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  A magyar nemzeti iskola megjelenése a magyar művészek egyféle lázadása volt az abszolutizmussal 
szemben. A zeneszerzők népük lelki- és gondolatvilágát, érzelmeit meggyőzően kifejezni a legkönnyebben a népdal 
segítségével képesek. Ez az elv érvényes a magyar zeneszerző-társadalomra is.  

A romantika legjelentősebb magyar zeneszerzője Liszt Ferenc volt. 1811-ben Doborjánban (Raiding, ma 
Ausztriához tartozik,) született. Apja az Esterházyak gazdatisztje, illetve írnoka volt, zeneileg elég művelt, műkedvelő 
muzsikus, aki korán felfigyelt fia kivételes tehetségére. Első nyilvános hangversenyére 9 éves korában, Sopronban, 
majd Pozsonyban került sor. Tízévesen Bécsben folytatta tanulmányait (Czerny, Salieri). 12 évesen koncertezett 
Bécsben is, ahol Beethoven is hallotta az ifjú tehetséget, és elragadtatásában egy csókot adott a fiú homlokára. Nagy 
esemény volt ez, mert Beethoven köztudottan fukarul bánt a dicséretekkel. Innen Párizsba került. De mielőtt a 
Liszt-család átköltözött volna Párizsba, Pesten, díszhangversenyen búcsúzott hazájától. 
  Párizsban érte életének első csalódása, mert idegen állampolgársága miatt nem vették fel a Conservatoire-ba 
(Cherubini rektorsága idején). A következő évben ugyan-itt nyilvános hangversenyt szerveztek, ez meghozta számára 
a sikert. Franciaországi, angliai, svájci, spanyolországi városokban mutatkozott be, hatalmas sikert aratva. 
Zongoravirtuózként páratlan volt, Paganinivel egyenrangú előadóművészként tartják számon, akivel 1831-ben 
találkozott először. A barcelonai El Fomento című napilap 1845. április 10-én megjelent számában a következőket írta 
Liszt páratlan tehetségéről: „Liszt csakhamar visszatért, és Az alvajáró motívumaira egy fantáziát adott elő; és akárha 
kettőnél jóval több keze lett volna, nekünk legalábbis így tetszett, mert mi-közben egyre inkább hajlította és 
bonyolította a motívumokat, a mű különös tisztasága mit sem károsodott, mindamellett, hogy mindannyiunk 
legnagyobb ámulatára még a közönség tapsát is utánozta. Valóságos csodában volt részünk. Elég bizonyíték rá az a 
hosszan tartó boszorkányos trilla, amelyet, nem tévedés, egyik kezének negyedik és ötödik ujjával vitt végbe 
miközben maradék ujjaival és a másik kezének első három ujjával két különböző motívumot játszott, a kíséretet 
pedig a fennmaradó két ujjával adta.”1 
  Párizsban indult el az alkotóművészi pályán is. Találkozott kora nagy egyé-iségeivel: George Sand, 
Delacroix, Victor Hugo, Hector Berlioz, Frederich Chopin, Paganini. Sok művét illette széleskörű olvasottsága, 
irodalmi érdeklődése. Komoly és újító zeneszerző maradt. Nyitottságára és segítőkészségére jellemző, hogy 
önzetlenül mutatta be Schumann, Chopin, Berlioz, Verdi, Wagner, Csajkovszkij, Smetana, Erkel műveit. 
Természetesen sok barátja volt. A barátságról így írt: „Az ember csak akkor hatalmas igazán, ha tudja, hogy más 
ember is van körülötte, akivel gondolatát, érzelmeit közölheti. Az egyedülálló ébreszthet ugyan bámulatot és 
csodálatot, de hatása csak tiszavirág marad. Ha közös munkára nem egyesül vele, akkor a szél elfújja vetését.”2 
  Bámulatosan termékeny és sokoldalú zeneszerző volt, komponált szimfonikus költeményt, 
programszimfóniát, zongoraversenyt, zongoradarabot, dalt, kórusművet, különösen érdekes liturgikus művet. 
Művészetének jellegzetessége monumentalitása, az irodalommal való szoros kapcsolata, boszorkányos virtuozitása 
zongoraműveinek előadásakor. 
  Pedagógus is volt. Ilyen irányú tevékenysége a zongoraiskolák új koncepciójának a megvalósulásában is 
kiteljesedett. 
  Adakozói szellemiségét jellemző módon leánya, Cosima feljegyzéseiből ismerjük, aki így fogalmazta ezt meg: 
„Apám egész életén át a legnagyobb keresetű emberek egyike volt, …s amikor meghalt, hét zsebkendő maradt 
utána.”3 
  A XIX. századi romantika egyik varázslatos tehetségű egyénisége volt. Virtuóz zongorajátékos, zeneszerző, 
karmester volt. Szerzeményeivel, káprázatos, mágikus erejű zongorajátékával európai hírnevet szerzett. 
Munkásságára közvetlenül hatott Berlioz, Paganini, Chopin, Palestrina művészete, de meg kell említenünk, hogy 
ihlető forrása volt a képzőművészet, Michelangelo szobrai, Raffaello festészete, az irodalom, Dante, Petrarca, 
Goethe, Shakespeare nagysága. 
  Fő törekvésének tekintette a kultúra, a természet szépségeinek és kincseinek műveibe való beépítését és a 
hallgatósághoz való eljuttatását. Képes volt a látottakból hallhatót teremteni, azt akarta, hogy alkotásait a 
legszélesebb néprétegek is megértsék. Ezért műveit programok szerint alkotta meg. Zenéjét közismert 
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képzőművészeti, irodalmi alkotásokhoz és természeti képekhez kapcsolta, újra felszínre hozva a művészetek 
szinkretikus egységét, ami a művészetek természetéből adódóan latens módon mindig jelen volt és van. Ha 
mindezeket a lehetőségeket az alkotó kellő módon kiaknázza, akkor a művészetek bármelyike közelebb kerül a 
közönséghez azáltal, hogy érthetőbbé válik. Ezt az értéket és lehetőséget használta ki a mester az alkotás és 
újraalkotás kérdéskörén keresztül. „A program az a médium, amely a zenét a közönség gondolkodó és tetterős része 
számára hozzáférhetőbbé és érthetőbbé fogja tenni.”4 Az ő lénye valósította meg azoknak a zeneszerzőknek és 
előadóművészeknek a típusát, akik őrizték magukban a romantika által legnagyobbra tartott tulajdonságot: a 
zsenialitást.  
  Liszt egy különleges, változásokkal teli korszakban élt: akkor született, amikor a klasszicista mesterek még 
jelentős hatással bírtak, és eleget élt ahhoz, hogy élvezhesse a romantika megerősödését, sőt személője volt annak is, 
ahogyan a romantika új utakat és lehetőségeket nyitott meg a XX. század eleji zeneesztétikához. 
  Életművének jelentős részét képezik egyházi művei. Ezeknek a műveknek javarészét Rómában írta. Az tény, 
hogy az egyházi zene már fiatal korában szívügye volt. Számos kortársával együtt őt is megbotránkoztatta a katolikus 
templomi zene Európa-szerte tapasztalt elsekélyesedése, ezért átfogó reformok bevezetését sürgette. Már 1834-ben 
A jövő egyházi zenéje című tanulmányában bírálta a francia katolikus egyházat az egyházi zenélés terén tapasztalt 
siralmas állapotokért, egyben körvonalazta a megújulás feltételeit. 1860-ban a kérdést ismét fölvetette, szándékában 
volt koncep-cióját részletekbe menő alapossággal kidolgozni és a pápa elé terjeszteni. A terv nem valósult meg, 
feltételezhetően azért, mert a Szentszék Liszt személyével, életvitelével, valamint túlságosan modern művészetével 
szemben tartózkodó magatartást tanúsított. Ez a kudarc, az egyházi elöljáróság közönye és gyanakvása nem szegte 
meg Liszt alkotói kedvét. Létrehozott egy olyan merészen új egyházzenei repertoárt, amely minden másnál 
hitelesebben vall reformeri elképzeléseiről. 
  Liszt egyházi művészetében el kell különíteni egymástól az általános értelemben vett egyházi alkotásokat és 
azokat, amelyekben legfőbb célja az volt, hogy a romantika legújabb nyelvi, dramaturgiai elveit átvigye az egyházi 
zene területére, és egyben kiemelje műveit a templomi megszólaltatás kereteiből. Ide soroljuk két nagy oratóriumát 
(Szent Erzsébet legendája, Krisztus), és zenekaros miséit (Esztergomi mise, Koronázási mise). Ez az elképzelés is kemény 
ellenállásba ütközött mind a szak-muzsikusok, mind az egyház részéről. Egyik oldalon kifogásolták műveinek 
újszerűségét, másik oldalon féltették a „musica sacra”-t az elvilágiasítástól. Mindkét oldalon zavart kelthetett a 
művek nyelvezetének heterogén, eklektikus és szinkretikus sok-féleségre utaló jellege. Talán csak a koronázási mise 
mondható egységesnek., amely Weimarban készült. A többiek egymástól távol eső zenei elemek ötvözése. 
Megtalálható bennük a gregorián ének, pentatónia, a modális jelleg, a klasszikus dúr-moll funkciós harmonizálás, a 
modern kromatika, az ún. „magyar skála”, a verbunkos és a német népdal. Szemére vetették a melodikus invenció 
hiányát, harmóniafűzésének merészségeit, hangszerelésének különleges színeit. Fontosnak tartotta, hogy a romantika 
zenedrámai elveit átvigye a „musica sacra” területére. 
  Az orgonakíséretes miséiben többféle stiláris réteg ötvözetét kívánta megvalósítani. Mellőzte a külsőséges 
hatásokat, hangja egyszerűbb, bensőségesebb, meg-szólaltatásához kisebb apparátus is elegendő volt, mégis ritkán 
kerültek előadásra. Ennek talán az az oka, hogy technikailag nehezen megközelíthetőek voltak. 1888-ban korának 
híres kritikusa, Kretzschmar így fogalmazott a Requiemről: „Gyakran elmosódik benne a határvonal, amely az 
eredetiséget a különcségtől elválasztja. Nagy részében ez a mű – a maga deklamatorikus aforizmáival, 
közbevetéseivel és vázlatos utalásaival – egyáltalán nem tartozik a zenéhez, csak a művészet előcsarnokában van a 
helye.”5  
A szerző ezekben a műveiben többféle kompozíciós elvet olvasztott egybe. Egyrészt bizonyos fokig csatlakozott a 
ceciliánus mozgalomhoz, arra törekedvén, hogy megtisztítsa az egyházi muzsikát a színpadiasságtól, általában a 
klasszicizmus és romantika szentzenei elképzeléseitől, másrészt belevinni a muzsika nyelvezetébe a kor eszközeinek 
a segítségével azokat a gondolatokat, amelyek a kor emberét foglalkoztatták. Ez idő tájt a szinte Gesualdora 
emlékeztető archaisztikus harmóniavilág egymás mellett él az újromantikus, wagneri akkordikával, a bővített és 
szűkített harmóniák világával. Csak Liszt zsenije volt arra képes, hogy mindezt egy stílusban egyesítse. A kifejezés 
ereje az énekszólamok deklamatorikus tisztaságában, harmóniailag a váratlan hang-közökre nyíló vonalvezetésükben, 
disszonanciájukban, a meghökkentő harmóniákban van jelen. 
  Az tény, hogy Liszt a maga sokféleségében az egyházi zenének jelentős alakja, a XIX. század egyik 
legnagyobb reformátora. 

Liszt hivő katolikus, aki élete vége felé felvette a ferencesek harmadik rendjét, így „Liszt abbé” lett belőle, 
igen sok szempontból jelentős alakja az egyházi zene romantikus történetének. 
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  Liszt Ferenc egyik legnagyobb egyházzenei alkotása a Missa Solemnis (Eszter-gomi mise). A szerző szoprán-, alt-
, tenor-, és basszusszólóra, vegyes karra, nagy-zenekarra és orgonára írta. Scitovszky János pécsi püspök, a szerző 
barátja kérte, hogy írjon egy misét a pécsi székesegyház rekonstrukció utáni újraszentelésére. Ebből az óhajból nem 
lett semmi, de Scitovszkyt 1849-ben esztergomi érsekké, hercegprímássá nevezték ki. A mise 1855-re készült el, 
ekkor fejezték be az esztergomi bazilikát, amelynek felszentelésre 1856-ban került sor. 
  A bemutatásra való készülődés alatt Lisztnek valóságos kálváriát kellett megjárnia. Bizonyos befolyásos 
körök meg akarták akadályozni a mű bemutatását. Végül is a misét a szerző vezényletével mutatták be, nem nagy 
sikerrel. A pesti zenekedvelő közönség a bemutató előtt öt nappal a Nemzeti Múzeum dísztermében tartott 
főpróbán megbizonyosodhatott a mise nagyszerűségéről. Sajnos nem számítottak arra, hogy a bazilika akusztikája 
rossz. Erről Liszt maga tanúskodott egy Sayn-Wittgenstein Carolyne-nak írt levelében. Itt megemlítette, hogy a 
magas kupolában a hangok összekeveredtek, szörnyű kakofóniát hoztak létre. Ezt a rossz hangzást a szerző mű-
vének tulajdonították, így természetesen nemtetszésüknek adhattak hangot az ellen-vetők. 

A zene történetének egyik paradoxona, hogy az Esztergomi mise valóban megváltoztatta, eredeti stiláris 
kereteiből szinte kivette az egyházi zenét. Arról van szó, hogy a zene tudatosan és demonstratívan alkalmazott 
teátrális effektusokat, hogy össze akarta vonni a Liszt-Wagner-i stílus néhány kifejezési eszközét és elvét a „musica 
sacra”-val. A romantika harmóniavilága, a maga erősen kromatikus akkordjaival és színfoltjaival éppúgy benne van a 
misében, mint a teátrális effektus jegyei, a keresztre-feszítés tragikus pillanatát aláhúzó tamtam-ütés. A Credo-ban 
alkalmazta a vezérmotívum-elvet. Például a Kyrie-ben felhangzó Christe eleison rövid dallama, a könyörgés 
vezérmotívuma lesz az egész misében. Ugyanígy a Glória téma is vissza-visszatérő motívum. Kompozíciós 
módszerének egyik megvalósulásával állunk szemben: a metamorfózis-technikát alkalmazza. Ez a technika egy-egy 
jellegzetes melodikus vagy ritmikus képlet, amely különböző alakot ölt a mű vagy tétel különböző formaegysé-
geiben. 
  Az egész első Glória-szakasz az előbbi gondolatra épül. A második rész (Et in terra pax) mintapéldája lehet 
a metamorfózisos módszernek, a fafúvóknál jelenik meg a „Gloria-téma” – igaz megváltoztatott karakterrel, lágyabb, 
finomabb, tempója is lassúbb. A Domine Deusig ez a két hangulati elem váltakozik. Itt az első csúcspont. A zenei 
megfogalmazásban a kórusé a vezető szerep, ám a zenekarban lépten-nyomon feltűnik az alaptéma különböző 
töredékeivel, különböző megjelenéseivel. A közép-részt a hagyomány szerint alakította ki. A vezérmotívum-technika 
teszi magától értetődővé, hogy a könyörgő jellegű középrész a Christe eleison dallamát ismétli.  
A harmadik szakasz egy fúgába torkollik, amely szóló üstdobütésekben ér véget, majd a teljes együttes 
uniszónójában csendül fel ismét, hogy egy kitárulkozó Amen kódájával érjen véget a tétel. 
  A Credo Beethoven Missa Solemnisére emlékeztet. 
  Érdekes a Sanctus felépítése. A hagyománnyal ellentétben megfordítja a hangulatok sorrendjét. Az első 
részben csendül fel a dicsőítés, és a Pleni sunt caeliben a leboruló áhítat.  A Hosanna, mintha égi magasságokban 
megszólaló angyalok kara len-ne, a Gloria-téma újabb feldolgozásában. 
  A Benedictusban a szólisták intonálják a tétel dallamait, amit a Christe eleison-témából vezet le. Ezt a 
magától értetődő gondolatot, tematikus kapcsolat segítségével megvilágítva, az addigi zenetörténet folyamán Liszt 
fogalmazta meg elsőként. 
  Az Agnus Dei az eddigi vezérmotívumok ismétlése. A kezdő téma rokonság-ban van a Christe eleisonnal, a 
Dona nobis pacem során ugyanez a téma eredeti alakjában tűnik fel, majd felhangzik a Gloria-motívum, az Amen 
pedig a Kyrie meg-ismétlése. A záró ütemek viszont a Credo-témát hozzák, mintegy szimbolizálva a hit erejét. 
  Tehát a konzervatív beállítottságú csoport a szentnek tartott hagyomány védelmében volt amit támadjon a 
műben. Különösen, ha arra gondolunk, hogy ebben az időben a templomból még „száműzött” volt a haydn-i, 
mozarti, beethoveni zene is.  
  Bárdos Lajos világít rá, hogy jelenkori költészetünk csodálatos példákkal szolgál az áhítat örökérvényűségére. 
„Szilágyi Domokos verse az áhítat létjogosultságát kozmikus lírában, a világmindenség megszemélyesítésében igazolja. A 
kozmosz első berepülését így formázza meg: 

Akkor az űr 
lehunyta szemét,  
mint csók közben a lányok-. 

  Vagy fordítva, amikor a világegyetemnek nem az ember a mértéke, hanem éppen a kozmosz méretei 
viszonyítják az emberi érzést, mint például Tudor Arghezi lírájában  
– Ceruzák –, amelyet Szilágyi Domokos így ültetett át magyarra: 

Orcád kedves nekem, 
tó-tükrű mély szemedről 
szemembe csillan az 



azúr mennybolt s az erdő.”6 
  Az áhítat kettős funkciójára érez rá Kaffka is Janouch-hal folytatott beszélgetése során: „A költészet 
felébreszt” – állítja Kaffka. „A költészet tehát a valláshoz közelít?” – kérdezi Jaonuch. A válasz: „Ezt nem 
mondanám. De az imához igen.” És ezek is Kaffka gondolatai: „Az imádság egy formájaként írni […] imádás és 
egyben intenzív kapcsolat.” 
  A transzcendens és földi szépség a duplex veritas, a hit és tudás kettős igazságát tükrözve rendeződött a 
képzőművészet alkotásaiban, a reneszánsz, majd a barokk festészetben, hol mitológiai témák kapcsán, hol allegorikus 
képekben, jelképekben. Per-sze a két szépség viszonyát nemcsak az egyensúly harmóniája jellemezte. Lehetett ez a 
viszony félelmetes feszültséggel terhes is. És összevetésükben a mindkettőhöz való tiszta vonzódás ellenére gyakran 
ellentmondások keltek életre: a hit, az erény, a tisztaság, a tökéletesség sóvárgásával alternatívaként szembekerült a 
hitetlenség, a bűn, a tisztátalanság, a carpe diem hívsága. 
  Művészeti alkotások egész sora, így az egyházi zene számos példája tükrözi ennek az ellentét-párhuzamnak a 
lehetséges következményeit a döntés felelősségétől a döntés szabadságáig, a megváltástól a kárhozatig. Ám ezekben az 
esetekben már nem a szépség áll szépség mellett, hanem a rossz a szépséggel szemben: a szép formájában rejtőzködő rossz, 
a démonikus. Az áhítat tovatűnik, helyét káros szenvedélyek foglalják el. Arisztotelésztől tudjuk, hogy a művészetek 
jellemformáló ereje katartikus, villámszerűen megtisztító hatásukban rejlik: leválasztják a lélekről a káros szenvedélyeket. 
A középkor végén a szépség megtisztító hatását Dante a művészetek anagogikus – felemelő – erejében fogalmazta meg. 
Az Isteni színjáték hősének jelképes útja a Pokoltól a Paradicsomig ezt a szerepet példázza. A művészet megtisztító ereje 
az egyházi zenében ennek felemelő képességében hat, az isteni hatalomhoz fölemelt szív, a sursum corda átélésének 
legteljesebb érzékivé tételében. 
  Ám a tenger és vízcsepp parabolája a művészetben is tanulságos. A fenséges harag az alternatívák fölötti döntésről 
belefér A bölcsesség könyvére épülő augusztusi officium egyetlen versébe is. Az 5. reszponzórium így szól: 

Én a magasságban lakom 
és trónusom a felhőoszlopok fölött 
A gőgösöknek és nagyravágyóknak 
hatalmas erővel nyakára hágtam. 

  A fenséges ítélet is egyetlen versben a jogos elégtétel lángjára lobban például Kodály művészetében. Íme egy részlet 
– befejezésül – a Psalmus hungaricus szövegéből, az áhítat reményében várt fenséges ítélet elégtétele, amely akár A bölcsesség 
könyvéből vett idézet párja is lehetne, miként a görög hitvilágban a győzelem istennője, Niké párja az igazságos-ságénak, 
Dikének: 

 
Igaz vagy, Uram, ítéletben 
A vérszopókat ő idejökben 
Te meg nem áldod szerencséjökben 
Hosszú életök nem lészen a földön 
[…] 
A szegényeket felmagasztalod, 
A kevélyeket aláhajigálod.7 

  I. Gergely (Gregorius) pápa szerepét, akinek emlékét méltán őrzi elnevezésében is ez az egyházzenei válfaj – a 
gregorián ének –, éppen a sokféleség egységének a meg-teremtésében foglalhatjuk össze: „Szent Gergely az előtte már 
meglévő dallamkincset bencés diszkréciójával, bölcs mértéktartásával kiegyensúlyozta, szélsőségeitől megszabadí-totta, 
így minden kor és nemzet számara univerzálisan elfogadottá, élvezhetővé, s az egyháznak évezredekre hivatalos énekévé 
tette” – írja róla a bencés Szigeti Kilián zene-tudós.  
  Az egység védelmét jellemzi például az a formális tény, hogy a kész gyűjteményt, az Antiphonale Missarumot 
„leláncolva őrizték Rómában a Szent Péter-templom főoltáránál, ahonnan bárki lemásolhatta. Innen terjedt el lassan, 
Európa-szerte a római egyház hivatalos éneke a hittérítők útján” – olvashatjuk ugyancsak a fent idézett szerző elemzé-
seiből. Ám a rögzítés ténye a gregorián ének univerzumának csak az egyik oldalát képviseli. Az alapviszony másik 
összetevője – az oldódások – hasonló szervező erővel determinálja a gregorián ének belső harmóniáját. 
  „A források és a távlatok szimmetriájában a rögzítést előlegező, majd követő fejlődés végig az egész 
egyetemességének és a rész különösségének erőteljes megfeleltetésében ment végbe. Ott találjuk az egyetemes egészt 
hirdető tónusok mellett a nemzeti iskolák zsoltártónusait is. 
  Különösen szép és példamutató az egyetemes és a nemzeti értékek fejlődése a magyar nyelvterületen fogant és 
művelt gregorián énekben. Nem véletlen, hogy a gregorián szakirodalom kiváló képviselői, mint például Rajecky 
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Benjámin, magyar gregoriánumnak nevezi ezt a zenét. De miben sajátos a magyar gregorián? Miben magyar egy latin 
szöveggel megszólaló eredetileg rögzített mintára írott dallam? A közvetítések hitelessé-gében. Hiszen ez a zene közvetít 
világunk és a világ között. És hitelesen közvetít azáltal, hogy az egyetemes világba illeszti a mi különös világunkat, 
állandóan ismételve a szentistváni nemzetformáló elv gyakorlatát, itthoni magyarságunk sine qua non feltételét: az 
európaiság befogadását és művelését. Mert a rész illeszkedésében mindig az egész birtokbavételének vágya rezonál. 
  Írott zenei emlékeink a középkorból a magyar gregoriánban maradtak fenn – latinul, a cantus firmusok 
árnyékában. A közvetítés hitelességének egyik legszebb példája a Szent István köszöntésére írott latin nyelvű antifóna, 
amelyet magyar fordításban is énekeltek. Ezt az antifónát a bevezető prédikációval együtt az Érdi-kódex (XVI. század 
eleje) őrzi. Ebből idézzük: 

Idvezlégy, bódog Szent István királ! 
Te népednek nemes reménysége! 
Idvezlégy, mi megtérésönknek 
Bizon doktora és apostola! 
Idvezlégy, minden szentségnek 
És igazságnak fényes tüköre! 
 
Te miattad hittönk Krisztus Jézusban! 
Te miattad idvezülünk es Krisztusban! 
Kérünk, imádj ez te népedért! 
Imádj egyházi szolgálókért es! 
Hogy egy ellenség se légyen, 
Ragadozó ez te néped között! 

  Ámen.8 
  Erről az antifónáról írja Dobszay László: „az Ave beate rex Stephane eredeti latinja a Magyar Gregoriánum 5. lemezén 
hallható. A középkor végén azonban magyar fordítását is feljegyezték, s nem lehetetlen, hogy a fordító e dallamra 
gondolva alkotta meg a magyar változatot. Mindenesetre nehézség nélkül ráénekelhettük a lemezen a latin dallamára a 
magyar szöveget… István király szentté avatása (1083) után rövid idővel készülhetett el  
– feltehetőleg (Székes) Fehérvárott – a tiszteletére szerzett zsolozsma első darabja. A nemzet tanítóját, apostolát, 
példaképét és oltalmazóját dicsőitő, zeneileg is jól sikerült tétel méltán volt népszerű a középkor végéig. Egy fél évezred 
ezt tartotta a legjelesebb István-énekének, éppúgy, mint a romba dőlt ország később – jellemző módon – az Ah, hol vagy 
magyarok tündöklő csillaga? kiáltását.”9 
 Hiszen „a mise, vagyis az Úr vacsorája az Egyháznak szent gyülekezete fel-szentelt püspök vagy pap 
vezetésével, akik Krisztus személyét képviselik, hogy az Úr megváltó halálának és feltámadásának emlékezetét 
megünnepeljék”.10 Az esztétikum és misztikum újra meg újra átélt ősi egységében ez a szakrális tartalom sajátosan drámai 
formát nyer – hogy zenei kifejezésekkel éljünk – a mise-áldozat előkészítésében - kulminációjában - és feloldásában. A 
szertartás belső valósága, a szakrális értékek árnyalódása ugyanakkor a zenében rejlő esztétikai értékek egész sorát kelti 
életre, amelyek persze elevenen hatnak vissza magára a szakrális mozzanat transzcendens befogadására.11 Mert „a mise az 
áldozatok valamennyi céljának elérésére alkalmas: imádó, hálaadó, kérő és engesztelő áldozat”.12 Szent Ágoston a 
Magyarázatokban a zenei nyelvezet elvont, szöveg nélküli jelentéséről és jelentőségéről így ír: „Olyasmit akarok mondani, 
amit ismertek. Aki ujjong, az nem mond szavakat, az ujjongás valamilyen szó nélküli hangja az örömnek, a hang a 
túláradó lélek öröme, és kifejezi valamennyire a lélek érzelmét, ha nem is kelti megértésének érzését. Az örvendező 
ember örömujjongásában (exultatio) bizonyos szavak után, amelyek nem kimondhatók és érthetők, valamiféle szavak 
nélküli hangba tör ki; és úgy tűnik, csak hangjával örül, annyira el van telve mintegy a nagyon is nagy örömtől, hogy nem 
tudja szóval kifejezni, aminek örül.”13 
  Ezek a valóra váltásra váró célok az áldozat jelképes cselekményessége mellett, amely a megváltás 
tragikumának a hordozója, a lírai és epikai módok zeneivé formálódásában válnak esztétikai értékekké: az imádság 
áhítata elsősorban a lírai szépséggel egyenértékű, a hálaadás, a kérés akklamációi pedig az epikai fenségest kötik össze 
a transzcendenciák magasságosságával. 
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  „Így, ebben a szinkrétikus értéksorban a líra és a szent áhítat, a felidézés epikája és az égi transzcendens, a 
tragikum megtisztulás-élménye és az átváltozás misztikuma nemcsak az értékpárok ekvivalenciáját, hanem belső 
alkotói egységüket is jelentik. És vajmi nehéz lenne a mise szertartássá csiszolódását és zenei műfajjá szerveződését, 
mint örökléstani folyamatot különválasztani. Sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy e kettő, kölcsönösen kiegészítve 
egymást, alakította a mise tartalmát-formáját valóban azzá, ami. És hozzátehetjük, talán éppen ebben az egységben 
körvonalazódó Belső Rend - miként a vallásfilozófia és zeneesztétika történetéből kitűnik - avatja leg-meghittebb 
lelki sajátunkká a szakrális értékekből misébe fogant imát és az őt átívelő-elárasztó éneket, zenét”.14 
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