén erősödni kezd, miután az ornora-

16Molnár: Az európai zene története,
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irodalomban már a 17. század közepe óta veze 
tőkké lettek s most a zenekari muzsikában i 
hatalmasan csillogtatják a protestáns zeneformá 
kon és házi zenélésen megizmosodott formáll 
tehetségüket. Nagy szerepük lett a németeknél 
a mind jelentékenyebbé váló zongorairodalon 
népszerűbb, polgáribb, közkedveltebb irányába! 
is, mely a zongorát a 18. század kedvenc ház 
hangszerévé emelte a mellőle lassacskán kiszorult 
lant helyébe.

A tiszta, csengő hangú clavichord ős az erőtelje
sebb, inkább akkordikus játékra szolgáló clavicem
balo irodalma legelőször Angliában, majd a 17. 
század 1. felében a francia clavecinistáknál kezdi 
elválni az orgonáétól, míg Olasz- és Németországban i 
e folyamat csak a század fordulója táján lesz erő-' 
sebben érezhetővé. Amikor a zongora ilymódon 
nem csupán segédhangszer többé, irodalmában mind
jobban érezteti kialakuló közönségének Ízlését és az 
inkább hivatásos zenészek kezében maradó hegedű- 
litteratúrával szemben jórészt a jellemző d ile ttán s
irodalom ként kezd szerepelni, mely csak «plaisir»-t, 
kellemes szórakozást nyújt, kedvelteti magát és 
esetleg u. n. «gyakorlatinak szolgál. Ez irodalom 
egyelőre az említett rövid hangú és crescendo-képtelen 
zongorák számára készül, de már 1711-ben válik 
ismertté a firenzei C risto fori kalapácsszerkezetü  új 
modellje, melyet 1722 körül először a német S ilb er
m an n  G. tökéletesít s mely a zongora mai képes
ségeinek kifejlődését alapozta meg azáltal, hogy a 
hang árnyalását a billentés különféle módozataitól 
te tte függővé (p ia n o fo rte ). Ugyanez időtájt kapta 
másik hatalmas lendületét a zongorairodalom a 
zeneelmélet részéről, mely már Gafurius óta (1496) 
ismerte a hangrendszer temperálásának elvét, de 
végleges gyakorlati erővel az egyenletesen m érsékelt 
12 félhangban való hangolást csak W erckm cister  
német orgonista elméletírásai nyomán léptette életbe 
(1691— ). E nagy, a modern hangnem váltást (rao-

2Í-2



AZ EURÓPAI ZENE TÖRTÉNETE, 2 4 3

Aciót) teljesen fölszabadító eredmény egyenes 
retkezménye volt a modern hangnemek győzelmé- 
: és végső megszüntetése a (még 1750-en túl is 
mtéktelen nyomokban itt-o tt fölbukkanó) egyházi 
ignemrendszer és az egyenlőtlen temperatúra 
óttségeinek (a 12 dúr- és mollhangnem követ- 
:etes használatának bizonyára legelső összefoglaló 
v é t Bach J. S. írta «Das wohltemperierte Klavier* 
ien [1722], a modem hangnemkor írásmódjának 
jes elmélete pedig a szintén német Walther J. G. 
ikonja óta [1732] áll készen).
De egyébként is roppant nevezetes változásokat 
z a korszak zeneelmélete. Mersenne francia szerzetes 
elhangok tüneményét a zeneelmélet alapjává teszi 
536), Kircher német jezsuita enciklopédiája 1650-ben 
enik meg és szintén jelzi, hogy a tudományos 
ndolkozás helyet kezd szorítani magának a muzsika 
önzésében. Történelmi, tudományos és scholasz- 
:us elemek vegyítése, általában a még szét nem 
I t  ágak naiv keverése jellemző a kor kibontakozó 
néletére, s csak a 18. század hozza meg i tt  is a 
lági gondolkozás teljes áttörését (pl. Matthesonnál, 
első valódi zenei publicistánál). A kontrapunktista 

nítómesterek (Berardi, Bononcini G. M., Fux, 
világhírű bolognai Martini, Vallotti stb.) még 

irülveszik ugyan tanaikat céhszerű titokzatos
s a l ,  de világi műveikben a korszerű iránynak 
idolnak s így maradi törekvéseikkel csak halvány 
nyai lehetnek az előbbi kor egységes gyakorlatú 
^yházi mestereinek ; minthogy pedig elméletük 
apjaként az elszigetelt Palestrina-stilust használják 
k szigorú iránnyal mintegy gátat vetni akarva a 
me ellaposodásának áradata elé), szétvá lasztják  az 
Iméletet az élő gyakorla t zöm étől, mely a generál- 
asszus művelésével és a világi formákkal éppúgy 
lszakadt a régi egyházi iránytól, m int ahogy az új 
aűveltség az egyházi gondolkozástól. Még a mester 
zemélyes tanítása oktatja a készülő zenészt, de 
nőst már nem a kész mesterségbe vezeti be, hanem 
:sak az alapokat rakja le számára, míg az élő 
gyakorlat művészetét elsősorban az iskolán kívül 
yagy pedig világi mestertől tanulhatja meg a készülő

16*
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zeneszerző. A Palestrina-stilus nem eleven, csa i 
stilizált irány e korban, elmélete pedig az elvon 
teóriának lesz törzsökévé, míg a gyakorlat teljese • 
emancipálja magát minden elmélet alól s megszűnte 
elmélet és gyakorlat szoros együvétartozását; dtl 
amily nagy tekintélyű még a Palestrina-stilus, épp: 
olyan a teóriája is, mely mellett eltörpül a gyakorlat 
után kullogó, tudománytalan generálbasszuselmélet 
és zeneszerzéstan. A kort jellemző kétféleség ural' 
kodik itt is mindaddig, míg a felhang-elmélet é. 
matematikai zenetudomány (Descartes, Sauveur 
Bernoulli, Euler) és a végleg összhangossá, akkor- 
dóssá lett zeneművelés kellő súlya a tudománya 
összhangzattan  megalapítását lehetővé nem teszi 
R am eau  alapvető munkássága (1722—) fekteti lé 
további idők számára a hangzatok funkcióinak és 
kötésének tanát, valamint a hangrokonság elvét, é; 
pedig oly messzemenő belátással, hogy közvetlai 
utódjai (pl. Kirnberger) távolról sem, csak a 19 
század tudománya (Riemann) vonta le tanításánál 
szükséges végső következtetéseit. Rameau korává 
a zeneszerkesztés súlypontja a kontrajjunktikáró 
végleg a harmonikára (homofóniára) tolódik át 
e jelenség persze összefügg a zongora- és általába) 
a zenegyakorlat fokozott elnépszerűsödésével, minél 
következményeként most már a tempó jelzések hasz. 
nálata is sokkal differenciáltabbá válik. — A leg: 
első magyar zeneelmélet-írást Maróthy György debre 
ceni professzor készíti 1743-ban (megjelent a «Magya;. 
harmonikus» c. többszólamú református énekgyüjte' 
ménv mellékleteként, 1774).

A zene történetírása — összefüggésben a világ; 
irodalom általános föllendülésével — e korban 
indul meg és egyúttal részben le is válik az elmélet 
írások polihisztorikus összegzéseiről, önállóvá lesi 
(Printz 1690— Martini 1757), ellenben magán hordja 
az individualisztikus kor történetírásának általános 
sa já tságá t: azt t. i., hogy az eseményeket külön, 
külön, elszigetelve vizsgálja és nem keresi a jelen 
ségek közt lévő szerves összefüggést. Printz, Bons 
tempi stb. zenetörténeti munkái nagy szorgalom; 
mai összegyűjtött adathalmazok, miket nem fűi
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igasabb rendű egységekbe a kezdet nehézségeivel 
zdő vizsgálat ; a korszak történelmi érzéke csak 
események egymásutánjának gépies fölsorolásáig 

az egyes elszigetelt nagy jelenségek erkölcsi hang- 
lyozásának szempontjáig jutott. E krónikaszerű, 
Latoló, pragmatikus történetírás, mely az alakulato
lt adatszerű vagy morális adottságoknak, merev 
:ységeknek tekinti, szorosan összefügg a kor egyéni- 
g-fölfogásával, mely szerint az individuum íügget- 
n, saját belső, elszigetelt törvényeivel határolt 
alaki és nem láncszeme az összeségnek. Hasonló- 
áppen az esztétika és művészetkritika is gyermek- 
órát éli a részben teologikus képzetekkel vegyített 
igalomrendezésében, részben pedig a francia raciona- 

1 sták minden múlttal szakító, mindent élőiről építő 
éppen ezért egyoldalú és szükségszerűen kezdet- 

jges filozófiájában. Már láttuk, hogy a világi érzelem- 
an hogyan alakította 1600 körül a firenzei mono- 
listák természet-utánzó elméletét. Ez esztétikai 
ránnyal szoros kapcsolatban alakult ki az egyéni 
üzelmek hullámzásából táplálkozó modern zene
művészet, csakhogy a muzsika nem volt soha és 
aem is m aradhatott egyszerű követése az érzelmes 
beszéd hangsúlymenetének, hanem a maga épít
kezésében — m int minden művészet — elvont és 
az élet jelenségeitől csak á tv itt értelemben be
folyásolt maradt, minthogy nem az élet, hanem 
csakis a maga külön belső művészi törvényei szerint 
épülhetett. A racionalista filozófia, ahogy az a 18. 
század folyamán főleg Franciaországban kialakult 
(és a francia-olasz operakérdésben is a pamflet- 
irodalom vezető szellemereje lett), teljesen és fokozott 
mértékben m utatja a firenzeiek 100 évvel azelőtti 
gondolkozását; az o b jek tiv isz tik u s esztétika  (Bossuet, 
Boileau) követeléseit alkalmazza a zenére is, szerinte 
a zenei szép attól függ, hogy (művészien, ízlésesen 
kiválasztott) tárgyát, a természet jelenségét, kellő 
igazsággal tudja-e utánozni a zenemű (utánzás
elm élet; Dubos, Pluche stb.) A zenészek persze 
egyáltalán nem csatlakoztak az ésszerűséget hirdető 
filozófusok nézetéhez és hangsúlyozták az érzéki szép  
fontosságát és függetlenségét (Lalande, Couperin,
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Leclair stb. írásai) ; utóbbi fölfogásba kapcsolódtak 
azok a gondolkozók is, kik az opera kérdésében 
az u. n. olasz pártot képviselték a szigorú racionalisták 
Lully-imádatával szemben (Raguenet 1702 stb. él! 
főleg Crousaz 1715). Hasonlóan és még több súllyal 
védik (a pietisztikus iránnyal szemben is) a zene 
függetlenségét és magasrendű hivatását az elméletire 
német orgonisták (Werckmeister, Kuhnau), éreztetve 
a protestáns zeneművészet idealisztikus szellemét,! 
mely a német zene legnagyobb alkotásai előfeltételé
nek, a később beálló német zenei hegemónia alap
vetésének bizonyult; velük szemben csak a franciák 
hatása a latt álló németek ragaszkodnak az érzelem- 
és utánzáselmélethez (Mattheson, Gottsched). Az; 
olasz gondolkozók a zene vallásos jelentőségének 
hangoztatásán (Berardi 1681) kívül leginkább a 
közkeletű opera kérdésében foglalnak állást (ha
sonlóan a franciákhoz) ; csaknem egyértelműek ab
ban, hogy az opera, m int iro d a lm i műfaj : alsó
rendű, — de míg az antik poétikára (Aristoteles); 
hivatkozó maradi párt (Muratori, Marcello stb.); 
teljesen elveti a «melodrámát» (operát), addig a 
haladók (Martelli, Crescembini stb.) a zene és a 
fantasztikum győzelmes varázsát és a műfaj önálló
ságát hangoztatják. Az utánzás-elmélet túlsúlya 
nagyon érthető jelenség, ha meggondoljuk, hogy a 
zene kb. 1600-ig csupán szöyegillusztrációként jelent
kezett, illetve a filozófusok (főleg a franciák!) első
sorban olyan szerepében voltak hajlandók helyesnek 
elismerni ; az abszolút zene nagy föllendülése a 18. 
század folyamán az önálló és független törvények 
alapján létrejövő zenei szép esztétikáját alakította 
ki, melyhez 1750 körül már meglehetősen közel áll 
a franciák néhány legjobb gondolkozója (Batteau, 
az enciklopedisták), melynek tudom ányos megalapozóí- 
sá t a képzelet önálló törvényeinek hangoztatásával 
a német B aum garten  végzi (1735 óta), s melynek 
legjelentékenyebb és a zene belső területéről kiinduló 
elméletírója és igazi megalapítója Rameau (1754). 
A zenészek gondolkozásában a zene mindinkább 
oly érzésművészetté lesz, mely nem függ semmiféle 
mintától, nem képes határozott érzelmeket tükröz-
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ni, csak bizonytalanokat (Quantz, Bach Ph. Em.), 
jyis az ésszerűséget a művészi képzelet uralma 
H tja ki az esztétikából és előkészíti az u. n. 
nantikus zenegondolkozást. Hogy a művészetek 
pniástól független, autonom esztétikája a tudo- 
myban és általában művészet és mesterség szigorú 
leválasztása a köztudatban még csak kezdő gyer- 
:kkorát éli, következik a középosztály tudományos 
ttének egyelőre még csak tapogatódzó fejletlen- 
jéből.

Minthogy Itália legbecsesebb tartományai majd 
spanyol, majd a német császári korona szolga- 
gában éltek, politikai úton is szinte magától 
tódott, hogy az olasz operaszerzők főtörekvése 

európai udvarok meghódítása lett s hogy az 
>era főképpen európai udvari operává alakult, 
ár származásánál és pompás kiállításánál fogva 
a főúri ízlés tükrözője volt a színpadi dalmű 
jellemző előkelő helyzetére, hogy az opera - 

tekesek és énekesnők ünnepelt és vagyonokkal 
letett kedvencei lehettek a fényűzés társadal- 
ának, mialatt a színészek még megvetett sze- 
élyek voltak. A 18. század olasz operaírói 
sősorban külföldi fejedelmi operaházak számára 
ügoznak és szövegeik, valamint zenéjük pontos 
ikre a századbeli sülyedő, végképp elpuhuló, 
aerválódó arisztokrácia ízlésének. Kb. 1670 és 
720 között termettek azok a művek, melyek 
z olasz opera világuralmát teljessé tettéks melyek 
ivén e műfaj a zenés műfajok királyává emel- 
.edett és a muzsikát a világi közélet egyik ural- 
.odó kultúrerejévé tette; de párhuzamosan a főúri 
sztály szerepével: vezető helyét az olasz udvari 
>pera továbbra is, akkor is megtartotta még, 
.midőn igazi belső ereje már lehanyatlott és nagy-
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részt léha szórakozássá vált. A Lully utáni francia 
chablonnal egyidejűleg alakul ki az olasz opew 
seria (komoly opera) chablonja, mely már neníi 
az itáliai közönség tarka karneválkedvéből lép 
elő, hanem az udvari színházak páholysorát 
mulattatja. Az udvari opera seria megszűnteti 
a 17. század darabjainak zagyva összevisszaságát, 
egységet és bizonyos nemes egyszerűséget önt 
a cselekményekbe, viszont végleg megpecsételi 
az ária és pedig főleg a virtuóz kólói'atúr a-árifli 
uralkodó szerepét, oly módon, hogy a daraboki 
dramatikája végképp háttérbe szorul és a zene, 
a fülbemászó, dallamos zene foglalja le az érdeklő
dés teljességét, (az improvizációs ének-manierákl 
pedig értéktelenekké, külsőséges dísszé válnak).| 
Minthogy a 18. század főképp dacapo-áriák és: 
recitativók váltakozásából összeillesztett színpadi, 
darabjai teljesen az énekesek dal produkció-soro
zatává lettek, melyben a klasszikus maszkok már 
csak közismert és érdektelen díszletei a szerep" 
löknek, úgy a zeneszerzők, mint a szövegírók 
munkája elsősorban az énekesek kiszolgálására 
irányult, az udvari chablonopera pedig méltán 
viseli a «koncert-opera» elnevezést. Zeno (f 1750) 
és főleg Metastasio (t 1782) bécsi udvari költők 
szövegei tetőzik be (részben Corneille és Racine 
hatása alatt) a klasszikus külsőségekben mozgó' 
opera seria formafejlődését, és méltán osztoztak 
a műfaj nagy ünnepeltségének dicsőségében, mint
hogy tisztán és leszűrve nyújtották azt a vázat, 
melyen a főúri ízlés vezető zeneműfaja épülhetett. 
Metastasio, korának legnépszerűbb olasz költője 
(kinek néhány versét Csokonai magyarba ültette) 
képviseli azt a valódi olasz operaköltészetet
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.yben a szavak olvadozó muzsikája szinte már 
i magából a kész melódiát, melyben a csele k- 
ny csak a recitativók és fél-recitativók (accom- 
*nato-k) alatt zökken tovább, s melynek főszá- 
,i az áriák, e sztereotip frázisokból összeállított, 
intenciákkal, szóvirágokkal kibélelt általános 
ii szemlélődések. Végleg eltűnnek a Cavalli-féle 
gy drámai jelenetek, minden egyebet kiszorít 
bel canto (szép éneklés) vezérszempontja és az 
es, behízelgő operaáriák túlsúlya az egész zene
st alakulására döntő befolyást gyakorol; azáltal, 
)gy a secco és az ária teljesen szétválnak egy- 
lástól, a zenész egyáltalán nem vesz részt a dráma 
akításában, annál kevésbbé, mivel a reflexiókban 
íozgó áriák alkalmával sem a résztvevő szereplők 
semélyes lelki világa nyilatkozik meg, hanem 
aintegy általánosságban az érzelmek maguk, 
játható, hogy az érzéki zene önálló élete van itt 
cülsőségesen hozzáillesztve a drámához és így 
isak természetes, ha az ünnepelt maestrok itt-ott 
pasticciot (pástétomot, vegyes mindenfélét, vagyis 
több munkájuk legjobb számainak új keretben 
való összeragasztását) adatnak elő az énekesek 
és közönség gyönyörűségére. A Metastasio-féle 
operairány persze elsősorban az elpuhult főúri 
osztály jellemző élvezethajhászásának keretében 
alakul ki, s tárgyaiban, valamint ezek merev, 
elvont beállításában is a 18. századbeli arisztokrá
ciára jellemző. A kontinens fejedelmi udvarai 
már eleitől fogva sokkal kötöttebb és merevebb 
szellemet parancsoltak a színházra, mint az ango
lok fejlettebb, szabadabb társadalmi viszonyai; 
az opera seria kiásszicisztikus báb-alakjai az 
etiquette szabályainak szorítójában mozognak,
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mondandóik sajátja «csillogó fölületesség mélysé 
nélkül, prózai érzületek és gondolatok, az illei 
figyelembevétele és látszólagos erkölcs ; mert 
darabokból a kéjjelgés levegője árad, de azt nei 
nevezik meg, hanem mindig csak a szívről va. 
szó» (Schlegel Metastasióról). S így a 18. százai, 
első felének legelterjedtebb drámai műfaja mini 
den szépségében és leszűrtségében is sülyedt 
világfölfogás képviselője volt, melynek megromli 
szelleme, üres formalizmusa éles kritikát kény 
szerit ki sok helyütt, s mellyel szemben fiatal 
egészséges, népszerű zenedre ma tikus irányol
mindinkább hangsúlyozzák, hogy a földszint 
közönsége : a polgárság lassacskán érvényesítem 
kezdi a maga önállósuló, új világokat kibonta
koztató ízlését. Marcello szatírája (1720-as évek
ben) és Goldoni szatirikus vígjátéka (A smymai 
imprezárió, 1761) csak a legélesebb pellengérre- 
állításai annak az iparszerű cperatákolásnak, 
mi az operaláz legforróbb korában (1720—60) 
az önkényeskedő és kíméletlen énekvirtuózokat 
(primadonnák: Cuzzoni, Duras tanti stb., primo 
uomok: Senesino, Farinelli stb.) emelte a ze
nei siker tetőpontjára. De a legádázabb bírá
latok hallatára se feledjük el, hogy az igen 
nagy számú tehetséges operaszerző, amidőn (szo
kás szerint darabjának előadó helyén) a szere
peket az énekesek igényeihez alkalmazta, leg
szebb dallamait szórta ki a részegítően muzsikáló 
versekre, s azok a tapsok, melyek a jól sikerült- 
zenének és előadásnak szóltak, a korszak leikéből 
jöttek. Vagyis az énekes-garázdaság, egyoldalú
ság és visszaélések mellett is mindvégig ott 
ragyog az olasz opera melodikájának és ének-

i>r,o



AZ EURÓi’Al ZEííB  T Ö R TÉN EÍE .

i
2 ö i

vészeiének utolérhetetlen fénye, mellyel szem- 
e korszak végéig semmi más színpadzenei 

iy hasonló mértékben nem érvényesülhetett 
ezető társadalom világában. 
tz ária-opera, az öncélú bel canto világuralmá- 
; kezdete a nápolyi Scarlatti Alessandro 
59—1725) nevéhez fűződik, ki stílusának lé
igében a vele egykorú északolasz mesterekkel: 
ffani-, Bassani-, Pollaroloval stb. nagyjában 

• gegyezik, de működésének kivételesen nagy- 
bású mivolta által Nápolyi emeb Itália legelső 
Le városává. Amit különösképp délolasz ki
űzés mód ként gyakran a nápolyiak kezdeménye
dből fakadónak tulajdonítanak (az ú. n. 
épséges» stílus), legnagyobbrészt közkincse volt 
időszaknak, éppen úgy, mint ahogy pl. Corelli 
dodikáját sem lehet kizáróan rómainak nevezni. 
) minthogy Scarlatti korszakalkotó működésé- 
1 kezdve a nemzetközi olasz opera, oratórium 

kantata legkiválóbb mesterei, a bel canto 
*jobb előadói és a legkeresettebb karmesterek 
yaránt nápolyiak voltak, bizonyos, bogy a 
csőség legnagyobb magaslatára hágó «nápolyi 
kola» nem csak külsőséges összpontosulásót 
lenti a zeneéletnek egy városban (mint a ve- 
ncei opera), hanem sokkal többet és egészen 
lást. A nápolyi vérmérséklet és zeneiség volt 
gyanis legalkalmasabb arra, bogy a tisztán 
íelodikus varázsra épített kompozíciót minden 
orszerű lehetőségében kifejlessze, s e körülmény
en bizonyára nagy része van a délitáliai éghaj
latnak. A nápolyiak született hajlamaiknál fogva 
;ülönösen eleven, hajlékony, színpadias, érzéki 
űzű dallamképzésben tűnnek ki s élénk, ellen-
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állhatatlan temperamentumuk a zenén át tör li 
legtalálóbban. Már az 1650 táján működői, 
nápolyi Cirillo is (főleg komikus operáiban) éppeti 
abban különbözik az egykorú északolaszoktó.« 
mi a 18. századbeli olasz opera különös sajátsága 
«az eszmék elevenségében» (ahogy Martini mondjál 
népszerűségében és friss modernségében (ellen 
tétben pl. Cavallival, Cestivel, kik még érezteti, 
a firenzei pszalmodiát). Vagyis valószínűne' 
látszik, hogy a nápolyi helyi zenedialektus tett 
az ottaniakat legalkalmasabbá az 1700 körű 
teljes uralomra jutott újfajta melodikus irán; 
mindenekfölötti képviseletére. Még világosabb 
lesz ez észre ve vés Provenzale-nél (1675 körül) 
a nápolyi iskola igazi megalapítójánál, ki a 17 
század legkiválóbb nápolyi dalműírója és a: 
ottani zenészképző konzervatóriumok nagy jeleni 
tőségének is egyik alapvetője.

E régebbi nápolyi iskolának azonban Scar 
latti szerzi meg világhírét, azáltal, hogy nen 
csupán a különösen mozgalmas, energikus ritmi 
kájú és gyönyörűséges ívelésű, forró lüktetés 
dallamvezetést illeszti roppant nagyszabás úri 
fejlesztett formaképzésbe (nagy dacapo-aria) 
hanem hatalmas sokoldalúsága által is, mi alkaí 
mássá tette őt, hogy patriarchájává lehessen eg; 
száz évre szóló, minden irányban működő é 
mintákat szolgáltató zenetermelésnek. Scarlatti 
Kómában kezdi működését és magáévá teszi 
római iskola acapella-stílusát, de éppúgy Carissimi: 
Stradella és Corelli kamaramódszerét is, s mind 
ez irányban termékenyen működik, a bolognai 
mesterekhez hasonlóan, nem maradva mögöttü 
az énekművészet személyes képviseletében, hang;
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•játékban és karmesteri képességekben sem. 
kbogy Scarlatti régies stílusban alakított egy- 
:i dolgai nem szárazak és tudományosak, 
nem ezeket is átfűti a szenvedély melegsége, 

i :öbbi irányban pedig mindazt, amit Bassani, 
dfani stb. derék és mesteri módon képviseltek, 
n zsenialitás csúcsaira emelte és nagyvilágivá, 
;általánosabb érvényűvé tette. Egyezik kitűnő 
bsz kortársaival Scarlatti abban is, hogy egy- 
zi műveiben nem olvasztja egybe a régi (római) 
lizált kontrapunktikus stílust az új (zenekari) 
iózussal, hanem külön-külön, egymás mellett, 
lváltva használja őket, s egyezik abban is, hogy 
igyszabású iskolázottsága folytán fönntarthatja 
17. század nagymestereinek szolid, sohasem 

•lületes letevő módszerét és nem esik át üres 
omofoniába, bár az öncéllá lett melodikusság 
ezérszerepe az ő működésétől datálódik. A dráma 
aenetétől nagyjában függetlenített opera- és 
rátöri um zenének, azon kantatának és zenekari 
gyházi zenének, melyben a szöveg nagyrészt 
:sak alkalom az önmagában nagyhatású muzsi
kálásra, Scarlatti lett első mintaszerű nagymestere, 
de roppant jelentőségét és értékes forrásszerű
ségét akkor látjuk csak igazán, ha összehason
lítjuk a késő velenceiekkel, kik szintén az egyed- 
uralmú énekvirtuózitás szolgálatába helyezték 
működésüket. E késő, 1700 utáni velencei opera
szerzők ugyanis (Albinoni, Lotti, Vivaldi, Porta, 
Gasparim stb.), eltérően nagyjában kitűnő kan
tata- és egyházi stílusuktól, üres és semmit- 
mondóan chablonos virtuóz-irányban tákolják 
össze színpadi műveiket, melyek ízetlen, közön
séges metodikája, fölületes hangszerelése áthidal-
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hatlan ellentétben van Scarlatti nemes, alapw 
módszerével és általában a nápolyi iskola dallami 
életének friss erejével. Legrenzi még nem csal 
hogy tetőpontján állt a nemes művészetnek, d< 
Bassani- és Stradellához hasonlóan egyenesei 
átvezetett a nápolyi stílus mcdcrába, azonbai 
a Bécsben működő Draghi, Ziani (1680 köréi) 
valamint Caldara (fl736) operái már hajlanal 
az ella poscdásra és szükségessé teszik a déliéi 
győzelmes fölülkerekedését. Jomelli szerint egy
házi munkáiban, mások szerint a szintén rengeteg! 
számú kantátáiban nyújtotta Scarlatti a leg- 
különbet, mely utóbbiakban tán legtisztábban 
érvényesül döntő jelentőségű formaérzéke, nagy
szabású harmonikái gazdagsága és hangulatfestő' 
képessége. De világhíre leginkább onnan szár
mazik, hogy első nagymestere a 18. századi 
udvari operájában közkeletűvé lett zenei «kulissza- 
stílusnak» s ezirányú jelentőségét mi sem mutat
hatja világosabban, mint az, hogy az előtte is 
régóta használt dacapo-formát, valamint az ú. n. 
Scarlatti-féle vagy nápolyi nyitányt, melynek 
alapvető formája (egy élénk, egy lassú és egy 
igen gyors rész egymásutánjával) már Marini 
sonatái közt megjelenik (1655) s mely az 1690-es 
években veszíti el fugátós jellegét (és alakul 
modern, dalformás szerkezetté, egyidejűleg Corelli 
sonataformájával), Scarlatti személyes találmá
nyának tulajdonították; ő volt ugyanis, ki a 
visszatérő áriaformát a kor követelésének meg
felelően kibővítette és ellenállhatatlan tartalmúvá 
tette és ugyancsak ő volt, kinek kezében az olasz 
operamegnyitó tökéletes képviselőjévé lett azon 
örömteljes,színpadias és'friss ünnepi hangulatnak.
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yet a rcvid velencei nyitány aránylag még 
lenül éreztetett. Ez a fényes erejű nyitány 
ízen ellaposodik a későbbi nápolyiak kezében 
zvszerű, lármás jelzésévé lesz a darab meg- 
désének, úgy bogy a Lülly-félével sehogyan 
! mérkőzhetik művészi szerkezetét tekintve, 
ennél újszerűbb és népszerűbb tartalmú, 

oébként a bájos, síma, előkelő, hódító nápolyi 
üst találjuk Scarlatti közvetlen utódainál: 
ri-, Eago-, Greconál is. Legkiválóbb tanít- 
iva Durante ( f i  755), főleg a régies és modern 
házi stílus, valamint a kamarazene egyik 
almas, merész harmonikájú képviselője, kinek 
számú operája azonban (Fasse szerint) száraz 
;úl cikornyás. Mint Scarlatti, Durante is át- 
zi egyházi zenéjébe az opera melodikájának 
hatásos hangszerelésének új módozatait és 

i — bár mindig nemes marad — az egyházi 
e operaszerűségének egyik képviselőjévé. A bel 
íto általános, minden téren való uralmának, 
igazi nápolyi melodika teljes kibontakozásá
ig képviselője az újabb nápolyi iskola, melynek 
ő virágzása 1725 körül azokat a bizonyos 
zédes, hosszú lélekzetű melódiákat és roppant 
(/•szerű, de épp oly behízelgő és találó zenekari 
festéseket teremti («dolce stíl nuovo»: Leo, 
nci, Pergolesi, Porpora). Most lassacskán kivész 
arlatti ősi gyökerű, nagy gazdagságú technikája, 
zeneművészet teljesen arra a lejtőre kerül, 

?lyen az olasz barokk mindinkább szentimen- 
lis hangulatok könnyen emészthető, lágy, síma 
fejezósévé sülved, melyen semmi sem marad 
teg az elmúlt idők méltóságából, ellenben 
inden a megnyerő, behízelgő modorra ossz-
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pontosul. A 18. század első fele a zenének csa 
nem egész területén a kontra punkt hagyom 
nyainak teljes meglazulását, fölbomlását ké 
viseli, vagyis azok az individuális áramlato 
melyek száz évvel előbb a polifónia és homofóm 
összeolvadását eredményezték, most újabb társ, 
dalmi fejlődés hatása alatt teljesen megbontja 
a 17. század polifon elemeinek építkezését, végit 
túlnyomóan melodikussá, egyszerű aláfestésír 
alakítják a zeneművészet egészét. A nápolyia 
nál Vinci- és Porporával indul meg a tulajdoi 
képeni routine-komponálás és az elődeiknél rat 
értelmes koloratúrás énekhangkezelés ellaposi 
dása. Az udvari opera és énekvirtuozitás való' 
fénykorát (1740 körül) a nápolyi ne ve Its ép 
mesterek homofón és fülbemászó iránya jel 
(Terradellas, Jomelli, a német Hasse stb.), mel 
azonban a jobb munkákban mindig érezteti mé 
az iskola nemes hagyományait.

1700 után a kantata-irodalom túlnyomó részt 
is a szövegek aranyfüsttel bevont frázisos tarta 
matlansága és a zene operás dallamossága j 
lemzi s a hatásos, közérthetően népszerű műnk? 
tömegében mindinkább megfogyatkozik azokra« 
száma, melyek a Scarlatti-féle alaposságra baji1 
nak (Durante, Astorga). Jellemző a 18. száza 
ízlésére, hogy Astorgának, a roppant kivái 
nagyúri dilettánsnak (f 1750 körül) és Pergoles 
nek, az újabb nápolyiak legtehetségesebbikénn 
(1710—1786) népszerű egyházi műveiben (fői* 
az utóbbinak legendás hírű Stabat mater-ébe 
vélte a valódi egyházi stílust föltalálhatni, min 
hogy e munkák még megőriznek valamenny 
a Durante-iskola kontrapunktikájából; csaj
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■így e művek, mint általában az olasz és a legtöbb 
ilföldi kortársak művei is, már tisztára az 
látszó, kristályos jólhangzás, végképp ellá- 
mlt érzelgősség alapjára helyezkedtek, a vallásos 
,zés mélysége teljesen hiányzik belőlük s helyet 
1 az érzéki dallamvezetés színpadias, könnyei
én is derűs meghatottságának. Oly időbe érkez- 
ink, melyben az 1700-ig kialakult és leszűrt 
tegfogalmazást nyert zenélő lehetőségek nem 

i oltak többé alkalmasak fölfelé haladó megúju- 
sra, hanem csakis vagy a barokknak túlhalmo- 
ísa vagy pedig az eszközök ellaposítása útján 
aló haladást engedtek a cha-blonná vált formá- 
on belül. Ha tehát Corelli, Scarlatti módszere 

maga nemében klasszikusnak mondható, úgy 
z utódok romantikusok abban az értelemben, 
lOgy náluk mindinkább egyes formaelemek ki- 
melkedése eredményezi a művészet további 
íjszerűségét és hatásosságát (édes harmonika 
a fölötte lebegő kirívó melodika). Az ily zsúfolt 

torokban, melyekben az uralkodó világfölfogás 
(S egy keletkező új világ harca már teljes erővel 
lúl, de a fölhalmozódott rengeteg kifejezőlehető- 
lég közül még nem vált el világosan az az irány, 
nely a továbbhaladást képviselheti, sőt épp azok 
íz irányok a legdilettantikusabbak és az előbbi 
kor szempontjából a legnagyobb ellaposodást 
képviselők, melyeket az alulról fölfelé hatalomra 
törő friss kasztok ízlése állít elő egyelőre több 
rombolás mint építés útján : az ily zsúfolt korok
ban nagy szerepe szokott lenni kiváló mesterek 
kezében a visszatekintő összefoglalásnak, azon 
stilizáló eljárásnak, mely a klasszikus formaalko
tás minden lehetséges eszközével megmenteni

17Molnár: A z  európa i zene története.
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igyekszik mindazt, ami értéket a művészet letűun 
kezdő korszaka különféle irányokban fölhalmo
zott. Ilyen összefoglaló mesterek voltak a 16 
század új madrigaljának romantikus korában 
Lasso és Palestrina, és csak ilyen alapon értel
mezhető korszakunk két betetőző főnagymesteré
nek (a két ú. n. régi klasszikusnak), a német 
Händelnek és Bachnak működése is. Hasonló 
irányú, visszatekintő, régit és újat egyesítő 
iskola lett — és pedig sokkal inkább, mint a 
világi utakon előre törtető nápolyi és nagyobb! 
jelentőséggel mint a tudós bolognai — a késő
velencei egyházi stílus iskolája is, melyet főképp' 
Lotti (fl740) képvisel. A Monteverdi—Legrenzi- 
irány legnemesebb hagyományait a római iskola 
barokkjával összeolvasztva Lotti képviseli leg
találóbban azt a tisztára egyházias zenét (pl. ai 
nagy Crucifixus-okban), mely a valódi templomi 
hangulatokat már csak a régiek munkáin körös z- 
tül érzi át, melynek vallásossága teljesen át van 
szőve szenvedélyesen dramatikus elemekkel, anél
kül hogy színpadiassá válnék, mint oly gyakran 
a nápolyiak. Lotti és kortársa : Caldara, ez 
ünnepelt chablon-operaszerzők, egyházi mun
káikban a római iskola eszközeit használjál? 
annak merevsége nélkül, minthogy tudatosan a 
korszerű individuális, sőt érzelgős és lágy mo
dern hangvétellel itatják át és teszik roppantul 
hatásossá műveiket, de mindig oly nemes mérsék
léssel járnak el, hogy ezen késő-velencei templomi 
irány lett legméltóbb lezárója az itáliai egyházi 
stílus dicsőségének. A 17. század koncertáló egy
házi irányában veszendőbe ment a Palestrina-féle 
tárgyilagos katolikus zenélésmód ; Lotti stílusa



AZ EURÓPAI ZENE TÖRTÉNETE. 259f
olsó föllobbanása a régi nagyságnak, de csak 
sszaszálló emlékezésként és az individuális érzel- 
ekbe olvasztva. Hogy ezen retrospektiv irány 
ennyire az ellaposodás, melodikus túltengés ne- 

ues ellensúlyozását szolgálja, azt Marcello, a velen- 
i patrícius körök dilettáns-kedvencének (f 1739) 
íres zsoltárműve (Parafrasi sopra i Salmi) is 
Jutatja, mely Hiller J. A. szerint a régi zene 
djes komolyságát egyesíti az újnak «gráciáival 
? szépségeivel». Végeredményben tehát a velen- 
?iekis — hasonlóan a nápolyiakhoz — a modern 
rzelmek megnyerésére irányuló lágy, gyakran 
zinte bájosnak mondható egyházi hangvételt 
iasználják s így ők is képviselői a 18. század 
?llemző, mindinkább ellaposodó katolikus zene- 
rányának. A nápolyiak nagyhatású, de Scarlatti 
itán eloperásodó oratóriumával szemben e műfaj 
gyházibb jellegű művelését leginkább Bologna 
'S a wieni udvar gyakorlata nyújtja. I. József és 
[V. Károly császár választékos ízlése, valamint 
íeno költő reformmunkái, melyek az erotikus 
?s a Spagna-féle vegyes eredetű tárgyakkal föl
lépő oratóriummal szemben a bibliához térnek 
vissza és a drámai egységesség elvét viszik körösz- 
tül, a Bécsben működő zeneszerzőket nagyobb 
elmélyedésre kényszerítik (Draghi, Ziani, Badia, 
Fux, Caldara, Conti, Bononcini M. A. stb.) ; 
természetes azonban, hogy Zeno a korszerű 
aria-recitaiivo-berendezést oratóriumaiban is meg
tartja. Az 1700 utáni olasz mesterek és az ő 
hatásuk alatt dolgozó németek legtöbbje rengeteg 
stílus-közösséget mutat az oratorium-kompozició 
e korbeli legnagyobb mesterével : az Angliában 
működő Hándellel, ki személyes univerzális ere-

17*
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jénél fogva összefoglalja és lezárja a korszak 
ezirányú fejlődését. A 18. század első felében 
állandóan fokozódik a «szirén-hangú» olasz zene 
befolyása egész Európában ; a német fejedelmi 
udvaroknál működő kiváló itáliai mesterek mel
lett, minő pl. Dresdenben Lotti, Münchenben 
dali’ Abaco, a német udvari zeneszerzők is jórészt1 
olasz stílusban dolgoznak (Strungk, Hasse, Graur).

Scarlatti és a nápolyi iskola a drámai zenekar 
berendezésében is korszakalkotó lett, amidőn a' 
nagyarányúan hóditó színpadzenei módszert minden 
irányban kialakította és az egész egykorú zene
világot utánzásra késztette. Az elmúlt, 1600 előtti 
korszakban a hangszerek hangja még csak az ének
hangot teszi testesebbé, teltebbé, vagyis ezen régebbi i 
kor még nem ismeri a szólamok rajzának individuális ! 
megszínezését és árnyalását. 1600 után a hangszerek 
tökéletesedésével összefüggésben és az ízlésváltozás: 
nyomán mindjobban megkívánják a zenedarabok, 
hogy bizonyos fokig meghatározott együttes adja 
elő őket, vagyis a hangulatok egyéniesülésével a 
hangszínérzék kifejlődése jár együtt. A Gabrieli - 
korban már megjelennek az önálló hangszeres szóla
mok, de a hangszerek pontos megjelölése még nagyjá
ban hiányzik. 1600 körül a vonós-, fafuvó-, rézfuvó- 
és pengető-csoportok a billentyűs hangszerekkel 
együtt az önálló zenekari muzsika céljaira állandó 
egységben egyesülnek. Körülbelül 1629-ig fönn
marad a régebbi madrigal-kisérő zenekar gyakor
lata, melynek tetőpontját és legnagyobb gazdagságát 
Monteverdi Orfeoja jelzi (1607) ; a madrigal-zenekar 
hárfaszerű pengető hangszerei (theorbák, lantoki 
kisrészben még Scarlattinál is megtalálhatók és a 
17. században a cembalo mellett a zenekar hangzását 
igen jellegzetesen befolyásolták. Végigvonuló vonása 
az egész 17. századnak és pedig főképp Itáliában, a 
generálbasszus hazájában, hogy a zeneszerzők (a 
kiszélesedett népszerűbb produkció hatása alatt ki
alakult egyszerűsített kótaírás segítségével) csak a 
legfőbb szólamokat írják ki pontosan, a többinek
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gelevenítését pedig a karmesterre, illetve a kisérő 
nbalistára bízzák. Csak a század utolsó negyedé- 
i  kialakult koncert-stilus vezet a hangszerek 
írepének pontos föltüntetéséhez az egyidejű szín- 
dzenei munkákban is, eltekintve a zenekarban 
ndvégig döntően fontos szerepű cembalo szólamá- 
, melynek rögtönzése a continuo-jelzés alapján 
játszóra volt bízva. Teljesen differenciált zenekari 
ngzás már csak azért sem lehetséges tehát e kor
okban, mivel az univerzális hangszer : a cembalo 
> a többi kisérő akkordhangszer) állandó zenekari 

l íreplése bizonyos egyforma alapszínezetet kölcsön- 
t t  az együttesnek. Mindazonáltal nevezetes a 
jlődés, mi a szolisztikus irány, az árnyalások és az 
lálló hangszeres hatások fontossá emelkedése követ- 
íztében a hangszer-használatot éri. A régebbi 
saládok»-ból csak azok a regiszterek maradnak 
nn és tökéletesülnek tovább, melyek legmozgéko- 
jrabbak, magán-használatra alkalmasnak bizonyul- 
ik, legjellegzetesebben képviselik a maguk családját 
»1. a sokféle Pommer közül a fagót) és az együttes
en legtisztábban olvadnak össze a többi hangszerrel, 
evésbbé tökéletes tisztaságuk m iatt csak óvatosan 
kalmazzák a fafúvókat a zenekarban, a 17. század 
tolsó negyedétől kezdve azonban már mindinkább 
azdagodik ezeknek szolisztikus szerepeltetése is ; a 
agyvilági operában szükséges hatásos és már jellegze- 
esebb használatukat pedig Scarlatti véglegesíti. Mint- 
ogy az egész korszakon á t csak tágabb értelmű, közös 
adividuális hangulat-típusokat szolgál a művészet, 
, hangszerek különös jellege sem érvényesül teljesen, 
sak nagy vonásokban alkalmazkodik a hangulathoz, 
nagyjában tekintve pedig egy hangszer sem mondható 
íélkülözhetetlennek, mert a munkák szerkezetét a 
íangszín még nem befolyásolja alapvető módon, 
évén a szólamok ra jza  a döntő és szinte független 
i  hangszertől, mely a szólamot a füllel közvetíti; 
eszerint az egyes darabok lényegén általában nem 
változtat, ha megfelelő hangszerek helyettesítik 
egymást (alternativ hangszerkezelés), s a korszak 
gyakorlatában tényleg igen gyakori az ilyen föl- 
tserélhetőség jelzése (aminthogy gyakori a munkák-
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nak egyik hangszerről másikra történő átdolgozása 
is a művészet sérelme nélkül). Hasonlóképpen jellemző, 
hogy (a szólambetöltő cembalo állandó jelenléte 
folytán) egyes nem-vezető hangszerszólamok egy
általán el is maradhatnak, anélkül, hogy szenvedne 
az együttes hatása (szólam-redukálás). Általában egy 
bizonyos, ilyen megszorításokon belül jellegzetes 
össz-kolorit tartozik az egyes zenerészekhez s ahogy i 
az egyes részek hangulatát az egységes motivikus 
munka mindvégig egyenletesen megőrzi, úgy a 
darab elején beállított hangszerelés is többnyire az 
egészen (vagy legalább is hosszabb részleteken) át 
lényegében egységesen megmarad (mint ahogy a i 
korszak jellemző főhangszerének, az orgonának vagy 
a cembalonak regiszterbeállítását is kezelték : ro, | 
giszierszerű hangszerelés). Ez a beállítás középút a 
(németeknél még elevenen megőrzött) kórusos és a 
még csak alig megpendített kolorisztikus (vagyis a, 
hangszínt, m int eleve meghatározó tényezőt szere
peltető) zenekarkezelés között és m utatja, hogy a , 
színezés e korban még nem más, m int a hangszerektől 
függetlenül, általánosságban megszerkesztett formák 
élénkebbé, igazabbá, jellegzetesebbé tevése ; mint a 
renaissance-festészetben, itt  is az első, a döntő : 
a rajz, — a színezés pedig csak utólagos kidomborítása 
és megelevenítése a már kész formáknak. Hasonló 
okoknál fogva érthető, hogy a korszak kamara
zenéjében sem lényeges, hogy a műveket zenekari 
vagy magán-betöltéssel adták-e elő és az, hogy a 
kótában egyáltalán meg sem említett hangszerek is 
hozzáértetődnek az előadáshoz, éppenúgy, m int a 17. 
század operájában. Midőn a kompozíció a 16. század 
kontrapunktikájából az egész vonalon kibontakozik 
és szabadabb módszerek szolgálatába áll, 1630 után, 
Monteverdi későbbi műveiben és Landi-, Cavallinál 
stb. bontakozik ki az itáliai leegyszerűsített (de 
kisérő akkordhangszerekkel továbbra is gazdagon 
ellátott) zenekar képe, melynek tipikus központjává 
a violino-alakú hangszerek válnak. E zenekar szó
lamai most már annál kifinomodottabbakká és 
önállóbbakká lehettek, mennél nagyobb súlya lett 
az ensemble leegyszerűsítése folytán az egyes szó-
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inak ; a madrigal-zenekar csak a kórus vissz - 
igja volt, Gabrieli zenekara is csak egy kezdő 
éssel több ennél : a maga lábára állt Orchester, 
sonlóan az új stílushoz, eleinte csak egyszerű 
adatokkal próbálkozhatott s csak lassacskán hódít- 
tta  meg és illeszthette be a maga önálló céljaira az 
pult zenekorszak szólamgazdagságát. A velencei 
era kezdetleges hangszínérzékénél már sokkal hala- 
fetabb álláspontot foglal el Luily, ki az olasz zene- 
rhoz (az «óriás gitár»-lioz, ahogy később elnevezték) 
zdag fuvó-csoportot illeszt s ezt meglehetős ön
óságra emeli, sőt az egyes csoportokat már szembe 
állítja egymással. Természetes, hogy ezáltal s 

tálában a hangszerek technikájának, valamint a 
meert-stilusnak folytonos fejlődésével roppantul 
ueikedik a zenekar hangulat-festő készsége is, mit 
Alatti is gazdagon kihasznál. Scarlatti általában a 
odern zenekarkezelés legfőbb megalapítója, azáltal, 
így a különböző csoportok egymástól eltérő szerepét 
^gleg szétválasztja és a fúvók obligatórius szerep- 

b sé t állandó szükségletté emeli. Úgy a finomabb, 
Lszkrétebb hatások kiépítésében, melyeket a cembalo 
ivételes kikapcsolása útján («senza cembalo») és a 
yakori előadásjelek útján ér el, mint pedig áitalá- 
>an a nagyhatású, fényes zenekari stilus, a zenekari 
óhangzás modern fogalmának megvalósítása által 
úinő elődein és kórtársain, a korszak törekvéseinek 
léidás leszűrőjévé és továbblendítőjévé lesz. Bár 
i 17. század végétől kezdve általánossá kezd válni a 
szólamok egyetemes föltüntetése (kivéve a contiuuo 
kidolgozását), az együttesek még sem válnak szigo
rúan meghatározottakká és továbbra is jellemző 
marad ugyanazon darabok különféle berendezésű 
(művészi) előadása. Míg Händel és a német ouverture- 
írók az olasz és francia gyakorlat teljes gazdagságát 
fölhasználják, addig az újabb nápolyi iskola mesterei 
az ária-stilushoz alkalmazkodva teljesen leegyszerű
sítik Scarlatti gazdag zenekarát, hogy az énekhang 
egyeduralmát teljes mértékben hangsúlyozzák. Az 
autochton német zenére az itáliai leszürődöttséggel, 
választékos takarékossággal szemben — a kontra- 
punktikus maradisággal összefüggésben — jellemző
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a régi fajta hangszergazdagság megőrzése és az 
orgonastilu s általános mérvadó kihatása a zenekai 
kezelésére ; így Bachnál is, ki elavult hangszereket 
újból életre kelt és az eszközök gazdagítására még új 
hangszert is konstruál (viola pomposa) az egykorúaki 
teljes készlete mellé. Bach az 1700 körül tetőpontra! 
lépő s főleg a németeknél igen fejlett clarino (trombita)* 
virtuozitást is mindenkinél bátrabban érvényesíti. 
A szólamok rögtönzött kicifrázását szolgáló manierák 
még e korszakban is jelenvannak és jellemzően hozzá
tartoznak az előadás hatásához (főleg Itáliában); 
a 18. század folyamán, az új, megszűrtebb hang- 
szerelés keretében, kezdik elveszíteni ta lajukat és a 
század közepétől kezdve a változott stilus mind I 
kevésbbé tű ri meg már őket. Teljes kipusztulásukról! 
azonban a 19. század első évtizedei előtt nem beszél
hetünk.

A barokk túlhajtása és a romantikus-fajtának 
nevezett túlságos ariozitás jellemzi a Corelli- 
korszak után hatalmas gazdagsággal tovább
viruló hangszeres irodalmat is. Ahogy az opera
szerzők Scarlatti formáit, úgy őrzik meg és lényeg
ben nem lépik túl Corelli formálásmódját a sonata- 
írók, s ami újat adnak, ami művészetük vonzóvá- 
tevését szolgálja, abban szintén hasonlóak az 
egykorú operaírókhoz, amennyiben a forma- 
kezelést chablonná s evvel szemben a vezető 
szólamot virtuózzá s általában a gondolatokat 
túl-be hízelgővé, túlságosan önmagukért valóvá 
teszik. S ahogy a 18. század olasz operájának 
sajátságai szorosan összefüggnek a megszaporo
dott nemzetközi opera közönség ízlésével, úgy a 
18. század olasz, nemzetközi hatású hangszeres 
szerzői is sokkal nagyvilágibb módon alakítják 
munkáikat a Corelli-féle módszernél, minthogy a 
megindult nyilvános hangversenyélet és a neve
zetessé váló utazó virtuózitás (főleg az olasz
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dűművészek révén) hamisítatlan hangverseny- 
vé alakítja a hangszeres formákat a sülyedő 
>kk zsúfoltsága s az édeskés, érzékeny 
)dika segítségével. Még némileg a klasszikus 
ipontot képviseli Veracini F. M. (f 1750), e 
tlmas, az egész művelt világban ünnepelt 
-ész, kinek munkái a Corelli-stílust hatalmas 
etekbe fokozzák s részben már különös, kivé- 
s gondolatszövéssel hatnak. A külsőleg hatá- 
tbb, némileg már virtuóz irányban ellaposított 
iái klasszicizmus képviselője Vivaldi ( f i 743) 
ú  a Torelli—Albinoni-féle hegedűhang verseny- 
na legjelentősebb kiépítője (á tutti-ritomellek 
dem kezelésében s az olasz sinfoniától vett 
omtételesség cbablonná tevésében kb. a század 
sepéig utánzóit mintaképeket állít) s igen sok- 
Lalú mester ; a valódi koncertszerű hangvétel 
gteremtése által, friss, modern stílusa, remek 
maérzóke következtében a zenefejlődés egyik 
.nagyobb szabású alakja. Nem csak Vivaldinál 
Veracininél, kik operákat is írtak, hanem általá- 
n igen nagy hatása van a hangszeres irodalom 
ngulataira az operazenének, mint azt a föl- 
nően szaporodó programmos művek (1. pl. a 
ngeri vihart festő Vivaldi-koncertet stb.), a 
ssú tételek gyakran patetikusan dramatikus 
ingj a és a nagyobb méretűvé fokozott hangszeres 
•citativók mutatják. Veracini művészetét Gemi- 
iani (a legelső hegedűiskola szerzője, f i 762) 
5 Tariini (a páduai hegedűs-iskola megalapítója 
3 a modem vonókezelés atyja, f i 770) homá- 
yosítják el, kik már világosan egész újfajta 
-  az újabb nápolyiakhoz hasonló — közönség- 
rerbuváló dallamtúlzással, színpadias, nagyvo-
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nalú ecsetkezeléssel és loholóan sikerre igyekv 
virtuóz gondo látcső portokkal lépnek föl, részbei 
már tágítva a Corelli-féle forma vázon is. Az aprc 
lékosabb kontra punkti ka itt teljesen megszűrni 
a polgári elemében mindjobban megszaporod 
hangversenyközönség megbabonázására már nej 
alkalmas a Caldara-, Abaco-féle klasszikus sonata 
hangvétel, a hegedűs éppoly varázslatos és ? 
élet tovarohanó forgatagában éppoly jelentői 
deklamátorrá válik, mint aminő az operaénekes 
sőt a külsőségek hiánya folytán sokkal nemesebi 
igazabb ennél. Geminiani és Tartini érezteti 
még az itáliai művészet nemes szenvedélyét, d 
náluk e hangvétel állandóan beletorkollik már a.i 
egykorú divat lapos érzelgősségébe, mi szintéi 
a koncertéletben fiatal polgári elem ízlésével lebe 
összefüggésben. Csak azáltal nevelhetett új áld 
tatos, lelkesedő nemzetközi nagyközönséget t 
hangszeres irodalom, hogy a nyilvános hang 
versenyélet föllendülésekor már a formálás teljes 
végső biztonságával rendelkezett és így a kifejező 
behízelgő dalolásra, a tematika édességére és t 
virtuóz elemek érdekességére fordíthatta figyel 
mét. A különösképp hegedűs melodika és a 
roppantul leszűrt, gazdag figurádé vezet át első' 
sorban egy új korszakba, abba, melynek közön
sége már a polgári elem megerősödött állapotát 
s melynek zenéje már a barokk és rokokó elemei
ből kibontakozott polgári ízlést mutatja (1750—) 
Locatelli (f 1764) alig őriz meg már valamitl 
mestere, Corelli művészetéből és részben azt az 
ellaposodást képviseli, melynekelemei a 18. század 
közepén föltűnővé váló megújulást szolgáltatták 
koncertjeinek kadenciáival (capricci) Locatelli
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ózza meg a hegedű gyakorlat-irodalmát, 
ini s a nálánál idősebb Somis \a piemonti 
a megalapítója f  1768) tanítványai már 
itáliai hegedűstílus végleg elbravúrosodott, 
Isősödött állapotába vezetnek át (Nardini,
, Graun, Pugnani, Giardini). Leclair (Somis 
tványa f  1764) művészete, melyben az olasz 
itahangulatok szintén elvesztik előkelőségü- 

és lapos, virtuóz homofoniába sülyednek 
lkül, hogy valami új formáló-lényegnek a régin 
3 átütését éreztetnék, a francia hegedűiroda- 
i 2. korszakába vezet át, abba, melyet az előbbi 
szak tánc-egyoldalúságával szemben az itáliai 
ma átvétele emel gazdagabbá. E korszak tarka 
sű és naiv párisi hangversenyközönségére 
emző a Leclair ben túlzott mértékben föllépő 
plafogás-technika és általában a külsőséges 
tasok halmozása; a franciák programmkedveló 
ngszeres ízlésére pedig jellemzőek Leclaii szelle- 
;s kolorisztikus tréfái és a sokoldalú Mondán- 
le (f 1772) ü cég hangtechnikája, mik a francia 
gedűjáték jellegzetességévé lesznek. Míg ily 
ódon a franciák a hanyatló ízlés rosszabb érte
mben vett hangversenyirodalmában eredeti ágat 
rmelnek, melynek több közössége van a clave- 
nistákkal, mint az itáliai hegedűsökkel, addig 

németeknél (az akkordos hegedűjáték régi 
agyományainak eredetiségétől eltekintve) leg- 
agyobbrészt az olaszok utánzása dívik a sonata- 
■odalomban. Szorosan összefügg az újabb nápolyi 
peraiskola metodikájával, az újabb hegedűiro- 
lalorn modern irányú hangulatgazdagságával és 
riss hangvételével Scarlatti fiának: Domenico 
Scarlattimk, a 18. századbeli olasz zongorazene
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legnagyobb képviselőjének (1683—1757) mun 
kássága is. Scarlatti Domenico továbbfokoza 
Pasquini, Greco, Durante művészetét, tökéletesei 
képviseli már a zongora népszerűségének behízelgt 
irányát (azt, mely elsősorban a műkedvelőkre 
kezdett támaszkodni), ő is elhagyja a kontra' 
punktika súlyosabb beállításait, gyors tempóival 
levegős gondolataival szabad szárnyalást visí 
a formákba, és nem csak igazi itáliai, magával 
ragadó vérmérsékletében különbözik a kimértebb 
gáláns-stílustól, hanem univerzális hangulatbeli 
sokoldalúsága és teremtőereje által is, mely meg
engedte, hogy helyenként a korszerű világfölfogá
son a lángész előreérzésével túlmutasson. E rész
ben teljesen túltesz olasz kortársain és tán leginkább; 
Bach ihletettségére emlékeztet, kinek súlyos; 
mélységétől persze gyökeresen megkülönbözteti): 
jellemző szellemes könnyedsége. Utódainál (Mart 
cello, Paradisi, Martini stb.) a polifónia mind
inkább teljesen eltűnik, a hegedűsöknél tapasztalt 
szentimentalizmus és érzéki melódika túlzott 
uralma pedig szintén ellaposítja az irodalmat 
és hangsúlyozza egy újfajta közönség ízlésirányát 
(«érzékenység»); a polgári zongorastílus egyik 
jellemző technikai beállítását hozza Alberti (di
lettáns, f  1740), tudniillik a balkéz egyszerű 
tört-akkordjaihoz a dallamszólamot jobbkézbe 
helyezve (Alberti-féle basszusok), mely mód
szer később Mozartot és korát jellemzi legföl- 
tűnőbben.

Lotti, Geminiani, Telemann, Yeracini F. M., 
Vivaldi, Durante, Scarlatti D., Fasch J. F., Tartini, 
Locatelli legjelentősebb kortársai a barokk-stílus 
tetőpontján és ellaposodásának idején Rameau
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3-1764), Händel (1685-1759) és Bach J. S. 
,5—1750).
oltaire írja a XIV. Lajos koráról szóló mű
ín, hogy Lully utódai között Rameau volt 
lső, ki a francia opera stílusát nemzeti szellem
megújította. Campra pedig, XV. Lajos udv. 

mestere, úgy nyilatkozott Rameau operaíró 
ritőségéről, hogy a mester első operájában 
33) tíz közönséges operára való anyag talál- 
ó és az ilyen zeneszerző el fogja homályosítani 
idén kortársát. Rameau igazi jelentősége 
rancia opera számára az, hogy amikor ennek 
deti nemzeti stílusát a Lully óta fölhalmozódott 
;almas új anyaggal fölfrissiti és ismét tökéle- 
en életképessé teszi, — teljesen eredeti, teljesen 
ncia marad, nem úgy mint pl. Campra, ki az 
sz melodikus elemeket csak egyszerűen be- 
iszti a Lullv-féle keretbe. Hogy Rameaut 
•usseautól és Marpurgtól kezdve (a napjainkban 
i Laloyig) annyiszor és annyira félreértették, 
gy művészetét tudákosnak, szárazán kiszámí- 
ttnak mondták, annak részben az az oka, hogy 
nagymester a modern összhangzattan és zene- 
ztetika megalapítója lóvén: valóban nagysza- 
isú (és számos írásában ellenőrizhető) elméleti 
gyelmezettséggel rendelkezett; részben pedig az, 
jgy valódi, vérbeli zenedramatikus lévén, főereje 
ím az abszolút muzsika, hanem a lejellemző, 
tstő zene terén keresendő, s mint a legtöbb 
;azi zenedramatikusban, benne is vannak az 
bszolút zenei kitalálóképesség tekintetében némi 
iányok. Nehéz volna eldönteni, hol nagyobb 
iameau, az elméletben vagy a gyakorlatban; 
üindkettőben olyannyira túlnő párisi környe-
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zetén, hogy a működésével szemben fölmért 
aggályoskodás a kortársakat zavarba hozó föl 
nyes nagyság természetszerű hatásaként muta 
kozik, és az is érthető, ha a mai teoretikus I 
elmélet kiépítésében, a mai zeneművész a frané 
opera korszakalkotó újraépítésében látja őt le: 
különbnek. Eameau a Lully-féle szavalóéneb 
sokkal nagyobbszabásúvá és a 18. század érte 
mében igazabbá emeli, új, megragadó drámai er< 
önt a kórusok kezelésébe és a zenekar szerept 
oly fontossá emeli, hogy ily irányú kezdeményt 
zései a drámai zene történetében általában i 
fejezetet nyitnak meg. A keretek ugyanazo 
maradnak, a tárgyak nem változnak, a végig 
vonuló hangvétel most is francia a legigazib 
értelemben, de az udvari opera jellege mégi 
teljesen megváltozott színben mutatkozik, mer 
a Eameau-féle zene stílusa már nem merev é: 
etiquettes, nem csupán az udvari élet mulatság: 
többé, hanem a szellem új áramlatainak, a «tér 
mészet» és az igazság keresésének eredményei 
állítja a zenedramatika szolgálatába, alakjai 
kiemeli a kiásszicisztikus szorítóvasból, sokka 
általánosabb emberi jellemzést juttatva nekii 
(némi hasonlatossággal ahhoz, ahogy a festészet 
ben Watteau jelentkezik pl. Lebrunnel szemben) 
A Lully-féle opera tánc-gazdagságát is megőrz 
Eameau, de itt is oly mértékben gazdagítja 
a’formák kifejezőképességét, hogy a francia balle' 
őáltala jut nemzetközi sikereinek teljes magas
latára. Nem a táncok eredeti ritmikus berendez
kedése a fontos többé, hanem az a költői ihlette 
megalkotott számos különféle helyzet festés, han
gulat-jellemzés, mi a 18. század bájos, pikáns
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'm francia táncait a hangszeres karakterdara- 
: legkülönbjeivé és a korszellem kedvenceivé 
e. Itt főképp Couperin befolyása volt döntő, 
■Rameau az, ki a nyert hatásoknak a maga 
jyszabású önálló művészetébe történt fölszívása 
ánez új irányú táncművészetnek a legmesszebb
nő nemzetközi elismerést biztosítja. A zenekar 
egzetes használatában (programm-nyitányok, 
igulatfestések, önálló dramatikus zenekari ké- 
k) fölötte áll az egész egykorú Európának, 
nthogy (némi részben még Handelnél is hala- 

: ttabb módon) egyesíti a francia és olasz gya- 
rlat eredményeit, ahhoz hasonlóan, ahogy az 
sz melodikát a maga eredeti módján a nemzeti 
lusba olvasztotta. Egészben véve a 18. század 
;yabb, gáláns iránya jelentkezik a francia opera 
stílusában, mely midőn a folyton növekvő 

tsz befolyással szembe valódi francia és emellett 
adern módon tetszetős megoldást állít, ugyan
ikor egyúttal a közönség újabb világfölfogását 
mesteri módon képviseli. Rameauban a francia 
irt, mely eleinte a hagyományok iölforgatójának 

túlzott újítások szörnyetegjének tartja őt, 
o. 1787 óta a nemzeti opera igazi apostolát 
nnepli s csali az olaszok egyoldalú hívei nem 
ódolnak meg gazdag és nagyszabású művészete 
lőtt (melybe a 18. század nagy opera reformátora: 
rluck egyenesen belekapcsolódik). Couperin irá- 
yából kiindulva a clavecin-irodalmat is mester- 
aűvekkel gazdagítja Rameau s a hangszer szaba- 
labb, nagyobbszabású használata, valamint a 
;áláns hang mögül kivilágító univerzálisabb, új 
dőket előre érző nemes nagysága által a román 
lellegű zongora kompozícióban méltóan egészíti
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ki Scarlatti Domenico művészetét (helyenkó: 
Beethovenre mutat előre mindkettő). Kaniar. 
zenéjében is hasonló értékeknek, valamint a ré 
formákon belül küzdő újszerű tartalomnak kéj 
viselője Bameau, s ha az olaszokkal szemtx 
inkább a részletek kifinomítására, nem annyú 
a forma kibővítésére törekszik, ha inkább szeli 
mességével, mint éneklő képességével tündökö 
csak valódi francia mivoltát árulja el. így tehi 
általában összefoglalója és betetőzője mindannál 
ami eredetit és nagyot a francia zenegénius 
e korszak küzdelmei folyamán teremtett.

A korszerű stilus kiaknázottságának és a rój 
pántul megszaporodott különféle irányok éri 
szétforgácsoló tarkaságának megérzése Rameau 
a francia zenestilus hatalmas összefoglalásár 
késztette, mely összefoglalás után eredménye' 
továbbhaladás ugyanazon stilus-körben nem vo! 
többé lehetséges. A német Händel szintén kort 
betetőző munkát végez, de univerzálisabb módoi 
benne a korbeli germán szellem minden nagy 
világi zenetehetsége összpontosul, benne a némi 
zenészek tanítvány-szerepe jelentkezik oly lénye 
göző méretekben, hogy munkássága az idő 
uralkodó formáit a legáltalánosabb európai közös 
ség művészeteként érvényesíti és egyúttal a néme 
zenetehetség nemzetközi jelentőségét minder 
addigi mesternél kiviláglóbb módon elismerteti: 
Míg Rameau alig mozdul ki hazájából, Hände’ 
főképp Itáliában képezi ki magát és a szolic 
német orgonista-művészet alapvető nevelésébő* 
kiindulva a Hamburgban fölszívott francia stí
lust az olasszal oly módon egyesíti, hogy hatal
mas eszméinek megvalósításában a kor minden
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üséges módszere szabadon és a legkülönfélébb 
abinációkban rendelkezésére áll. Händel művé- 
e az olasz és francia opera, az oratórium, az 
házi formák, a suite, concerto grosso stb., 
val az egymás mellett és egymással szemben 
i lehetőségeknek egy lángészben összpontosult 
ényesülése, Hándelnél mindezek a lehetőségek 
egvégső forma-kiaknázással, a tartalom leg- 
;ső képességeivel érvényesülnek, Händel mun- 

mintegy az európai közösség trónusán álta- 
os és örök értékké emelik mindazt, ami a kor 
yamán a többi mesternél azok egyes irányá- 
í szétszórva kialakult. Ez összefoglaló művé- 
t minden tekintetben a lezajló korszak elismert 
izsikális képességeinek és nyilvános erőviszo- 
ainak tiszta tükre, jelen vannak benne a 
ncia táncalakulatok, a francia valamint német 
ngszerelés hatalmassága, a német alaposság 
nagyvonalúság, de főleg és elsősorban a győ- 

Imes itáliai formák és dallamképzés, miket csak 
ég nemesebb veretűvé, határozottabb vona- 
vá, hosszabb lélekzetűvé tesz a gtrmán nagv- 
ester átfogó, az egyes jelenség fölött lebegő 
igyszabású univerzalitása. Ha Scarlatti A. szép- 
ges művészetéhez hasonlítjuk, mely egyik lég
ibb forrása, Händel művészete nem egyszerűen 
i egyoldalú olasz bel canto továbbfokozásaként 
11 elénk, hanem úgy állítja be az olasz művé- 
setet, ahogy az a művelt Európa összeségének 
désvilágán átszűrve jelentkezik, vagyis Händel- 
en nem az eredeti ízű itáliai zenét kapjuk, 
lanem ennek módosítását, melyben a részegítő 
ólhangzás egy bizonyos északias érdességgel, a 
(miáknak önmaguktól kiolvadó remek harmo-

3foivár: Az európai zene története. 1^
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niája bizonyos tudatosabban kormányzó mf 
gondolással párosul. És megérezni Händel él< 
művén, hogy az itáliai formanyelv az ő számá 
nem a szív ösztönszerű kiömlése, hanem esi 
eszköz azon célra, hogy általános érvényű ci 
lopszi tervét végrehajtsa. Mialatt az újai 
nápolyiak ellaposítják az ária-operát és -oi 
tóriumot, Händel roppant küzdelmet folyt 
az olasz opera visszaéléseivel és divatos kíván; 
maival Londonban, hol 1720—40 a műfaj le- 
kiválóbb mestereként ünnepük. Már Itáliában 
(1707—10) föltűnt a «caro Sassone» erőteljí, 
az olasz módszeren belül is ennél nagyobb léle 
zetű komponálása, és később sem esik Händ 
abba a laposabb olasz-német stilizálásba, me 
a kb. 20 évvel később Itáliában ünnepelt más 
német mestert, Hasset jellemzi, ki persze már i 
udvari opera legromlottabb idején működöt 
Händel erőkifejtése számára szűk az egykoi 
opera chablonja és összefoglaló nagy tervekk 
dolgozó szelleme nem elégszik meg avval, hogy f 
egyes műformákat külön-külön érvényesítse 
mintákat (Steffanit, Corellit stb.) fölülmúló m. 
dón. Miután csodálatosan alkalmazkodó zeni 
képessége Angliában Purcell művészetét is elsaj 
títtatja vele, úgy hogy egyházi zenéi réve 
(a 10-es években) az újból életre kelt Purcel 
ünnepli benne az angol társadalom, már 1720-ba 
bemutatja első angol óra'őri urnát («Esther»-1! 
melynek nagyszabású kórus-használata telj«- 
ellentétben áll az olasz oratórium módszeréve 
tisztára az angolok helyi gyakorlatának érvényese 
lése és egyúttal a régi zene művelésére alapító 
londoni Akadémia klasszicisztikus (vagyis a gört
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*ődia-kórus fölelevenítésére irányuló) törekvé- 
lek korszerű megvalósítása. A tömegkórusok 
ználatával (először 1733 : «Deborah») Händel 
7 operaíró korában vegleg letér az olaszok 
áról az oratóriumban és leghatalmasabb módon 
’esíti az angol társadalom fejlett vallásos 
..művelését a divatos olasz formálásmóddal 
34-ben Pastor fido c. operáját is kórusokkal 
zi a magasabb ízlésnek megfelelőbbé.) 
vléltán érzik magukénak a köztük csaknem 50 
g működött Handelt az angolok, mert csakis 
ómódú, művészileg pedig már szinte semleges, 
nagyszabású eszközöket nyújtó kömyezet- 

i valósíthatta meg az egyéni erejének megfe- 
5 hatalmas tervét. Händel egyénisége óriási 
íretekben képviseli legnemesebb magaslatait a 
rszak patetikus megjelenésű világfölfogásának 
tinikor a barokk stilus leggazdagabb eszközeit 
sználja, soha sem hajlik azon ellaposodás felé, 
ily korát már a legnagyobb mértékben jellemzi, 
igyis művészetének minden szála egy hatalmas, 
szefogó eszmében futott össze, hogy megvérte- 
djék minden alpárival vagy mellékessel szem- 
n, s ez eszme : a korszak legnagyobb eredmé- 
/einek és szépségeinek népszerű, de mégis 
;mes formában való összpontosítása. Händel 
,klatott életének betetőzése és célkeresésének 
egnyugvása az általa újjáformált nagy kórusmű, 
londoni oratórium lett, melynek létrejöttét az 

a goi társadalom viszonyainak nem utolsósorban 
öszönhetjük. A londoni arisztokrácia ugyanis 
korban már vissza kezdett húzódni a nyilvános 

íűvészélet irányításától, mely most a közönség 
'í nyeit kielégítő pénzvállalkozások kezébe ment

18*
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át. Handelt vezérlő egyénisége a divatos óla 
opera-vállalat élére állította, de végre is mélta 
lannak kellett éreznie tehetségéhez, hogy a diva* 
cikkek művészietlen és külső körülményekt 
sodort árfolyam-üzleteinek izgalmaiban sodo 
tassék; ezért próbálkozik a színpadon előadó 
szcénikus oratóriummal s mikor bibliai tárgj 
darabok színpadi előadását a londoni püspi 
megtiltja (1732), hangversenyes oratorium-el 
adásait indítja meg rendszeresen, vagyis oly mn 
fajt állít működése központjába, melyben te he 
ségét is teljes mértékben összefoglalóan érvény: 
síthette s mely egyúttal az angol közönséget 
párt különbség nélkül vonzotta. Händel on: 
tóriumai többnyire ószövetségbeli tárgyat do: 
goznak föl oly módon, hogy a vallásos élet le|i 
fenköltebb mozzanatait elevenítik meg ; embe 
fölötti méretekben állnak bennük elénk a lej 
fönségesebb érzelmek és jellemek típusai. A C9* 

lekvő, szemlélő vagy elbeszélő kórusoknak és 
kiszélesedett, a színpad hiánya folytán zeneile 
mélyebben átjellemzett opera-számoknak egymá 
utánja mutat még némi távoli rokonságot a mi 
forma két régebbi nagyságával, Carissimivel e 
Schűtzcel, de egészben véve a zenés eposz teljese 
új beállítását mutatja, azt, mely egyenesen a 
újabb fajta divatos olasz vallásos operából nőtt k 
Hogy Händel művészetét mennyire befolyásolj, 
a német és angol protestáns muzsika, világosa: 
mutatja a hatalmas méretekbe tágított anthem 
nek nevezhető énekműve: a «Messiás» (1742: 
melyben társai között legkevésbbé van nyom 
az opera-gyakorlatnak s mely a német kantata 
angol anthem és olasz oratórium egyedülálll
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íaslaton és módszerrel történt egyesülése az 
ópai keresztyénség alapvető eszméinek szolgá
iban. A nagy közösség, mely a Händel-féle 
- és stilusösszefogás hatalmas erőkifejtését 
ayítja, a vallásos eszme, a legbecsesebb tehát, 
aen a korszak művészi erői megnemesedve 
'«sülhettek. Itt is irányadó az angol környezet, 
rt míg a kontinensen fölületessé válik a vezető 
rök vallásos élete s az egyházi zene ereje 
jyjában lehanyatlik, addig az angolok religio- 
ása meleg talajt biztosít minden valódi vallá- 
művészetnek ; a Zeno oratóriumait megzené- 

ő bécsiek, velenceiek egyoldalú chablonjával 
imbeállítva tűnik ki igazán a Handel-féle végső 
‘goldások szövegbeli és zenebeli egyedülálló 
énye. A nagymester tehát eltekintve világi 
inkáitól, melyekben a korbeli olasz stilus be- 
tőzője, főműveiben az opera egyeduralmának 
szélyével szembe gátat állítva egyesíti az egy- 
zi és világi művészetet oly általános súlyú 
illásos művészetté, mely össze forraszt ja az 
;yházi zene fönségét az opera legnemesebb 
ingulataival. A korszak zenetörténetének két 
gkiemelkedőbb mozzanata : az egyházi zene 
világiasodása és az olasz ízlés győzelme jelent- 
ezik Händel megoldásában; e művészet a 
alódi európai, minden egyházi maradványtól 
legszabadult keresztyénség eszményének zenés 
aegjelenése, a sokféle irányban szétkülönböző- 
.ött kor lehetőségeihez képest legáltalánosabb, 
s legnépszerűbb stíluson belül a lehető leg- 
nagasztosabb érvényesítése e közösségnek. Hän- 
lel kora utoljára fogja egybe a művelt társadalom 
élj es egészét egy közösen átérzet-t, általános
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érvényű vallásos világnézetbe ; a következő kői 
szakban, a vallásos érzés és művészet telje; 
elegyéniesülése idején, az ily univerzális átfogái 
nem volt már többé lehetséges : Händel ora 
tóriuma a vallásos zene egyik tetőpontja á 
általában az oratorium-műforma legmagasabl 
megnyilatkozása, vagyis az individuális és a rég 
univerzális vallásos világfölfogás kiegyeztetésé 
nek korlezáró erőpróbája. Hogy Händel egvútta 
előre is mutat, hogy hangulatbeli gazdagsága 
technikai sokoldalúsága és végtelen kitalálóké1 
pessége a következő kor fejlődésének nem égj 
lehetőségét hozza napvilágra, az kivételes nagy
ságát nem kevésbbé hangosan hirdeti.

Händel hadvezérszerű, nagyvilági jelenségévé, 
szemben a német protestáns orgonista befelé nézi 
művészetének összefoglaló mestere Bach. Míg af 
arisztokrata körökben mozgó londoni művész 
lapidáris drámai stílusa, áttetsző és első hallásra 
lenyűgöző módszere a népszerű nagyság forró 
ünneplésében részesül, Bach a kispolgári német 
városi zenész életkörülményei közt belső köte
lességét teljesítve, közönséggel nem törődve 
alkot a templom és intim zeneművelés számára, 
műveit alig ismerik és csak kis körzetben ter
jesztik. Mindketten a vallás művészetére fordítják 
legértékesebb erejüket, de míg Händel az álta
lános európai vezető érzésvilág ideális megszólal
tat ója, addig Bach a különösképp német vallásos 
miszticizmus részletekbe merülő mélységes lélek- 
festését képviseli. Mindketten mentesek marad
nak — összefoglaló munkájuk és főleg magasztos 
lelki életük segítségével — a sülyedő kor ellapo- 
sodásra hajló irányától, s amikor a legmodernebb
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igulalokat használják is, széles látókörű át- 
ásuk segítségével általános érvényességet, egy- 
teljes eszme-kört képviselő súlyt biztosítanak 

veiknek. A hangulat-tipusok teljesen átfogó, 
■összefoglaló képviseletében Bach Handelnél 
mélyebbre nyúl, amennyiben a protestáns 
;onisták ősi hagyományát, a németalföldi 
at rapunkt művészetet is felöleli, s ily módon 
északi zeneművészet két teljes korszakának 

zeegyeztető művészeként jelentkezik ; Händel 
elmélyített olasz zene legáltalánosabb érvé- 

esítője, Bach a németség tanítványszerepét az 
enkező oldalról mutatja, benne (mint Schütz, 
oberger, Buxtehude, Pachelbel stb.-ben) a 
•rszerű formálásmód és újítások az északi 
ntrapunktika önálló és az előbbi korba vissza- 
ú̂ló hangulatvilágába illeszkedve érvényesül- 

k. Vagyis Bach a nem-divatos, a belső vallá- 
isság szolgálatában létrejött, a korok teljes 
íszletének kincstárát csendben összegyűjtő né- 
let protestáns zeneművészetnek legfőbb kép- 
iselője, lezárója, letéteményese minden érték
ek, mi a német zene következő korbeli vezető 
agyságát megalapozta ; Bachot a Schein- és 
chütz-féle törekvések beteljesítőjének nevez
etjük a régi polifon hagyományok, az olasz 
QÓdszerek és a choral- (orgona-) zene egységbe 
olvasztása terén. És a Schütz-féle mélységes 
vallásos elmerülés legnagyobb és utolsó képvise- 
ője ő, mikor zenéjében a vallásos német élet 
:eljes hangulatkörét szólaltatja meg. azt a min
ien külsőséget és konvenciót leromboló belső 
világot, mely Luthertől kezdve minden lélekben 
külön-külön önálló egyéni küzdelem útján erős
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várként fölé pült s a pietizmus ta naiban mélyül 
el leginkább. Bár a pietizmus puritán mozgalmi 
elvben nem kedvez a zenének, Bach misztéri 
umokba mélyedő vallásos munkái mégis e moz 
galorn szellemére utalnak, hasonlóan ahhoz 
ahogy Lasso a misztika utolsó és legnagyobt 
képviselője volt a németalföldi zenében. Lassora 
emlékeztet a korlezáró összefoglaláson kívü 
a metafizikai magaslatok olyszerű éreztetése is 
Bachnál, mi a művészet birodalmán túlra utalja 
a hallgatót, a lényeget közvetítő művészet
anyagot mintegy mellékessé teszi és a zene
szerzőt a művész legmagasabb hivatásában mu
tatja, ott, hol a művész a prófétával érintkezik. 
Bach nem csupán a kor formáinak, kifejezés- 
módjainak legáltalánosabb összefoglalás útján 
való lényegre-szűrője, hanem egyúttal a germán 
zenetehetség legmagasabbrendű képviselője is, 
kinek munkáiban az eredeti germán zeneszellem 
először válik nemzetközi érvényű világnagysággá. 
Míg Rameau (idősebb korában) és Händel általá
nosan elsőnek elismert zeneszerzőkként éltek, 
addig Bach híre főképp utolérhetetlen orgona
játéka révén terjedt el, a polifónia magaslataira 
épített munkáinak értékét a lapos homofoniába 
sülyedt korban csak kevesen sejthették (Händel 
műveinek is a 19. század lett igazi fénykorává, 
de Bach műveit tulajdonképpen csakis a 19. 
század kezdi megismerni és értékük szerint 
elismerni). Bach, családjána k és általában a német 
zenészségnek hagyományát folytatva, csakis hiva
tásával törődött, a divat és a siker leg ke vési) Lé 
sem érdekelte; az olasz opera módszerét csak 
úgy vette át, hogy az kantata-műveinek nemes
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ját szolgálja, vagyis beolvasztotta a maga 
deti hangulat-tömegé be, nem úgy, mint korának 
latos német zenészei, Reiser, Telemann, Hei- 
;hen stb., kik templomi műveikben is a fülbe- 
iszó homofón déli stílust alkalmazták. Semmi 
n jellemzőbb a 18. század zenetörténetére, 
nt az, hogy mennyire newiismerték e században 
»hot; ó a politonia és homofonia kiegyezteté- 
íek utolsó megmentője és betetőzője oly korban, 
ily az egyszerű szerkesztésmód és fülbemászó 
iozitás álláspontjára helyezkedett, melyben 
Bach-féle etika csak a nagymester személyes 

;ye volt már, a Bach-féle művészet elmúlt 
ők erkölcseinek utolsó, legnagyobb erőpióbája, 
imár megváltozott, csaknem egészen idegenné 
tt környezetben. Ma már látjuk, hogy Bach 
legnagyobb lírikusok egyike, de a protestáns 

■ne ellaposoctásának idején, a 18. században, 
ím érthették meg őt, szükségszerű volt, hogy 
ívkor még át sem tekinthető univerzalitásának, 
ngeszének alkotásait legtöbben agyafiírt mate- 
latikának tartsák.
Händel korösszefoglaló műformája a nagymester 

íe mély es ereje révén helyi viszonyok segítségével 
elet kezeit; Bach csupán kész műfomiák adott 
icretein belül működik, de oly módon, hogy 
az alkotó-tipasának idegen opera kivételével) 
valamennyi korszerű műformát a teljesítőképesség 
egvégső fokán állítja be, minden lehetőséget többé 
nár a korszerű hangulat korben tovább nem 
»kozható módon kiaknáz. De Bach legelső sorban 
hangszeres zeneszerző, az orgonastilus hatása érez
hető legtöbb munkáján, még énekszólamainak 
kezelésén is, vagyis mintegy a német orgona-
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művészet jegyében áll elénk működésének össze* 
sége, és hangzásukra, motivikájukra nézve is 
mindig ezzel a különösképp jellemző bélyeggel 
jelennek meg művei (kivéve a stilus-utánzatokat 
pl. a francia suiteket); a hagyományos német 
telített hangzás és alapos sokszólamúság ural
mának ezen utolsóízben történt nagyszabású 
fönntartása ellentétben áll az olaszok érzéki és 
kristályos hangzáskezelésével, Bach orgonás zene
karkezelése a lezajló korszak északi zenekarstilu- 
sának végső betetőzése és nélkülözi a nápolyi 
irány könnyed áttetszőségét, ének-kezelése pedig -  
bár itt is a leghaladottabb kifejező-eszközöket 
használja — mintha inkább eszményi regiszterek 
megszólaltatása volna, semmint az emberi hangé, 
mely az olaszoknál (Steffani, Scarlatti stb.) sokkal 
inkább a maga természetes hajlama szerint énekel. 
Händel vaserejű stílusa sem teszi nélkülözhetővé 
a lágy olasz irány munkáit, pedig ezekhez áll 
legközelebb; még kevésbbé Bach, ki legteljesebb 
univerzalitása mellett is a korszak igazi német 
reprezentánsa, ki a német zenész gyakorlatát, 
ennek végtelen tanulékonyságával, sokoldalúsá
gával, elmélyedésével, konzervativizmusával és 
másrészt haladó előretörekvésével, állította be 
kivételesen nagyszabású méretekben. Csakhogy 
e megszorításon belül szinte átláthatatlan nagyság 
nyílik meg előttünk: Bach a Merülő és Sweelinck 
óta kifejlődött orgonaművészet minden műfor
májának (prseludium, fuga, toccata, fantasia, 
passacaglia stb.) végső betetőzője, a (Scbeidt-féle) 
choral-földolgozás legéslegnagyobb mestere, ki 
után az orgonastilus ellaposodik és Bach nagy
vonalúságával szemben aprólékos hatás vadászatba

282
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sz; Bach a concerto grosso lehetőségeinek teljes 
*pítője (Brandenburgi koncertek, 1721); a zon- 
ra 18. századbeli fejlődésének egyik legfőbb 
kilendítője a hangszer technikájának emelése, 
Vivaldi-féle koncert átültetése és ennek teljes 
vábbi kifejlesztése által; Bach a suite fejlődését 
forma minden lehető gazdagságának kiaknázá- 
val lezárja, nem csak a Corelli-féle irány végső 
>vetkezményeit vcnja le (mint a concerto grosso- 
in is Händel), hanem általános összefoglalást 
ígez és a táncok végső átszellemítése által 
sonata és suite egymásbaolvadásának folyamatát 

befejezéshez lendíti; Bach a korbeli sonata 
tólérhetetlen mestere azáltal, hogy az olasz 
sgedű- és német orgonastilus legfőbb eredmé- 
yeit itt is egybeolvasztotta; a gamba-technikával 
)kon nemet polifon hegedű-technikának soha 
tói nem ért művészet ű emléke a solo-hegedűre 
t  6 munkája; zenekari partitái (ouvertures 

plusieurs instruments) a «francia nyitány» 
íg becsesebb jelentkezése. Vallásos világnézetét 
ígközvetlenebbül érvényesítő templomi munkái 

kantata formálásmódjait tetőzik be; Bach 
)assiói, oratóriumai, nagy (h-moll) miséje (1788), 
;antátái és egyéb egyházi művei a legvégső 
ehetőségeit nyújtják mindannak, mi a luteránus 
stentisztelet szelleméből zenévé alakulhatott. 
\z eloperásodó protestáns zene korában, amellett 
aogy megtaitja a Neumeister- és Brockes-féle 
uázat a korszerű áriaformával együtt, egyházi 
munkáit a vallás legigazibb ősi szellemével itatja 
át, régi jogaiba helyezi ismét a mérvadó egyházi 
próza sző veget, a choralt és a motettszerű kórust 
(Picander költő közreműködésével), az operás
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elemeket pedig a vallásos összhangulatba olvasztja 
(a korszerű divatot képviselő versszövegeinek 
színvonala át nem hidalható távolságban van 
a megzenésítés mélységétől). Ahogy Palestrina 
a szárnyrakelt világi madrigal színgazdag korában 
a gregorián choral alapján álló énekművészetnek 
az új időkstilusát és a régi hagyományok szellemét 
összeolvasztó nagymestere, úgy Bach az olasz 
áriaopera virágkorában a korok stilusait egybe
foglaló végső titánja a protestáns choral alapján 
épült koncertáló vallásos művészetnek. Míg azon
ban a katolikus istentisztelet Palestrina munkáit 
legfőbb díszei közt megőrizte, a lateránus szer
tartások azon régi berendezkedése, mely Bach 
korában még gazdagon szerepeltette a zenét, 
megszűnt a következő racionalisztikus időkben, 
úgy hogy a sokáig feledésbe merült Schütz, Bach 
és a többiek fönséges alkotásai, a protestantizmus 
eme legcsodásabb kincsei, a renaissance-gazdag 
19. században nem az őket megillető helyen, 
hanem csak hangversenyzeneként szerepelhetnek. 
Derűs karácsonyi oratóriumában általában a 
liturgikus karácsonyi játékok utolsó állomását 
képviseli Bach, evvel szemben az örök fájdalom 
és megbékélés nagyheti misztériumainak leg
nagyobb alkotásait a passiókban, főképp egész 
művészete koronájában: a Máté evangéliuma 
szerint való passióban (1729); ez alkotás (a benne 
szereplő testo: evangélista által) még közelebb 
áll az epikához, mint a dramatikus Händel orató
riumai és közelebb áll ezeknél a Carissimi-féle 
megoldáshoz is; stílusának főkülönbs^ge az inkább 
tárgyilagos hangvételű olasz irányú oratorium- 
munkákkal összehasonlítva pedig a benne ural-
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dó lírában, a tárggyal való teljes érzelmi egybe- 
vadásban található. A biblikus históriák és 
alogusok mondanivalója, a drámai erejű kórusok 
orbse) hangvétele, a choralkantata minden nagy- 
abású eredménye itt egyesül leghatalmasabb 
ódon oly végsőén lekerekített összefoglalásban, 
elyen túl az egyházi zenének további fokozása 
tsonló irányban nem képzelhető'. Ha Schütz az, 
i az ígéret föMjét meglátta, úgy Bach a trium- 
.tor, a minden oldalról összegyűlt erők egységes 
yőzelemre-vivője, ki midőn a szent hagyományt 
korszak minden lehetséges módszerének leszűrt 

asznák tán belül is elevenen tartja, midőn a mu- 
sika minden lehetséges eszközén át az északi 
;eresztyénség magasztos világképét tárja föl:
, protestantizmus egyik legnagyobb prédikátora- 
íént lép elénk.

Bach korában a kiválóbb, ünnepelt német zené
szek már letérnek a 17. század orgonistáinak ala pos 
iugastilusáról és abba a homofón irányba eveznek, 
mely a 18. század gáláns stílusát jellemzi (Muffat 
Gottl., Graupner, Förster stb.). Még azok, a régebbi 
módszerekhez közelebb álló, komolyabb irányú 
német mesterek is, kiknek művészete helyen
ként igen emlékeztet Bachra, mint pl. Tele
mann, Fasch J. F., már egész világosan jelzik 
a patetikus irányból a gáláns irányba történő 
átmenetet, vagyis az elődök (Pachelbel, Buxte
hude stb.) hatalmas komolysága megszűnik és 
a zeneművészet arra a lapályra jut, melyre már 
az egykorú olasz hangszeres szerzőket is lejutni 
láttuk. Egyáltalán nem maradi mester ezek
kel szemben Bach. mert ő is alkalmazza az 
átmenő korszak új eszközeit, csakhogy oly-
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annyira az elmúlt korok teljes készletébe ol
vasztva, hogy kezében a gáláns stilus elemei 
is a legmagasabb ideál szolgálatába állnak. Ha 
pedig az egykori! kiváló olaszokhoz (Lotti, Albi
noni, Durante, Astorga, Marcello) hasonlítjuk, 
azt látjuk, hogy Bach az újfajta kontra punktika, 
kromatika minden merészségét épp oly mértékben 
használja mint ezek, hogy dallamkitalálása (gyak
ran épp olasz hatás alatt) éppen oly hatásos mint 
ezeké, de ő sohasem képviseli a déli stilust, a heves, 
teátrális hangvételt és a szenvedélyes modern 
tematikát oly egyoldalúan és az egykorú Ízlés 
szerint, mint a legnagyobb olaszok is, hanem 
mindenkor sokkal leszűrtebb, általánosabb, na- 
gyobbszabású; a korszerű nagyságokkal össze
mérve Bach művészete, bár hasonló stílusúnak, 
de mintegy koron kivül állónak, örök idó'kre 
szólónak tűnik: lelkének nagysága túlemelte őt az 
áramlatok időszerűségein. Bach a kontra punkti- 
kus barokk stilus legkimagaslóbb képviselője, 
csakhogy nála a stílus fogalma annyira kibővül, 
hogy magába foglalja a határos stilusok teljességét 
is és ezen mérhetetlen épületben csak a legmeg- 
tisztultabbnak, legmagasabbnak van helye. Bach 
szinte mindent tudott, amit mások tudtak, de 
mivel érzés világának mélysége nem helyezked
hetett el korának tetszetős, bájos kifejezésmód
jában, kénytelen volt mindazt fölhasználni, amit 
számára jelen és múlt nyújtottak. Csakhogy ily 
módon a konzervatív irányúak túlságosan ele
vennek és tarkának, a haladó irányúak túlságosan 
súlyosnak és bonyolultnak kellett hogy lássák; 
ezért nem lehetett népszerűvé, ezért állt be meg- 
közelíthetlen hegvóriásként a történelembe. Az
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'20 utáni idők Németországban is mindjobban 
ezt étik a polgári dilettantizmus kiszéles ülésének 
dúsát, uralkodóvá lesz a fugaszerkezeteket is 
egyszerűsítő homofónia, Bach tanítványai (Ni- 
íelmann, Agricola, Kirnberger stb.) és kiváló 
ti már jórészt a modern érzelgős, bájos, játszi 
Ányban működnek, 1740 táján már a csinos 
aszos operazenét író Hasse és Graun a leg- 
unepeltebb egyházi szerzők, Scheibe pedig (1745) 
jpúgy mint Rousseau (1767) a kontra punktikus 
ibbszólamúságot általában «gót» és barbár(!) 
ilálmánynak jelenti ki. Az érzelgős melodika 
yyeduralmának e korában, a polgári «érzékeny
ég» első bimbózásának idején nem csodálható, 
ia a divatos zeneirányban működő Nagy Fri- 
yes király különös meghatottságot érzett, mikor 
, nagy Bach megjelent udvaránál és fugákat 
ogtönzött előtte.

Láttuk, hogy a korszak folyamán miként 
terülnek túlsúlyba a régebbi egyházi alakulatok- 
tal szemben a velük összeolvadó arisztokratikus 
)S lassan kibontakozó polgári világi elemek; az 
trisztokratikus és egyházi elemek a népszerű 
úncala kutatókkal vegyülő polifóniában élnek 
tovább, és minél nagyobb lesz a súlya a nyilvános 
polgári közönségnek, annál kevésbbé polifon a 
zeneművészet, annál hathatósabban keresik a 
zeneszerzőka táncformás dallamvilág eredeti nép
szerű ízét. A kor folyamán összekopácsolt két 
ellentétes elem: a kontrapunktika és a dalformás, 
ritmikus alakítás közül a társadalmi fejlődés 
hatása alatt az utóbbi gjmz; az egyezkedő egyházi 
és világi szellem közül az utóbbi lesz a győztes, 
a zeneművészet végleg és visszavonhatatlanul a
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szabad, eredeti európai artisztikum szolgálatát 
lép a vallásos zene terén is; a suite újabb tánca: 
mind jobban és jobban éreztetik a polgári homo- 
fónia népszerű ízét, a kontrapunktikus földolgo
zást végleg a kizárólagosan akkordikus beállítás 
és a táncos elemek eredeti ritmikája váltja föl: 
a fuga, a polifónia utolsó menedéke, homo fonná 
alakul (Marpurg stb.) és elveszti jelentőségét. 
Csakhogy amidőn a népszerű elemek kizárólagos 
uralma felé törtet a művészet és az ily módon 
leegyszerűsödő, átlátszóvá alakuló szólam-szer
kezet már nem elégítheti ki önmagában a tehet
séget, a fejlődés további lendületét a forma
szerkesztés új beállítása hozza, az, minek legfőbb 
ismertetőjeleként a melodikus édesség túlsúlyát 
jelöltük meg. Azoknál a szerzőknél, kik műveik 
többségében a régebbi formálás keretein belül 
igyekeznek ez ívj tónust érvényesíteni, az egy
oldalú szentimentalizmus határozott hanyatlás 
jegyében lép föl (Telemann stb.) és még azoknak 
művészete is, kik a formát határozottan tovább 
bővítik (Yeracini F. M. Tartini, Lccatelli stb.), 
amennyiben nem bontakoztak ki teljesen a kor
szak motivikus formaszövésének módszeréből, 
zsúfoltnak, túltelítettnek, hanyatló kor zenéjének 
hatnak. E zsúfoltságon belül csak a legkiválóbb 
munkák (pl. Bach-, Handelnél) képesek a virtu- 
ózos, erőltetett tetszetősség hatását elkerülni. 
Ellenben a polgári ízlés döntő kibontakozásának 
idején a naiv homofonia jegyében oly mozgalom 
is jelentkezik, mely a sokféle törekvés mellett 
leginkább volt alkalmas, hegy új tartalmat és új 
fejlődésirányt adjon a művészetnek, t. i. a kor
szak jellemző ünnepélyes, motivikus an és a harmo-
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ával egyezkedő kontrapunktiká val szerkesztett 
éjével szemben ellenzékként föllépő naturalisz- 
is mozgalom, melyet főképp a polgári elem 
■rája, a vásári komödiából kilépő vígopera 
Ijáték, operette) és az ennek hatása alatt 
’ejött új irányok képviselnek. Hatott ez irány 
naga friss, bájos, egyszerű dallamaival a 18. 
zad első felének nem egy szerzőjére, de végső 
yetkezményeiben csak a század közepe táján 
■ntkezik, amikor a formálás új módszere lép 
tbe azáltal, hogy e kezdetlegesnek tűnő újfajta 
Igári hangulatkor lassacskán mindenütt fölé 
rekedik az elmúló korszak formálásmódjának. 
A. komoly operában kedvelt komikus betétek 
repe legjelentékenyebbé Nápolyban lett, hol 
népnek legtöbb hajlama van a groteszk karri- 
rozásra. A víg intermezzok (közjátékok) oly 
időn alakultak tovább Itáliában, hogy a nyelv- 
'ásban előadott bohócjelenetek a 17. század 
ge felé már többnyire a föl vonások befejezésére 
dgáltak, vagyis kitágultak és nagyobb súlyt 
ptak; Nápolyban, az ottani opera kifejlődésekor 
dig mindinkább parodisztikus módon, az elő- 
ott komoly cselekmény kigúnyolását végezve 
űnt pl. a komoly cirkuszi produkáló pihenése 
>zben a bohóc) és attól elválva jelentkeznek 
intermezzok. Az első összefüggő cselekményű 
a főcselekménnyel felváltva (a föl vonás közök- 

>n) lebonyolódó ilyen komödiát állítólag Orefice 
ta (1709), Scarlatti is pompás tréfásságú inter- 
ezzókat teremtett, de az új irány valódi ízét 
őször az új-nápolyiak vezetői: Vinci és Pergolesi 
Dzzák, főleg utóbbi a világhírű «Serva padrona*- 
an (1783) és «II frate innammorato»-ban, mely

19.i/Vttrfr: A z  m r A p « i  Z 'V ' tö r té n e t'.
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utóbbi már önálló színdarab, vagyis a külváros: 
színház túlnyomóan polgári közönsége számára 
írt tréfás opera: opera buff a. E műfaj, mint kelet
kezése is mutatja, tulajdonképpen az opera seria 
kimért merevsége, chablonossága ellen föllépi 
tiltakozássá lesz, mihelyt a mögötte álló polgár, 
erők kellő súlyt nyernek az arisztokratikus publt 
kummal szemben. Az ártalmatlanul, gúnyolódd 
intermezzokban nem fenkölt és unalmas hősök, 
hanem már megjelenésüknél fogva nevetséges 
alakok: a vásári mulatság maszkjai szerepelnek 
a polgári és nép-élet szerelmi bonyodalmai peregt 
nek le bennük természetes, eleven mozdulatok, 
népies dalok kíséretében, s főszereplőjük nem a 
koloratúrás heréit, hanem a viccelődő basso buffo 
(a szólózásra használt mély hang is nevettető 
hatású még e korban); a szerelmesek dalai tel vb 
vannak földi egyszerűséggel, sikerüket naiv 
szentimentalizmusuk, nem pedig hideg virtuozi
tás biztosítja. De az opera seria leszűrődése egy
részt, másrészt pedig a buffo-közönség erősödése 
a vígopera kiválását és önállósulását eredmé
nyezte s most aztán teljes erejében előtörhetett 
mindaz, mi a nápolyiak legjellemzőbb és leg
tehetségesebb műfaját, az opera buffát oly ellen
állhatatlanná tette. A nápolyiak a szexuális és 
alkohol-komikum, a zenés tréfa, hang-karri ka túra, 
bolondos mozgalmasság, vicces arcjáték, meg
lepetés, szójáték királyai; náluk találjuk csúcs
pontján a már Rómában a 17. század első felében 
megpendített gyors parlando-éneket, itt lesz elő
ször igazán jelentékennyé a polgári sujet és a 
(már Melaninál pedzett) egyszerű né pies dalocskák 
szerepe. Azáltal, hogy ez irányzat a dráma tar-

Ö90



AZ EWRétPAI ZENE TÖRTÉNETE. 2*1

Imába és a zene anyagába új elemeket öntött, 
.ss vér, népies (vagyis a népzene anyagától fői
mben befolyásolt) hangulatkor került a művé- 
etbe, melynek mindenütt hanyatló energiáit 
f módon ismét alsóbb néperők acélozzák rugal- 
assá. Az opera buffa jellemző tipusának igazi 

■ legalkotója a pompás Logroscino (kb. 1700—63), 
inéi a pezzo concerdato (koncertáló darab: ko- 
úkum céljából több személy egyszerre-énekel- 

‘ítése) kinő a Scarlatti-, Leo-féle egyszerűségb
ől és fokozott alakjában a személyeket külön- 
ülön jellemző bonyodalmas, hatásos fölvonás- 
áró jelenetként: finale buffo-ként jelentkezik, 
aely ellentétben a föltaláló Abbatini egyhangú 
áró-számaival, igazi életet és értelmet önt a 
selekményt végsőre feszítő befejezésbe, ily módon 

finale világraszóló nevezetességét tulajdon- 
:éppen megteremtve. Egyszerű népies dalszerzés, 
mrodisztikus hajlam és polgári cselekmények 
ellemzik az egykorú velencei opera buffát 
Buini) s hasonlóan a Párisban is kifejlődő víg- 
»perát, az opéra comique-ot is. A francia genre 
s jórészt a vásári arlekinádok utódja, melyek 
1712-ben a thé&tre de la főire rendszeres előadá
saiba torkollanak (Lesage író vaudeville-jei), 
virágkora azonban kavart és Sedaine szövegei
nek nagy sikerével (30-as, 40-es évek) indul meg. 
Úgy e francia, valamint az egykorú angol irány 
(Ballad-Opera) részben szintén a komoly operá
val való szembe helyezkedése révén lesz roppant 
népszerűvé ; zene tekintetében azonban nem 
versenyezhet egyikük sem az olasz buffo-iránnyal, 
minthogy az első időkben a muzsikát nem teljes 
dramatikus szerkezetek, csak a csevegések közé

19*



szúrt dalok képviselik bennük. Mialatt a chablo- 
nos komoly-opera előkelő közönségének nagy
része ez egyszerű mulatságokat túl közönséges» 
nek, a bennük mozgó személyeket durváknak ési 
a népiesből táplálkozó zenét silánynak találta,, 
a színházlátogató polgárság viszont itt, a víg
operában jutott legelőször oly művészi zenés 
mulatsághoz, mely szabadabb szellemének meg
felelt, melynek levegőjében a hanyatló ünnepé
lyes stilus uralmát aláásó új, termékeny hangu
latok lebegtek. Nem hiába a polgárság köréből 
kerültek ki a természetellenes koloratiira-vissza
élés legnagyobb ellenségei, a «nature», a termé
szetesség hangoztatói ; az ifjú «fölvilágosodás» . 
merész, tekintélyromboló századában a vígopera 
köre lett a zene elavult tekintélyeinek is kikezdője.

A muzsika egész területén elterjeszkedő új 
formavilág csak lassú átmenetben hódít. Már 
Scarlatti Domenico friss tempóiban és a korszerű 
motívum-építkezésen átütő szabad hangulat
kezelésében megérezzük, hogy a nápolyi melodika 
kellő rugalmassággal kecsegtet a tejlődés követe
léseinek áthidalására. Világnézlet-változás elő
készületeinek halvány éreztetése van már az 
újabb olasz hegedűsök (Veracini F. M., Geminiani, 
Tartini stb.) munkáiban is, melyeknek érzelgős 
lapálya igen közel érintkezik már egy újabb 
fajta, szabadabb beállítású iránnyal, a polifon 
szerkesztés nyomait végleg lerázó polgári izlés 
«érzékenység»-ével. Vivaldi programmzenéje sza
badabb, naturálisztikusabb hangszerelést készít 
elő, Somis hasonló irányban halad, a két Sammar- 
tini (1740 körül) a régebbi fajta patetikus irányt 
modernizálja át levegős gondolatokkal és finom
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inghatásokkal. A régebbi hangulatok virtuóz 
;úfolói (Porpora, Nardini stb.) is igyekeznek 
ozzáhasonulni az új áramlatokhoz s a német 
mekari szerzők (Fasch, Förster, Graupncr stb.) 
mnkáiban sok újszerű mozzanat érezteti az idők 
altozását. Bach legtehetségesebbik fia : Friede- 
íann, a homo fonná lett fugastilusban nem csak 
z átmeneti idők érzelgősségét érezteti, de már 
z egészen újfajta szubjektivizmust is. A társa- 
almi fejlődés következtében létrejött világ
ié miélet-változás legelőször Pergolesinek, az 
jabb nápolyi líra legnépszerűbb képviselőjének 
runkáiban (triószonáták 1730 körül) lép elénk 
ilreismerhetetlenül; az opera buf'fa forradalmi 
’ánya, a Bach—Händel-kort aláásó áramlat, 
elefolyik a hangszeres kompozícióba és teljesen 
ij szellemet visz belé. E szellem még a rokokó 
rényok szempontjából nézve is dilettantikus 
ítszogatásnak, a komoly tematikus szerkesztés 
iha és pórias elvizenvősítésének tűnhetik, mint- 
íogy egészen más kiindulása van, egészen más- 
tonnan nézve található meg benne az érték ; 
ényeges eredménye az, hogy a teljesen homo- 
ónná lazított keretekbe a népies, természetes 
gondolkozás termékenységét ülteti. Itt is, mint 
k vígoperában, a természet szeretete, minden 
nesterkéltség elhagyása, magától értetődő egy- 
zerűség uralkodik, s míg a Corelli-féle tematiká- 
lan még a gondolatok zárt, tömött egészet képez
lek, acidig Pergolesiben mintegy megnyílnak a 
:ematika pórusai és levegő megy közéjük. A ha
nyatló kor zeneformálásának lapályos kiszélesü- 
lése itt válik igazi értékké azáltal, hogy az új 
természetszemlélet a formát alkalmassá alakítja
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oly szubjektív gondolatkör felölelésére, mely feléi 
az 1700 utáni motivikus szerkesztésmód töreke
dett ugyan, de melyet csak ezen szerkesztésmód 
teljes áttörése útján lehetett érvényesíteni. Sza
badság, egyéni líra akcentusai, teljes népszerűség; 
jellemzi Pergolesi és követői friss, naturaliszti- 
kus gondolatait, formaszövését ; hogyha Haydnt' 
(szül. 1732) a polgári zenélés egyik klasszikus 
mesterének nevezzük, akkor az újfajta nápolyi 
hangszeres munkák ezen irány megindítása. 
Händeiben, Tartiniben még erős nyomokban ta
pasztalható az arisztokratikus elszigeteltség ; e 
művészet mesterséges világításával, kimért szer
kesztésével szemben a napsütést, a természet-' 
hangulat megjelenését, a szabad levegőjű szer-' 
kesztés kibontakozását képviseli Pergolesi.

Pergolesi valószínűleg első alkalmazója a sonata-- 
tételben szabad részekkel váltakozó fugátoknak ési 
ugyanott az ú. n. «éneklő allegro»-nak, vagyis a 
többszólamú tematika-szerkesztés helyett az akkor
dokkal kisért, hózamosan a felső szólamban éneklő 
ariózus téma-beállításnak (az opera áriastilusának 
átvitele a hosszú lélekzetű hangszeres dallamveze
tésre). Miután az arisztokrata ízlés hanyatlása és 
a polgári ízlés növekvő befolyása homofónná zül- 
lesztette a muzsikát, a polgári ízlés erőteljes á ttö 
rése épp a homofóniába kapcsolódik bele és ezt 
előnnyé  alakítja á t a maga természetes gondolkozásá
nak bekapcsolásával és a szubjektív világnézés új 
formálásmódjával. Utóbbi szembehelyezkedik az 
individualizmus korának ama fölfogásával, hogy az 
egyes tétel egy-egy megbonthatatlan hangulattipust 
képvisel, melynek merev egységét az alapmotivika 
végigszövése biztosítja; még az 1680 utáni (ú. n. 
prseklasszikus, a kétrészű dalformás praeludiumból 
fejlődött) szonátaforma is e kontrapunktikus szer
kesztő-elv birodalmába tartozik, vagyis egy-tém ás, 
szerkezete egy tipikus alapmotívum szokványos
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lolgozásából alakul. A tételek ezen elszigetelt 
'ségessége összefügg a kor egyéniségének elzárkó- 
tságával, melyet az új «érzékenység» testvéribb, 
mészetesebb közlekedése m egszüntet; megbukik 
inkívül az esztétika «utánzás-tan»-a is, mely sze- 
t  az egyes tételek valami határozott jelentéssel 
■nak és csakis arra szolgálnak, hogy ezen jelentést 
ínségesen éreztessék. A szubjektivebb életfölfogás 
gyobb ellentéteket visz a sonata-szerkezetbe és a 
ikus érzelem-hullámzás új birodalmait nyitva 

: ; g : megszünteti a tételek merev egységét. Egy- 
tal pedig a kontrapunktikus motivum-szövés he- 
ébe a homofón dallamvilág újfajta tem atikát állít, 
yat, mely nem alkalmas a tételen végigvezetett 
y séges földolgozásra, melynek nem annyira a 
ólam-vonala, m int inkább jellegzetes harmoni- 
íja, többszólamú egysége a fontos, melynek tüs- 
int pregnánsan és véglegesen meghatározott jellege 
iképp arra alkalmas, hogy a tétel boltozatának 
illérje legyen, nem pedig szövete. Händel népszerű 
ontrapunktikája még a fugastilus körzetében mo- 
ig, Pergői esi játszi és még kezdetleges rövid témái 
lár vagy a teljesen figuratiw á lett ál-fugátót kép- 
iselik vagy pedig a népies kiséretű polgári dallam - 
épzést. Ezen egyféleképp beállított és egvtémás 
lövésre nem alkalmas jellegzetes téma-alakulatok 
izonyára az opera buffa együtteseinek és dalainak 
atása alatt keletkeztek és a sonata-tétel szubjektív, 
aturalisztikus fölépítésének oly módon válnak 
lapjává, hogy a szonátaforma két tém a-csoport 
zembeállításának esztétikumából alakul (átmenet 
íz ú. n. klasszikus szonátaformába). E témák ellen
téte Pergolesinél még nem igen érezhető, de épp az 
egyéni érzésmód differenciálódásával lesz mindinkább 
fontossá és a következő korszak zeneszövésének 
egyik alapmozzanatává (főleg Stamitztól kezdve). 
De a régebbi fajta szerkesztésmódon belül is már a 
század eleje óta érezhető az a formafejlesztő törekvés, 
hogy a szerkezetek fő tematikájával szemben egy 
meliéktematika lépjen föl, így a fuga epizódjaiban 
(a francia nyitányban), a Vivaldi-féle hangverseny- 
"orraa ellen motívumában, a concerto gross© con-
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certino-témájában, a Bach-féle nagy praeludium 
epizódjaiban ; Scarlatti Domenico szintén a k 
témás prseklasszikus formát műveli, de kezdő té r  
leggyakrabban még túlságosan aforisztikusak, mell 
késén jelzettek. A kéttémás szerkesztés felé vaj 
átm enetet képviseli többek közt Tartini, Alberti1 
Nardini, Faseb, Graupner, Bach Ph. Em., a ké 
Sammartini és — m int hallottuk — Pergolesi is 
kinek hatása az említettek legtöbbjén érezhető 
Adva van már tehát a homofónia és a két-tériá 
szerkesztő-gondolat, amikor ezeknek termékeny k i  

aknázása és igazi okadatolása az újfajta natura 
lisztikus hangulatbeállítás alakjában stilusváltozás1 
ként előáll.

1750 körül tehát a íélszázad óta készülő' új 
áramlatok kerek összefoglalás alakjában, egjr 
megváltozott világ hangjaként jelentkezhettek 
s ily világításban a Stefíani-, Pergolesi féle ária; 
erjesztő szelleme, a Geminiani-féle gazdag dina
mikai jelzések (hegedűiskolájában), az Alberti- 
féle basszusok zeneszóciologiai szerepe, Händel 
hatalmas szabadsághangulatai és új látókört1 
megnyitó jellemzései («Jephta» 1751) teljes jelen
tőségükkel mutatkoznak. Gluck (szül. 1714) 
hangszeres műveiben a témák ellentétezése már 
föltűnővé válik, az új vígopera-tónus nagyjelentő
ségű újításai már teljesen kibontakozva virul
n a k ; a kontra punktika végleg alá van rendelve 
levegős homofón gondolatoknak, a széles ecset
kezelés már mindvégig a természetes, polgári 
tartalomnak szolgálatában áll. Nem a kidolgozás, 
hanem a téma-egyedek maguk a jelentősek, nem 
a szólamok mozgása, hanem a harmónia beli for
dulatok; minden mesterségszerű vonás eltűnik, 
a zeneszerző most már valódi «költő», a hallgató 
pedig az egyszerű, népies gondolatokkal telített
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vészeihez most már sokkal intimebb, rokonabb 
eérzéssel közeledik. A zenealkotás nem az a 
anyós tekintélyes foglalkozás többé, a muzsika 
úttá, a lélek tanácsadójává, kedves társává 
;d lenni. A bátor, eltökélt, szabad, bensőséges, 
.bjektiv hang újítja föl a lezüllött művészetet 
e varázsos szerkesztés újszerű csodái mellett 
n hiány, hanem a stílus főfeltétele, hogy a 
rzőknem árulnak el többé ala pos kontra punkt- 
izültséget (l. Händel ócsárlását Gluckról). 
gső következményeiben a Pergolesi-féle irány- 
Itozás legelőször Stamitz J. (szül. 1717) nagy- 
,bású művészetében jelentkezik (polgári szirn- 
ua ; modern vagy klasszikus szonáta-forma, 
is tematikai és dinamikai ellentétek, zenekari 
turalizmus és harmonikus figuráció), kinek 
mnheimi működése már a német hangszeres 
mpozició európai hegemóniáját vezeti be. 
ich Ph. Em.-nél (szül. 1714), a berlini iskola 
iraun J. G., Quantz, Benda F., Agricola stb.) 
jénél és a német polgári zongora dilettantizmus, 
többtételes zongoraszonáta népszerűségének 

azi megindítójánál, szintén megtaláljuk az 
abb, szélesebb formavázat, de az ő műveinek 
rtalma még a gáláns irány copies gondolat- 
őrében mozog, lényegében nem  lépte át az új 
oiszak átfordulásának határát. A suite iránt 
aló érdeklődés már a 40-es évektől kezdve 
láhanyatlik, a francia nyitányt Scheibe szerint 
lár 1745-ben nem egy zeneértő nevetségesen 
lavultnak mondja ; a lezajlott korszak formái 
z új tartalmat felölelő új szcnátafoimában 
gyes ülnek, a canzcna- és ricercar-ág a maga 
zabadabb ritmikájával, a suite a táncformák
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szigorú ritmusú és szimmetrikus alakulatai? 
utóbbiak túlsúlyával egyesülnek a modern szin: 
fóniában. Az a népszerű daltömeg, mely 16( 
körül a zeneformák elnépszerűsítésének folyr 
matát megindította, időközben annyi friss né] 
elemet szedett föl és közvetített a művészettel 
hogy a népszerű, táncformás, akkordikus, mell 
dikus alakulatok 1750-ig fölszívhatták, magukb 
olvaszthatták az egyházi kontrapunkt egéí 
készletét és így a valódi európai lelki muzsiki 
(a hangszeres formák) nyelvezetét kialakíthattál 
Világos, hogy e folyamat a polgári elem súlyára 
növekedésével együtt ment végbe ; az 160 
körüli népszerű dal egyszerű dalformája éppé 
úgy fejlődik az 1750 körüli szonátaformává, min 
ahogy a régi, csekély jogú, otthon lant mellei 
vagy a zenetársaságban muzsikáló polgárság 
széles koncert közönség törzsévé fejlődik. A tán< 
formák ily módon való emancipálódása és 
középosztály ízlésének úttörése szorosan egybe 
tartozó jelenségek, nem választhatók szét egy 
mástól.
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206 sk., 216 sk., 220, 22 j

L
_Ü
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, 231 skk., 251, 253 sk., 
, 276, 280, 283 
firmus 75, 98, 190 

nus 29, 44 sk., 48 
m, canzon da sonar, 
ata 95, 103, 114, 160, 
i skk., 185 sk., 201, 
1, 297
íetta-modor 116,172,178 
d o  180, 192, 266 
aal Peire, trubadúr 39 
im i G. 156, 188, 191, 
-, 196 skk., 200, 206 sk., 
», 231 skk., 252, 276, 284 
ntras 91

G. B. 195 
>dorus 19 
46

ivalieri Em ilio 110, 164 
, 171, 198
lí F. 207, 210, 212 sk.,
, 252, 262 
;zoni G. 103 
ti M. 176, 182, 217, 232 
n Imre 240 
58,60, 131, 139, 143 sk., 

6, 226
ellem  54, 59 sk., 63, 76
k. , 82, 106, 118, 123, 
6, 159, 167, 243
aló (clavicembalo, clave-
l , spinett), cem balista  
3, 107, 134, 157 sk., 161

218, 226 sk., 242, 
1 skk.
Márc Antonio 182, 207, 

>9, 252
ibonniére 227 
äon (egy- és többszólamú) 
», 48, 69, 71, 89, 94 sk., 
(3, 159 sk., 178, 180, 211 
pentier Marc Antoine  
>5, 198
estáns) choral, choral- 
lűvészet 80, 85 skk. 89, 
i ,  152 sk., 189 skk., 234 
£., 279, 282 sk. 
aJ-ritmus 29, 44, 47, 49 
irotestáns) 189

ChrysanderK. F. Friedrich 169
ciacona 192 
Cifra A. 192 
cigányok 119, 239 sk. 
cink 51, 102, 179 
Cirillo 209, 252 
Clari G. C. M. 233 
clarin-fúvás 264 
clavecin 1. cembalo 
clavecinisták 226 skk., 267, 

271
clavichord 103, 242 
Clemens non Papa 97 
Colasse Pascal 215 
collegium  m usicum  182 sk., 

217, 236, 241, 298 
Colonna G. P. 233 
commedia in musica 201 skk. 
com positio 46 skk., 66, 117 
concentus 30
concerto, koncsertáló stílus 

160 skk., 175, 177 sk., 188, 
195, 197, 222, 233, 258, 
284, hangszeres concerto 
1. koncert

— grosso 223, 273, 283, 295 
conductus 45, 66, 69 
conservatorio 102,223,241,252  
consort 183, 217 
Constantin L. 182 
Conti Francesco B. 232, 259 
contrafaeta 42 
Cooke Henry 229 
Cordier Baude 69 
Corelli 219 skk., 223, 227, 

232, 251 sk., 254, 257, 264 
skk., 274, 283, 293 

Corneille 198, 211 skk., 248 
Correggio 197 
Corsi Jacopo 165 
Cosset 177 
Cotton J. 46 
Couperin-család 227 

- Francois 227 sk., 245, 271 
courante 183, 192, 228 
Crescembini 246 
Cristofori B. 242 
Croce Giovanni 115 
Crousaz 246
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Crag er Johann 178 
Csáky Miklós gróf 240 
Cuzzoni Francesca 250 
Ozernohorsky B. 240

dacapo-aria 176, 208, 215, 248, 
252, 254

daljáték 39, 289 skk. 
D ’Andrieu J. F. 228 
D ’Anglebert 227 sk.
Dante 64, 67 
Daquin L. C. 228 
deklamációs ének (a francia 

operában) 214, 270 
Dem antius Christoph 163, 

178, 184 
Descartes 244 
Desm arets H . 215 
D espres 1. Josquin  
D estouches A. C. 215 
dilettantizm us 57, 67, 73, 82 

skk., 87 sk., 107 sk., 129, 
147, 156, 159, 163 sk., 167, 
240, 242, 256 sk., 259, 268 

Dilthey 188
dim inuálás 1. manierák 
Diruta Girolamo 239 
discantus (déchant), discan- 

tista (déchanteur) 44 skk., 
60, 68 

D olci 233
Donáti Ignazio 178 
D oni G. B. 168 
Dowland John 104, 174 
Draghi Antonio 208, 234, 254, 

259
dramma per musica, zene

dráma 165,1. még opera a. 
Dubos 245 
duda 36
Dufay 70 sk., 78 
Dumanoir G. 182 
Dum ont Henry 198 
Dunstaple John 13, 70, 88, 187 
Durante Francesco 255 sk., 

268, 286
Durastanti Margherita 250 

Ebner W olfgang 222

Eccard Johannes 87, 91, I l i  
Edda 22
Egyházatyák 19 skk. 
egyházi drámák 43, 108 ak 

236, 284 sk.
egyházi népdal 29 sk., 85 skli 

100
életrajz 139
ellenreformáció 193, 240 
enciklopedisták 246 
Ephraem 33
Erzsébet angol királynő 88 
estampida 37 
Eszterházy Pál herceg 240 
esztétika 82, 137, 145, M 

162, 245 skk., 269., 295 i 
Euler 244

Fago N. 255 
fagót 261
fantaziálás 141, 158, 287 
farcitura 98 
Farina Carlo 180 
Farinelli 250
Fasch J. Fr. 225, 268, 2# 

293 296
fauxbourdon 45, 47, 66, 93 
Fa vart 291
III. Ferdinand császár 191 
Ferrari Benedetto 176, 19 

205 skk
Festa Const,anzo 97, 105 
finale 202, 191 
Finck Heinrich 80 
Fischer Johann 225 
Foggia F. 195 
Fontana G. B. 180 
Fontenay 177 
Fonteneile 229 
Forn sete 46
Förster Christoph 285, 2931 
francia nyitány 214, 219,255 - 

opera-szvit 224 sk., 241 
263, 283, 295, 297 

Franck J. W. 130, 237 
— Melchior 184 
Franko (a kölni és a párisi) 1 
Franz Bobért 158
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Bobaldi 0r. 100 sk., 181, 
91 sk., 197, 221 
Slagy) Frigyes 287 
erger J. J. 192, 221, 279 
óla 89 sk., 94 
'uenllana M. 102 

78, 102, 114, 160, 181, 
90 sk., 217, 225, 234, 254, 
82, 285, 287 sk., 294 sk. 
jer, patrícius 178 
J. J. 195, 222, 225, 243, 

159

rieli Andrea 103, 112 sk. 
; liovanni 103, 112 skk., 116, 

57, 159 sk., 172, 177 sk., 
85, 188, 190, 260, 263 
arius Franchinus 81, 166 
ik„ 242
lagliano Marco 173,195,198 
iarda (saltarello) 102,183, 
217, 219
ins stilus 228, 235, 268, 
271, 285 skk., 297 
ile i Vincenzo 164 sk., 
167 sk.
íba 103, 107, 182, 226, 283 
iparini Francesco 232, 253 
iparo da Salo 103 
Jtoldi 90, 116 
altier D enis 192, 226 
a scienza 37 
issler-dalok 42 
[asius pápa 29 
ininiani Francesco 265 sk., 
268, 292, 296
íerálbasszus 1. basso ge
nerale

(Nagy) Gergely pápa 30 
;. Gergely pápa 30 
-) germán istentisztelet 24 
.sius Bartliolomaeus 178 
isualdo, venosai herceg 106 
sk., 128 sk., 163, 174 

jváért 30 
íirlandajo 102 

Giardini F elice 267 
ibbons Oilando 104, 174 
gue 36, 192

Giorgione 107 
Giovanni da Cascia 67 
Glareanus 84
Gluck 167, 240, 271,' 296 sk.
Goldoni 251 
Gombért N. 97 
Gonzagák 172 
gótok 19
gót stilus 34, 45, 91, 100 
Gottsched 246 
Goudimel 89 
görög filozófia 19, 31 
(ó-) görög istentisztelet 18 
—- kótaírás 29 
de Grandi A. 175 
Graun Johann Gottlieb 267, 

297
— Karl' H einrich 260, 287 
Graupner Christoph 285, 293, 

296
Greco Gaetano 255, 268 
Gregori Giov. Lorenzo 223 
gregorián (choral) 25, 30 skk ., 

35 sk., 40, 43 skk., 51 sk., 
55, 61, 66, 68 skk., 75, 85 
sk., 88, 98, 112, 115, 127, 
194 sk., 284 — frank gre
gorián gyakorlat 27 — ke
leties koloratúrák a gre
goriánban 27, 29 

de Grocheo Johannes 65 
Groh Johann 184 
Grossi L. 223 
Guarini 166 
Guarneri Andrea 218 
Guidiccioni Laura 171 
Guido (arezzói) 48 sk. 
gymel 45
II. Gyula pápa 96

Habermann F. J. 240 
Ham m erschm idt Andreas 178, 

198
Handl Jakob 101 
hangszerelés 51, 78 sk., 95, 

iü2, 105, 107 sk., 114 sk., 
201 sk., 206 skk., 214 sk., 
224, 260 skk., 270, 273, 
282 — (ensem ble» 51,
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«concerto» 95, 261 — re
giszteres hangszerelés 262 

Hardelleíi 227 
hárfa 51, 65
(pogány) hárfások 19, 22 
H asse J. A. 140, 238, 255 sk., 

260, 274, 287
H assler H. L. 174, 178, 184 
Haußmann Valentin 183 
Haydn J. 294
Händel 140, 158, 225, 231, 

235, 238, 258 sk., 263, 269, 
271 skk., 288, 293 skk. 

hegedősök 119
H einichen Joh. David 147, 281
IV. Henrik francia király 165 
heréitek 208, 290 
Hermann, salzburgi szerze

tes 42, 46
Herm annus contractus 49 
Hieronym us egyházatya 20 
von H iller Ferdinand 168 
H iller Johann Adam 259 
von Hofhaimer P. 87, 91 
Homeros 22 
Hucbaldus 28, 48 
humanisták, hum anizm us 61, 

63, 81, 84, 90 sk., 109, 166 
Humfrey Pelham  222, 229 
H unold (Menantes) 235 
H uss 81 
H uyghens 241
hűbériség, lovagi szellem  33, 

54, 63
hym nusok 30 sk., 33, 42 , 69 

igricek 53
Ingegneri M. A. 115 
interm ezzo, interm edium  102, 

109 sk., 163, 165 sk., 173 
sk., 289 sk.

invenció 129 sk., 140, 146,156  
Isaac Heinrich 80, 183 
iskoiajátékok, diákzenék 91, 

109, 183, 236 
Isorelli 170

I. Jakab angol király 185 
Jannequin 94, 103, 151

X X H  János pápa 46 
Jenkins John 183 
Jom elli N. 254., 256 
jongleur 25 sk., 33, 36, 40, 

51, 58
Jordaens 182
Josquin 13, 79 sk., 81, 91, 97, 

105, 115, 129, 156 
I. József császár 259 
jubilációk 29
Justinianus római császár 20

kadencia (koncertben) 223,206 
Kájoni Gáspár 240 
kálvinista zene 86, 88 sk. 
kamarazene 67, 106, 116, 181, 

236, 252, 255, 262, 272 
kantorátus 87 
kapitalizmus 122 
von Kapsberger J. H . 198 y
H. Károly angol király 229 
(Nagy) Károly császár 25, 27
IV. Károly császár 259
V. Károly császár 97
IX. Károly francia király 210 
katharok szektája 34 
Keiser Reinhard 235, 237 sk., 

281
a Kempis N. 182 
keresztes-dalok 39 
keresztesháboruk 34, 37, 52 
von Kerll J. K. 198, 221, 234 
Kircher Athanasius 125, 137, 

243
Kirnberger J. Ph. 244, 287 
kisérő gyakorlat 158, 164, 168 

sk., 261 sk.
klasszicizm us 15, 72, 196, 216, 

220, 257 sk., 264 skk. 
kobzosok 53 
koloristák 87, 103 
koncert 208, 222 skk., 261, 

263, 265, 283, 295 
kontrapunkt (középkori) 63 

skk., 72 skk., 81, 83, 109, 
112 sk., 115 skk., 128 sk., 
133,135 skk., 152,155 skk.. 
162, 164 sk., 167 sk.. 176 
sk., 185, 187, 190, 194,
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199, 218, 256, 279, 287, 
£298

ikiadás 82, 117, 126, 155, 
157 sk.
nzchen 1. collegium  mu- 
äi cum
tzschm ar A. F. Hermann
238
eger Adam 191, 198 
matika, kromatikusok 93, 

• 106 sk., 111 sk., 114 sk., 
163, 172, 174
linau Johann 147, 187.
221, 246
me harci muzsika 222, 239 
sser Joh. Sigmund 225, 237 
rleis 29

i Bégue 227 
fontaine 211 
(Leich) 30, 37, 42 
Lajos magyar király 80, 91 

:V. Lajos 195, 198, 212, 227 
7. Lajos 269
i Lalande Michel Eichard 

195, 245
iloy  Louis dr 269 
imhert Michel 211 
amprecht Kari 166 
andi Steffano 175, 198 skk., 

206 skk., 224, 262 
andino Fran esco 67 
aniere N. 146, 171, 230 
,nt, lantosok, lantzene 67 sk., 

73, 83, 87, 90, 95 sk., 
102 sk.. 107 sk., 117, 119 
sk., 129 sk., 130, 132, 155, 
160 sk., 164, 167, 177,
183 skk., 192, 226, 242, 
260, 298

le La Eue Pierre 79 
li L asso Orlando 82, 110 skk., 

116, 129, 187, 258. 280 
audi spirituali 109, 170 sk., 

198
Lebrun Charles 270 
Locerf 215
Le lair J. M. 246, 267 
lectio 168

Lefebvre J. 166 
Legrenzi G. 182, 208 sk., 213, 

217 sk., 223, 231 sk., 254, 
258

Leibniz 241 
Leo Leonardo 255, 291 
X. Leó pápa 96 
Lesage 291
Lionardo da Vinci 96, 107
I. L ipót császár 209, 234 
Locatelli Pietro 266, 268, 288 
Locke Matthew 183, 222,

229 sk.
Logau 225
Logroscino N icola 291 
Lope de Vega 238 
Lotti Antonio 158, 253, 258 

skk., 268 , 286
de Lully Jean Baptist« 198, 

210, 212 skk., 219 sk., 
222 skk., 229, 246, 248, 
255, 263, 269 sk.

Luther 80 sk., 85 skk., 98, 
188 279

Luzzaschi L. 110, 161, 191
lyra 20, 51, 103

de M achault Guillaume 68 sk. 
madrigal 65, új-madrigal 93 

sk., 97, 100, 104 skk., 109, 
111 skk., 128, 161, 163, 
169, 174 sk., 200, 206, 
220, 258, 263, 284, solo- 
madrigal 107 skk., 115, 
128, 161 skk., 260 

maestro al cembalo 134, 157 
sk., 261.

magyar népdal, népzene 53, 
89

M alvezzi 174 
M anelli Francesco 176 
manierák (diminuirozás, ko- 

lorirozás) 95, 102, 108, 
178 sk., 248, 264 

Manni 170
Marais Marin 215, 226 
Marazzoli Marco 201, 206 
Marcello Benedetto 130, 240, 

246, 250, 259, 268, 216

20JJolnúr A : turúpui zent tértinete.
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Marchand Louis 228 
Marenzio Luca 105 sk., 110,

116. 164 sk., 173 
Mária-kultusz 38
Marini Biagio 179 sk., 254 
— Giam battista 191 
Maróthy György 244 
Marpurg F. W. 269, 288 
Martelli 246
Martini padre 243 sk., 252, 

268
Maschera Florentio 103, 115 
m asque 109, 171, 230 
M attheson Johann 145, 156, 

235, 243, 246 
Mátyás király 96 
Mazzaferrata G. B. 221 
M azzocchi Dom enico 194, 

196, 199 sk., 206 
M azzocchi Yirgilio 194, 201 
(Editio) M edicaea 61 
M ediciek 109 sk., 165 sk.
Mei 165
M elani Jacopo 202, 290 
m elizm atikus ének a grego

riánban 27, 29 
m enestrel (m instrel) 37, 66 
M enestrier C. F. 165 
menzurális (m értékes) kóta- 

írás 48 skk., 65, 71, 84,
117, 158 skk.

M ersenne 243
Merula Tarquinio 180 sk., 

186
M erülő Claudio 103, 161, 190 

skk., 282
M esom edes-hym nus 167 
mesterdalnokok 54, 57, 86 
M etastasio 248 skk. 
M ichelangelo 96 sk.
I. Miksa császár 63, 80 
M inato 205
M innesänger 40 skk., 57 
m ise 30, 43, 69, 71, 86, 113, 

224, 283
misztérium-játékok, morali

tások 1. egyházi drámák 
m isztikusok, m vstika 42, 85 

187, 280

Moliére 198, 213 
de M ondonville Cassanea 2fi 
Moniglia 203 
m onochord 20 
monodia 27, 155, kísért mo 

nodia, monodisták 107 sk 
110, 115, 136, 155, 1 HO 
164, 166, 168 sk., 172 skk. 
177 skk., 187,191, 199, 245 

M onteverdi Claudio 13, 128 
172 skk., 176, 178, 185.
188, 192, 195 sk., 198 skk : 
205 skk., 238, 258, 260, 261

Morales Christobal 97 
Morley Thomas 104, 174 
m otetus (régebbi) 47 skk 

65, 107
m otett (újabb motetus) 69i 

86, 102, 161, 171, 178. 1!K ! 
újfajta m otett 112, is i i
189, 283 

Mouton J. 91 
Mozart 158, 268
Muöat Georg 221 skk., 225t 

234
— Gottlieb 285 
Muratori 246
de Muris Johannes (Parisius) 

84
m usica ficta 64 
m űkedvelés 57, 67, 73, 8t 

skk.. 87 sk., 107, 129, 147, 
159, 163 sk., 167, 242, 268, 
287, 297

mysterium-játékok 108, 166 
sk., 170, 189

N anino Giovanni Bernardino 
116, 192

— Giovanni Maria 192 
nápolyi nyitány 220, 254 
Nardini P. 267" 293, 296 
Neidhardt von Reuenthal, 

M innesänger 40. 
ném et kórusdal 80, 90, 178, 

191
nem zeti zene 62
népdal, népzene 11, 25 sL.
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33. 36, 39, 46, 53, 55, 57 
sk., 83, 184 sk., 291 

oszern dal és tánc 39, 46, 
55, 57 sk., 73 skk., 80, 
83, 86. 89, 94, 102, 106, 
108, 117, 128 sk'., 135,
147. 155 sk.. 161, 163.
184. 239, 287, 298 

ri Filippo (szt.) 109 
M assimiliano 182,222.232

- urnák 29, 37, 48 
nm eister Erdmann 235, 
283
usiedler 120 
swton 241

í chelmann Christoph 287 
)tker Balbulus (szt.) 30

chetus 52
lo, clugny-i apát (szt.) 49 
ficium diurnum 30, rímes 

officium ok 42
) Okeghem Jean 78 sk., 95 

107
ceresztyén ének 31. 121 
aera 110, 148, 151 sk., 163 

skk., 192, 196, 198 skk.. 
220, 223 sk., 230 skk.,
236 skk,, 241, 245 skk..
262 sk., 267, 269 skk.,
273 skk., 280 sk., 284 

pera bulla 290 skk., 293, 295 
perette 289 skk., 295 sk. 
)pitz Martin 171 
.ratorium 109, 170 skk., 189, 

196 skk., 206, 208, 216, 
223 sk., 231 skk.. 251,
253. 259 sk., 274 sk., 283 
skk.

>rdre, táncrend 184, 192, 227 
Jrefice 289 
n-ganistrum 26 
irganmn 28, 44 sk., 47, 66, 68 
orgona, orgonisták 20, 30, 

51 sk.. 68, 79, 87, 93. 95, 
99, 102 sk., 104, 114, 116 
skk., 132, 139. 155, 157, 
161, 177, 179, 189 skk..

195, 218, 228, 234, 241. 
262, 264. 272, 278 skk. 

orosz egyházi zene 30, 239 
Oroszlánszívű Richárd 39 
Orsó 174
Osiander Lukas 87 
ősköltészet 22. 38 
összhangzattan 244. 269

Pachelbel Johann 221, 234, 
279, 285

Palestrina, Palestrina-stílus 
13, 82, 98 skk., 109, 112, 
115 sk., 129, 170, 178, 
192 skk., 197, 243 sk., 
258, 284

Pallavicino Carlo 208 
palotás zene 119, 239 
Paradisi P. D. 268 
Parcival-monda 39, 41 
parlando 168, 176, 201, 290 
Pasquini Bernardo 221, 229. 

268
passacaglia 192, 234, 282 
passió 43, 109, 168, 170, 189, 

234 sk., 283 skk. 
pasticcio 249 
pastourel 38
pásztorjáték 39, 110, 165 sk., 

199, 202
Paumann Konrad 87 
pavana (passamezzo) 102, 183 

sk., 219
Pergolesi G. B. 140, 255 sk., 

289 sk., 293 skk.
Peri Jacopo 165, 168 sk., 

172, 174 sk., 198 
periodizálás (dalforma-szer- 

kesztés) 26, 89 sk., 116sk., 
129, 156, 159, 298 

Nagy Perotinus 46 
Perrin Pierre 211 sk.
Perti J. A. 233 
Petrarca 64, 105 
Petzold Johann 219 
Peurl Paul 183 
Phihdor Anne 241 
pianoforte 242 
Picander 283

2 0 *
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Piccini Nicola 140 
pietizm us 234, 246, 280 
P istocchi F. A. 233 
Pitoni G. 0 . 195 
plágium  140 sk.
Plato 20. 60, 206 
Plautus 201 
Pluche 245
pogány istentisztelet 18, 24, 

43, 53
Poglietti A lessandro 219, 

221 sk.
Pollarolo Carlo Francesco 251 
Pom m er 261
Porpora Nicola A. 255 sk.. 

293
Porta Giovanni 253 
portatif 68
pneludium . intrada 102 sk., 

161, 178, 218 skk., 282, 
294, 296

Praetorius Jakob 191 
— M ichael 87, 163, 178* 
primadonnák és primo uomók 

250
Printz Wolfg. Kaspar 244 
programmzene 15,94,104 skk., 

110, 135, 174, 180, 182, 
192, 206 sk., 221 sk., 227, 
230, 265, 267, 269 skk., 292 

Provenzale Francesco 208,252 
Provence 37 skk. 
psalmodia, pszalm ódikus 

ének 20, 167, 189, 213, 
252

Pugnani Gaetano 267 
Purcell Henry 221 sk., 229 sk., 

274
puritanizm us 154, 229 sk.

quadrivium  32 
Quagliati P. 176, 232 
Quantz Johann Joachim 247, 

297
Quinault Philippe 213 
qnintkör 243 
quodlibet 47

Katimé 212 sk., 24*

racionalizm us 215, 228, 240 
sk., 245 sk., 284 

Radom N., lengyel egyh. zs- 
nész 69 

Raffael 96, 99 
Raguenet Francois 246 
Rameau Jean Philippe 145, 

238, 244, 246, 268 skk., 2d! 
Ramis de Pareja 81 
R asi 175
Rebel Jean Ferry 227 
recitativo 164, 168, 171, 173, 

189, 196, 198 skk.. 206, 
209, 213, 230, 248 sk i 
259, hangszeres recit. 265 

regens chori 134 
regősök 53 
Reinken Jan 234 
renaissance 14, 57, 59 skkj 

74, 80 skk.. 84, 90 sk., 
96 sk., 100, 104 skk., 108 
sk., I l l ,  123, 127,130, 1351 
145, 155, 166, 169, 204. 261 

— a XIX. században 280, 284 
Reni Guido 197, 233 
responsorium  31, 171 
Reusner E sajas 319 
ricercar 103, 114, 161, 178,« 

181, 190 sk., 297 
Riemann Hugo dr. 244 
Rinuccini Ottavio 165, 171J 

173
Riquier Guiraut trubadúr 38 
Rogers Benjam in 222 
roi des v iolons 226 
rokokó-stílus 227 sk., 266, 

293
románc 38 
román stílus 34 
romanticizm us 15, 257 sk., 

264; középkor «romanti
kán-ja 35; romantikus 
zenefölfogás 247 

romanzo költészet 37 
rcndeau 46, 69 
de Rore Cipriano 105, 128 
Rosenm üller Johann 178,219 
R ossi Luigi 176. 196. 200. 

207, 210
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i
ii Salomons (zsidó) 179 sk. 
hius N. 189 
(Radel) 46

3seau J. J. 229, 269, 287 
3tta G. 175, 232 
itudolf császár 101 
ik orosz fejedelem 30. 
pigliosi G., cerveteroi 
•rceg 200 sk., 205

nabbatini G. 175 
:ati F. 206, 210 
as Hans 236
imartini Giovanni Bat-
;ista 292, 296
jriuseppe 292, 296
ces G. F. 176
ibande 192
ri D. 255
iveur J. 214
ndelli A. 189
rlatti Alessandro 195,220,
232, 251 skk., 257, 260
sk., 263 sk., 273, 282.
289, 291
Dom enico 267 sk., 272, 
292, 296
leibe J. A. 145, 219, 287, 
297

aeidemann H. 191 
beidt Sam uel 185, 190 sk., 
282

hein Johann Hermann 174, 
178, 183, 191, 279 

henck J. 226 
hildt M. 191 
hlegel Friedrich 250 
hola cantorum 31, 59 
holastika 34, 50, 60 sk., 

66, 126, 160, 243 
shütz Heinrich 114, 153,

158, 171, 178, 188 sk.,
196, 276, 279, 284 sk. 

ordatura 221
sotus Erigena filozófus 28 
ebestiani J. 234 
edaine Michel 291 
Selbstverständlichkeiten»

 ̂Hiemann) 160

Senesino 250 
Senfl Ludwig 80, 91, 183 
sepolcro 234 
serpent 102
Shakespeare 104, 121, 204,

208, 230
Silbermann G. 242 
sinfonia 160, 169, 173 sk., 

178 sk., 218 skk., 241. 
254 sk., 265; polgári 
szim fónia 297 sk. 

siufonista 139 
sirventes 39 
IV. Sixtus pápa 96 
skaldok 22 
Sombar-t Werner 122 
Som is G. B. 267, 292 
sonata 114, 160, 179 skk., 

185, 192, 201, 217 skk., 
228 sk., 232, 254, 264 skk., 
283, 293 skk.

Spagna Arcangelo 233, 259 
spartitnra 95, 157 
Spohr Ludwig 179 
Squarcialupi Antonio 87 
Staden Johann 185 
— Sigmund Th. 236 
Stam itz Johann 295, 297 
Steffani A. 208, 224, 232, 251, 

253. 274, 282, 296 
Stoltzer Thomas 80 
Stradella A. 208, 217, 223, 

231 skk., 252, 254 
Stradivari Antonio 218 
strambotto 94 
Striggio A. (ifj.) 172 
Strungk N. A. 221, 237, 260 
suite, partita 102, 183 skk., 

191 sk., 21S skk., 225, 
227 sk., 273, 282 sk., 2S8, 
297

Sweelinck J. P. 118, 190, 282 
szequenciák (sequentiák) 27 

skk., 33, 42 sk., 100 
szolm izáció 49, 117, 155 
Sylvester János 89 
syrinx (Pán-síp) 51

taboriták 85
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tabulatura (táblázat) 83, 96, 
117, 119, 132, 157, 160, 
240

T allis Thom as 88 
Aquinói szt. Tamás 36 
tanácsbanda (városi m uzsi

kusok) 58, 95, 102, 143, 
183

Tartini G. 147, 240, 265 skk., 
288, 292, 294, 296 

Tasso 105, 166, 199, 206 
Telem ann G. Ph. 146, 225 sk., 

234 sk., 268, 281, 285, 288 
temperatura 242 sk. 
tenor 49, 74 sk., 77, 80, 86, 

89 sk., 115, 156 
tenorini 90
tenzona (Sängerkrieg) 38, 41 
Terborch 182 
Terentius 201
természetgazdaság 24, 52, 122 
Terradellas D. 256 
Theile Joh. 234, 237 
theorba 260 
Tinctoris Johannes 70 
Tinódi Sebestyén 119 
Titelouze Jean 177 
Tiziano 92
toccata 103, 161, 173, 178, 

191, 282
Tom kins W. L. 174 
Torelli Giuseppe 217, 219.

221, 223, 265 
történetírás 244 sk. 
trio 224 sk. 
trópusok 29, 43 
troubadour, trobador, trou- 

vére 36 skk., 45 sk., 50, 
52 sk., 55, 60 sk., 64 sk., 
69, 101, 130, 151 

tudósok a XVII. században 
125 sk.

Túrna Franz 240 
Tündér Franz 192 
Turini Francesco 176 
Tutilo 43

U ccellin i, Don Marco 180 
sk., 223

újlatin költészet 33. 42 
Urio F. A. 140

Vagans 36 
Valentini F . 194 
Vallotti F. A. 233, 243 
vándorzenészek 19, 26, 1 

36, 41, 55, 58, 82, 86 |
városok jelentősége, pótt 

gazdaság 52, 54 skk., 8í 
122, 133, 236, 239 

vásári komédia 43, 109, 20' 
289, 291 

vaudeville 291 
Vecchi Orazio 110 sk., 165 
Yeracini Antonio 219 sk.
— Francesco Maria 265, 261 

288, 292
Verdelot Ph. 105, 107 
Vergilius 60 
Veronese 92, 205 
Yiadana 161, 163, 171, I" 

sk., 193, 195
Vicentino, Don Nicola 106 sk' 

174
viella, fidula. viola 26, 31 

51, 68, 103
világi (modern) hangnemei 

(dúr és m oll) 26 sk., 41 
49, 61, 75, 83 sk., 114 sk-
127, 155 sk., 176 sk., 1 Síi 
218, 243

villanella, villota 89 sk., ll<
128, 159, 184

IX. Vilm os, trubadúr 38 
Vinci Leonardo 255 sk., 28 
violino-alak 104, 201, 262 
virginal 104, 177, 183, 18!

192, 226. 229 
Vitali G. B . 217 sk., 229 
De Vitry PhiMppe 65 
Vittoria L. Th. 101, 170 
Vivaldi Antonio 223, 25' 

265, 268, 283, 292, 295 
Voltaire 269

W agner Richard 167. 17<> 
waldeusek szektája 34
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Iter von der Vogelweide 
U
Ither Johann 189 
loh. Gottfried 243 
Joh. Jakob 181, 221. 
tteau 270
.‘kmann Matthias 188, 234 
Ml
rbőczi Hármaskönyve 53 
rckmeister Andreas 187, 
242, 246
Imann Erasmus 185 
d if 81
laért Adrian 91 skk., 100, 
103, 105 skk., 113, 128

W olfram von Eschenbach 41

Zachau F. W. 234 
Zarlino Gioseffo 84, 166 
zenedráma 1. opera 
zeneelm élet 31 sk., 76, 84,106, 

132, 157, 242 skk., 270 
Zeno Apostolo 248, 259, 277 
Ziani P. A. 254, 259 
Zipoli D. 221 
zsidó zsoltár-ének 21 
zsinatok 85
— budai 53
— laodiceai 31
— tridenti 43, 98, 1 (X)

___ _
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