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Bevezetés 

 

Dolgozatom fő témája a 130. zsoltár, egyéni panaszdal és zarándokének, valamint e 

zsoltár XX. századi megzenésítése egy mélyen vallásos szerző munkásságában, aki saját 

szerzői stílust kialakítva a hagyományokat, a gregorián és középkor hangzásvilágát eleveníti 

fel a XX. század modern társadalmának. Arvo Pärt De Profundis című darabját a zsoltár 

történetének és magyarázatainak tükrében elemzem, rávilágítva a hasonlóságokra, és a zene 

kifejezőeszközeire. A mű híd a régmúlt és a XX. század között. Ahhoz, hogy eljussunk a XX. 

századi értelmezésig, és a zenei megoldás sajátságaihoz, általános képet kell kapnunk a 

zsoltárról. Először az eltérő számozásokat kell tisztázni, a héber Szentírás, a Septuaginta és a 

Vulgata különbségeit, majd a feliratok és szerzők problémáján keresztül jutunk el a De 

Profundishoz, hogy az előzetes ismertetések alapján megérthessük a zsoltár hátterét. Bár a 

XX. század embere nem ismerte a babiloni fogságot, a keresztény liturgiák ősi hagyományát 

vagy a zarándoklatok áhítatát, még is érezheti, hogy nem tud elsiklani az ima szavai felett. 

Állandó aktualitást érzünk a szövegekben, számunkra éppúgy van mély, inspiráló tartalma, 

mint évezredekkel ezelőtt. A panasz ma sem szégyen, az ember eredendően bűnös jellem, 

megérthető, ha bűnbánata lelke legmélyéről fakad.  

A zsoltár elhelyezésével eljutunk a XX. századi értelmezéshez, s a felsoroltak alapján 

elemzem, hogy a zenei interpretáció mennyiben felel meg a költemény elemzésének, a 

zarándokénekek és panaszdalok jellegzetességeinek. A modern szakrális zene megteremtője 

éveken át kutatta a gregorián, középkori és reneszánsz zenét, így a dolgozat végén egy rövid 

összehasonlítást végzek, hogy mennyiben merít a szerző ezekből, s mennyiben teszi 

aktuálissá, XX. századivá a zsoltár dallamvilágát, s milyen átfedések vannak a gregoriánhoz 

képest „modern” reneszánsz eltérései és Arvo Pärt gondolkodásmódja között. A kapcsolat 

vizsgálatához szintén a 130. zsoltár lesz segítségemre, Orlando di Lasso hangszerelésében.  
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I. A zsoltárok a Szentírásban  

 

I./1. A Zsoltárok könyve 

 

A Zsoltárok könyve 150 énekből álló protokanonikus ószövetségi könyv. Az 

Ószövetség kisebb eltérésekkel a zsidóknál és a keresztényeknél megegyezik, azonos 

könyvekből áll. A zsidók, majd őket követve később a protestánsok csak negyven héber 

nyelven írt könyvet kanonizáltak, melyet a katolikusok további hat, görög nyelven írt 

könyvvel egészítettek ki. A protestánsok apokrifeknek, a katolikusok pedig deuterokanonikus 

könyveknek nevezik őket, utalván arra, hogy bár a kánon részét képezik, csak utólag váltak 

részesévé. Az Ószövetség szinte kizárólag héber nyelven íródott, egy-egy arámi résszel 

kiegészülve. Görög fordítását Kr. e. III. században hetven alexandriai rabbi végezte, innen a 

név: Septuaginta, latin változata pedig Kr. e. IV. században Szent Jeromos munkásságának 

köszönhető, mely a Vulgata nevet kapta, bizonyítva, hogy nem klasszikus latin nyelvű írásról 

van szó, hanem a hívők számára is érthető fordítást ad közre.   

A Zsoltárok könyvét a héber kánonban Tehillim, azaz himnuszok néven az „Írások” 

csoportjába sorolták be, a Septuaginta Pszalmoi néven említi, mely a Vulgata-ba is bekerült 

Liber psalmorum néven, Jób könyve után. Minden más nemzeti fordítás ezt a besorolást 

követi. A héber kánon és a Vulgata egyaránt 150 zsoltárt tartalmaz, míg a Septuaginta 

kiegészül egy 151. énekkel. Héber eredetijét Kumranban találták meg, s fennmaradt ólatin, ill. 

szír fordításban is. Szövege alapján Dávid költeménye, melyben Góliát felett aratott 

győzelmét énekli meg. A zsoltárok számozásában a héber és a görög Biblia eltér. A 

Septuaginta a héber 9-10. és a 114-115. zsoltárt összevonja, a 116. és 147. éneket ugyanakkor 

kettéválasztja. Ennek következtében a Zsolt. 10-147-ig a Septuaginta, s ezt követve a Vulgata 

is, egy számmal hátra marad a héber Bibliához képest.  

 

 

I./2. A zsoltárok keletkezése, feliratai és felosztása 

 

A zsoltárok keletkezéséről, szerzőiről, vagy olykor dallamukról, hangszerekről és 

alkalmazásukról, előadásmódjukról leginkább a feliratokból tájékozódhatunk, melyekkel a 

későbbi gyűjtők látták el a verseket. Ezek a címek olykor magyarázatként is szolgálnak. A 
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gyűjtés valószínűleg Dávid király idejében, vagy annál is korábban kezdődött, s egészen a 

száműzetés utáni időkig tartott. Több zsoltár keletkezésének körülményei azonban 

tisztázatlanul maradtak, a századok folyamán többet is átírtak, kiegészítettek, vagy a 

liturgiába építve módosítottak, így nehéz felkutatni eredetüket. A zsidó és keresztény 

hagyomány a Zsoltárok könyvét Dávidnak tulajdonítja, akit mély hittel és különleges költői, 

zenész tehetséggel megáldott uralkodóként tartottak számon. Nevét azonban csak 73 zsoltár 

említi, melyek megszólítják a nagy királyt, esetleg maga gyűjtötte össze, ill. szerezte a 

dalokat. A kumráni tekercsek arról tájékoztatnak, hogy a teljes gyűjtemény a Makkabeusok 

előtti időkben (Kr. e. II. század), tudatos szerkesztői munkák végeredménye. Történetük 

alapján vannak zsoltárok, melyek a jeruzsálemi szentély fennállása alatt keletkeztek, ~Kr. e. 

950-től a templom 587-ben történő lerombolásáig, Dávid és Salamon uralkodása idején. Ezek 

a zsoltárok az eszményi, igazságos királyság állapotát, és Izrael Istennel kötött szövetségét 

éneklik meg. A száműzetés (Kr. e. 587-520) zsoltárai a menekülés reményéről szólnak, míg a 

visszatérés utáni időkben (Kr. e. 520-?167) a szentély újjáépítését, a helyreállt 

vallásgyakorlatot, valamint az idegen uralom nehézségeit választották témául.1 12 zsoltár 

szerzője Asaph, a levita család alapítója, aki Dávid szolgálatában állt, szintén a leviták 

családjából, a Korachiták szerzeménye 11 zsoltár, de Mózes, Salamon, és egyes próféták 

nevéhez is fűződnek költemények. Körülbelül negyven olyan mű van, melyek szerzői 

ismeretlenek a mai napig.  

A Zsoltárok könyve további 5 könyvre osztható, melyeket minden esetben doxológia, Istent 

dicsőítő hálaadó motívum zár le. A 150. zsoltár önmagában a teljes gyűjtemény 

doxológiájaként funkcionál. A kutatók további csoportokat jelölnek meg ezeken belül, 

tekintetbe véve az énekek irodalmi műfaját, témáit, egyéni vagy kollektív mivoltukat, s 

összeköti őket ezen kívül szemlélet, érzelemvilág is, így egy-egy zsoltár több műfajhoz is 

besorolható. Hermann Gunkel (1862-1932) besorolása ma már mértékadó; műfajuk szerint 

megkülönböztet panaszzsoltárokat – ezen belül egyéni és közösségi panaszdalokat -, hálaadó 

zsoltárokat, himnuszokat, és királyzsoltárokat. A főbb műfajok mellett, liturgiákat, prófétai 

intéseket, ill. bölcsességi-didaktikus és történeti zsoltárokat jelöl meg.2 További besorolások, 

mint Herbert Haag, külön említi a népi siratóénekeket, átokzsoltárokat, zarándokénekeket, 

bűnbánati imákat, kultikus himnuszokat.3 

                                                      
1 Scolar Kézikönyv a Bibliához. Szerk. Pat és David Alexander, Scolar Kiadó, Budapest, 2001 
2 Rózsa, Huba: Az Ószövetség keletkezése. Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1968. 543. o. 
3 Haag, Herbert: Bibliai Lexikon. Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1989. 1968. o. 
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A Zsoltárok könyve a bölcsességi irodalom részét képezi, a kinyilatkoztatás hívői a legszebb 

és legszentebb imádságok gyűjteményének tartják. Bár különleges alkalmak ihlették a 

költeményeket, aktualitásuk, érvényük évezredek alatt sem veszett el, s a mai ember is képes 

azonosulni a zsoltárossal, hiszen problémái, kétségei hasonlóak, s a megnyugvást, lelki békét, 

feloldozást Istenben bárki meglelheti ugyanúgy.  
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II.  A 130. zsoltár 

 

II./1. A De Profundis a Zsoltárok könyvében 

 

A De Profundis a héber számozás alapján a 130. ének. A hét bűnbánati zsoltár, 

valamint a Zarándokénekek 15 költeményének egyike (120-134. zsoltár, melyeket Szent 

Ágoston is imádkozott halálos ágyán). Könyörgés és bizakodás hangján megszólaló egyéni 

panaszdal, melyben a zsoltáros őszinte és mély megbánással szól Jahvéhez, bűnbánata, a 

megtisztulás reménye háttérbe szorítja a kínzó szenvedést is. A zsoltár sajátsága, hogy egyéni 

panaszból közösségi hangra vált, végül egész Izrael nevében bűnbocsánatért könyörög.  

A De Profundis követi a panasz zsoltárok felépítését: a zsoltáros megszólítja Jahvét, Izrael 

Istenét, figyelmét kéri, de a 130. zsoltár énekese nem vallja be, miért is kéri az Úr segítségét. 

A zsoltárban a bűnbánaté a fő szerep, s annak kifejezése, hogy Isten megbocsát azoknak, akik 

őszintén vállalják bűneiket. A bűnbánati zsoltárok bizalmát az üdvtörténet támasztja alá, 

hiszen Jahve mindig is megsegítette kiválasztott népét, számtalanszor megtapasztalhatták a 

történelem során kegyességét, irgalmasságát és üdvözítő hatalmát. A panaszdalok zsoltárosai 

tisztában vannak azzal, hogy Isten igaz, és nem hagyja cserben a gyarló embert, akinek 

bűnbánata mindent elsöprő szenvedéllyel jelenik meg szívében. A bajbajutott imádkozón 

egyedül Istene segíthet, s jogos kérését bizonyítva énekli meg Isten kegyelmes és igazságos 

jellemét. A dalok utóhangja mindig bizakodó, s a zsoltáros azzal a meggyőződéssel fejezi be 

imáját, hogy Jahve meghallgatja kérését. Az ószövetségi panaszdalok sokszor könyörgésből 

dicséretbe fordulnak, így, a fájdalom, és szenvedés hangja átvált az egész lelket betöltő 

bizalomra, hogy a könyörgés meghallgattatásra kerül. A dalok efféle menete kivételessé teszi 

a Zsoltároskönyv e 15 imáját, hiszen az antik közel-keleti kultúrában meghatározott sorrendet 

követtek az imák, illetve az eposzok segélykérése: dicsérték az istenséget, majd felsorolják 

csodatetteiket, s kiemelkedő attribútumaikat, s csak e magasztaló bevezetés után tértek rá 

kérésükre. A panaszzsoltárosok, mint kezdetben a 130. is, elsősorban önmaga miatt 

fohászkodik, de előfordul, hogy barátokért, a jámborokért, vagy jelen esetben egész Izrael 

népéért mondja el imáját. Isten, mint a világ egyedüli teremtője, figyelemmel kíséri 

teremtményei sorsát, tetteit számon kéri, s ezek alapján jutalmaz, illetve büntet. A 

költemények kiinduló pontja mély fájdalom és magány. A panasz egyúttal lehetőséget ad a 

hitben való növekedésre. A panaszzsoltárok nyilvánvalóvá teszik, hogy „amennyiben csak az 

öröm és a dicséret kaphatna helyet az imádságban, gyerekes maradna hitünk, emberségünk 



8 

 

szenvedne csorbát”.4 Ábrahám története óta tudjuk, hogy a hit mindig is próbáknak volt, és 

lesz kitéve. A panaszzsoltárok is megerősítik, hogy a legkínzóbb szenvedés ellenére, az igaz 

hit bármely fájdalmat képes legyőzni. 

 

 

II./2. A De Profundis, mint Zarándokének 

 

Izrael tanítása szerint Isten dicsősége betölti az egész világmindenséget, ugyanakkor 

Dávid és Salamon rendelkezései után a központosított kultusz megkövetelte, hogy minden 

izraelita a három nagy ünnepre (húsvét, pünkösd és sátoros ünnep), de minimum életükben 

egyszer elzarándokoljanak a jeruzsálemi szentélyhez. Aki Istenével akar találkozni, hogy 

üdvösséget és kegyelmet leljen, Sionhoz kell járulnia.5  

A Zsoltároskönyv 120-134. zarándokénekei korukat és műfajukat illetően különböznek 

egymástól, elsősorban feliratuk kapcsolja őket össze; Jeruzsálem, mint Isten városa, a 

zarándokünnepek fő helyszíne pedig központi téma. A feliratok héber megjelölése: „sír 

hamma’alót”. Előtagja egyértelműen éneket jelent, míg a hamma’alót értelmezésében a 

kutatói vélemények megoszlanak. Jelent emelvényt, feljárót, lépcsőt, de felemelkedő 

gondolatokat is, s jelöli a „felmenni” igét. 

Az allegorikus értelem képviselői, mint Órigenész, Szent Ágoston és Szent Athanáz, úgy 

vélik, ezek a zsoltárok a lélek felemelkedésének, illetve fejlődésének lépcsőfokai az Istenhez 

vezető úton. A felirat így „lépcsőénekeket” jelent, melyet a Septuaginta és a Vulgata is átvett, 

a görög anabathmósz és a latin gradus jelöléssel.  

Az allegorikussal szemben megjelentek a szószerinti értelmezések is, melyek történeti 

jelentést tulajdonítottak az énekeknek, így pl. a szír egyház exegétái a fogságból hazatérő, 

Babilonból Palesztina felé menetelő hívek énekeinek tulajdonították.  

Középkori tudósok és Kálvin János értelmezésében a feliratok csupán a zsoltárok formájára 

utal. Eszerint felemelt hangon, emelkedő hangerővel kell előadni őket, ugyanakkor későbbi 

kutatások nem az előadás módját vélték a feliratok utasításaiban, hanem csupán azok 

lépcsőzetes szerkesztésére, egymásra épülő témavezetésére vonatkoztatták. 

                                                      
4 Simon T. László: Hozzatok szavakat magatokkal – Közelítések a zsoltárokhoz. L’Harmattan, Budapest, 2007. 

12. o 
5 Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése. Az Apostoli Szent Szék Könyvkiadója, Budapest, 1986. 557. o. 
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A legelterjedtebb a kultuszi értelmezés, mely szerint a jeruzsálemi templom konkrét 

lépcsőiről van szó. Az asszonyok udvarából az izraeliták udvaráig tartó 15 lépcsőfokot jelölik, 

s a sátoros ünnepen, az ünnepélyes vízmerítésnél a leviták, hárfák, lantok, trombiták és egyéb 

hangszerek kíséretében egy-egy lépcsőfokon előadják a zsoltárokat.  

A lépcsőkre utaló jelentés mellett a leginkább elfogadott tételezés, hogy a Jeruzsálembe 

zarándokló zsidók út közben énekelték a dalokat, vagy a felmenetelek célját maguk az egyes 

zsoltárok adják meg. A De Profundis nem utal konkrét zarándoklatra, nem említi Jeruzsálem, 

vagy a templom és a szentély nevét, a költemény felívelése a melységből Isten felé, a 

magányból a közösségbe, az éjszaka sötétjéből a reggeli világosság felé tart.  

 

 

II./3. A költemény rövid elemzése 

 

Canticum Graduum 

De profundis clamavi ad te, Domine 

Domine, exaudi vocem meam. Fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae. 

Si iniquitates observabis, Domine, Domine, quis sustinebit?  

Quia apud te propitiatio est, et propter legem tuam sustinui te, Domine. 

Sustinuit anima mea in verbum eius; 

speravit anima mea in Domino. A custoida matutina usque ad noctem, speret Israhel in Domino. 

Quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio, 

 et ipse redimet Israhel ex omnibus iniquitatibus eius.6 

 

Zarándokének 

A mélységekből kiáltok hozzád, JHVH, 

Uram, hallgass hangomra! 

Legyenek füleid figyelmesek 

könyörgésem hangjára! 

Ha a bűnöket megtartod, Jah, 

Uram, ki állhat meg? 

Bizony, nálad van a bocsánat, 

hogy féljenek téged. 

Várom JHVH-t, várom én, szavára várok. 

                                                      
6 Vulgata Psalm 129. 

http://books.google.hu/books?id=Sfyj3s4QuC8C&pg=PA512&dq=vulgata+de+profundis&hl=hu&sa=X&ei=V

DMlT-WNKMiwhAeX5djjDA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
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Én az Úrra (várok), 

jobban, mint az őrök a reggelre, 

mint az őrök a reggelre. 

Reméljen Izrael JHVH-ban, 

mert JHVH-nál az irgalom, 

és bőséges nála a megváltás. 

Ő az, aki megváltja Izraelt 

minden bűnéből.7 

 

A zsoltárok fordításai kétféle elvet követnek; egyesek a költőiséget helyezik előtérbe, 

művészi igényű közlés a céljuk; ők az eredeti minimális szókészletet, az állandó ismétléseket 

díszesebb, gazdagabb szókincsre cserélik, esetleg aktualizálják, korszerűsítik a több ezer éves 

szöveg mondanivalóját, vagy interpretációt szőnek a fordításba. Ezzel szemben mások az 

eredeti tartalmat szeretnék visszaadni, a lehető legteljesebb valójában, filológiai pontosságra 

törekednek mellőzve minden ornamentikát, művészi felhangot; Xeravits Géza fordítása ez 

utóbbiak közé tartozik. A zsoltárok verse nem alkot időmértékes formát, s a héber 

költészetben nem volt rím és állandó lüktetés. Elsődleges szerkesztési elve a gondolatritmus; 

egy-egy gondolat, szókapcsolat vagy mondat párhuzamban áll egymással, a ritmust pedig a 

szavak ütemsúlya határozza meg. A forma és az alapvető ritmikai egység, a kolon (az 

egymást követő hangsúlyos ütemek alkotta legkisebb egység) a versek fundamentuma.  A 

gondolatritmus négy különböző fajtáját ismerjük a zsoltároknál, melyekre a De Profundisban 

is találunk példát: a szinonim parallelizmus egy gondolatot ismétel más szavakkal („Uram, 

hallgass hangomra! Legyenek füleid figyelmesek könyörgésem hangjára!”). Az antitetikus 

ellentéteket állít párhuzamba, a szintetikus parallelizmus esetében egy gondolat kiegészül a 

következő sorban, a költő részletezi, következményeket von le, indoklást ad az előző 

gondolatra („Reméljen Izrael JHVH-ban, mert JHVH-nál az irgalom, és bőséges nála a 

megváltás”). Végül a klimaktikus parallelizmus az első sor kulcsszavával kezdi a következő 

sort. 8 A zsoltárokban sokszor találunk szó szerinti ismétléseket is („jobban, mint az őrök a 

reggelre, mint az őrök a reggelre”). Az ismétléseket legtöbb esetben a szerkesztők 

munkájának, vagy a másolások egyszerű tévedéseinek, dittográfiának tulajdonítják. Az 

eredeti szövegeket gyakran kiegészítették, vagy értelmüket módosították.  

                                                      
7 Xeravits, Géza: A Zarándokénekek. L’Harmattan, Budapest, 2006. 80. o. 
8 Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? Zeneműkiadó, Budapest, 1981. 17. o. 
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Már a zsoltár kezdete, a mélység is megosztja a magyarázók véleményét. Egyesek az 

Alvilággal, halállal és pusztulással azonosítják,9 mely a legvitathatóbb, figyelembe véve, hogy 

a zsoltáros nem említi énekében, hogy betegség, halál szorongatná lelkét, esetleg végső 

feloldozásért könyörögne. Megerősítheti a feltételezést azonban, hogy a zsoltár katolikus 

temetési liturgiákon is megszólal, a szenvedő lelkek bűnbocsánatáért, ill. az Ószövetség 

találhatunk párhuzamokat erre vonatkozólag (Zsolt. 69., Jón 2,3-5).10 A „profundum” 

kifejezést sokkal inkább a bűnök miatt megérdemelt mély szenvedés,11 a „bűn mélységes 

örvényének”,12 a vizek mélységének, mint jelkép,13 az éjszaka14 és a mérhetetlen 

kiszolgáltatottság, Istenére utaltság, a zsoltáros szélsőséges helyzetének15 szinonimájaként 

értelmezik; állapotának ismertetésére nem talál megfelelőbb szót az énekes. Nem is próbál 

részletesebb leírást adni leküzdhetetlen nehézségeiről, könyörgő, esdeklő hangnemre vált, s 

költői kérdéssel folytatja imáját: „Ha a bűnöket megtartod, Jah, Uram, ki állhat meg?” A 

vétkek megtartása, megőrzése, illetve számon tartása utalhat Istenre, mint írnok, de egyes 

értelmezések papi intézmények jelenlétére vonatkoztatnak.16 A zsoltáros nem vár választ 

kérdésére, óvatosan felhívja az Úr figyelmét az emberek eredendő bűnös jellemére, 

esendőségére. Jahve számon tart, és figyelemmel kísér minden bűnös cselekedetet, kihágást; 

igazságos Isten. Ha azonban mindig igazságosan járna el, nem lenne bűnös, aki színe előtt 

helyt állhatna, ezért kéri, hogy végtelen irgalommal viseltessen a bűnbánó lélek iránt. Ő az 

egyetlen, aki kiválasztott népének kegyelmet adhat: „Bizony, nálad van a bocsánat”, s ez a 

tudat istenfélelemhez vezeti Izrael népét. A zsoltáros tiszteletteljes hangon, mély bűnbánattal 

és alázattal szólítja meg az Urat.  

A zsoltáros többször megismétli, már-már megszállottan, hogy ő csak vár, és várakozik, de 

nem adja fel, fáradhatatlanul reménykedik s egy költői képet hív segítségül, hogy bizonyítsa 

kitartó türelmét: „jobban, mint az őrök a reggelre”. Az őrség a várakozás jelképe, hasonló 

kiszolgáltatottságban élik meg a valódi sötétséget és éjszakát, mint ahogy a zsoltáros a 

                                                      
9 Farkasfalvy Dénes: Zsoltároskönyv. Prugg Verlag, Eisenstadt, 1975. 214. o. 
10 Xeravits Géza: A Zarándokénekek. L’Harmattan, Budapest, 2006. 81. o. 
11 Liptay György: Zsoltárkulcs. Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1961. 451. o.  
12 Sík Sándor: Zsoltáros könyv. A Szent István-Társulat kiadása, Budapest, 1936. 225. o. 
13 Dr. Horváth Konstantin: A zsoltároskönyv magyarázata és fordítása. Egyházmegyei Könyvnyomda, 

Veszprém, 1935. 332. o. 
14 Hajdók János: Zsoltárkönyv. Budapest, 1987. 262. o. 
15 Xeravits Géza: A Zarándokénekek. L’Harmattan, Budapest, 2006. 81. o. 
16 u.o. 
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lelkében dúló súlyos kínt; a reggel viszont „az Úr igazságtevésének ideje, az irgalmazásé; 

mely eszkatologikus értelemben az üdvösség.”17 A megváltás, a szabadulás bőséges és teljes, 

eloszlatja végleg a sötétség árnyait. Az éjszaka a baj, és szerencsétlenség forrása, a bűnök 

mélységének sötétje, melytől az énekes szabadulni szeretne; egyre csak várja a hajnal, a 

világosság üdvözítő fényét, szenvedései megszűntét, a boldogság és jobb jövő reménysugarát. 

Az „anima mea – lelkem” állandó jellegű kifejezés a zsoltárköltészetben, ún. hebraizmus, 

mely a személyes hangvételt erősíti, hangsúlyozva, hogy az imádkozó teljesen alá veti magát 

bűnbánatának, nem csak felszínes kérés, egyfajta protokoll húzódik meg szavai mögött.  

A zsoltáros bizalmát Isten irgalmas és megváltó természetére alapozza. „Előbbi véd, megtart 

és fenntart; utóbbi pedig kivált, felszabadít.”18 

A zsoltár utolsó sorai az egyéni panasz kollektív kiterjesztése. A zsoltáros már nem csak 

önmaga nevében kéri Jahve megváltását, hanem azonosul Izrael népének közösségével, annak 

képviselőjeként lép fel. Bizalomra inti a kiválasztott népet, s bizonyos benne, hogy az Úrban 

bűnbocsánatot nyernek.  

A zsoltárok keletkezésüktől fogva minden korba képesek voltak beágyazódni, aktualitással 

bírni, az emberek számára vigaszt nyújtani. Jelentőségüket és hatásukat alátámasztja, hogy 

számtalan művészt ihlettek meg. A De Profundist megtalálhatjuk olyan nagy zeneszerzők 

életművében, mint Bach, Charpentier, Gabrieli, Händel, Mendelssohn, Mozart, Purcell vagy 

Liszt Ferenc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 Hajdók János: Zsoltárkönyv. Budapest, 1987. 262. o. 
18 Xeravits Géza: A Zarándokénekek. L’Harmattan 



13 

 

III.  A zsoltárok a zsidó és keresztény liturgiában 

 

A zsoltárok elsősorban irodalmi alkotások, költemények. Nem prédikációk, vagy súlyos 

dogmatikus tanítások hordozói, hanem éneklésre szánt imák, a liturgia szerves részeként. A 

zene hatalmát évezredek óta elismerik, gondoljunk csak Orpheusz történetére. Egyes 

magyarázatok alapján már a Megváltó, Krisztus alakját is előre vetíti. A zene kezdetektől az 

ember számára érthetetlen, rajta kívül eső mögöttes tartalmak kifejezésének szimbóluma volt. 

A korai keresztény írók úgy gondolták, a zene a rend hatalmas szimfóniájának egységét 

jelképezi. Ennek a szimfóniának a legnagyobb alkotója pedig a legnagyobb zeneszerző, aki az 

„univerzumok univerzumát” is megkomponálta, maga Isten. A kereszténység úgy vélte, hogy 

ha a szövegek zenéhez kötődnek, akkor által könnyebb megjegyezni Isten szavait, s megérteni 

a világmindenség alapelveit. 19 A zene szimbolikus jelentése mellett retorikai hatalmát is 

számon tartják, melyet az egyházi liturgiák is alkalmazták. Így indult el az a folyamat, mely 

az egyszerű énekbeszédből a nyugati zene hatalmas fejlődéséhez vezetett, ahol a zenészek 

legfőbb célja a zenei kifejezőerő állandó tökéletesítése, a szavak nélküli meggyőzés, érzelmi 

hatás kidolgozása.  

Zenei hivatkozások már az Ószövetségben is találhatóak, az Úr dicséretére táncoltak, 

dobokkal, hárfákkal, a görög kitharához és lyrához hasonló hangszerekkel kísérték dicsőítő 

éneküket. Az istentiszteleteket a Lévi-ház nemzedékei, mint képzett zenészek cimbalmokkal, 

citerákkal, zengő hangszerekkel és lantokkal kísérték, kizárólag Isten dicsőségének, és 

tiszteletének szolgálatába állítva őket. Bár nem csak zsoltárok hangzottak el a liturgián, 

szerepük rendkívül fontos volt, Pál apostol is felhívja a figyelmet leveleiben a zsoltározás 

jelentőségére. Egyes feliratok alapján, mint pl. „Korah fiai módjára” már jelzi a zenei előadás 

mikéntjét. A zsoltáréneklés hagyománya valószínűleg a gregoriánhoz állt a legközelebb. A 

héber költészet nem alkalmaz rímeket, a szöveg, és annak hangsúlyos elemei domináltak, a 

versszakok szabálytalan hosszúságúak voltak, melyet a zene is követett. A kialakuló 

énekbeszéd hivatott volt elválasztani a köznapi beszédet Isten megszentelt szavaitól. A 

zsoltárok, imádságok és felolvasások kantillációja a korai időkben még egyszerű dalok 

voltak, egyetlen hangmagasságon recitálták a szövegeket, melyek végét kisebb melodikus 

                                                      
19 Karlheinz Stockhausen szavai in. R. Duffalo: Trackings. Oxford, 1989. Idézi: Wilson-Dickson, Andrew: 

Fejezetek a kereszténység zenéjéből. Gemini Budapest Kiadó, Budapest, 1998. 10. o. 
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lezárással, esetleg a kérdések hangemelkedésével díszítettek. A kantilláció így a természetes 

beszéd emelkedését és hanglejtéseit alkalmazta emelkedettebb hangon. A szöveg zenei 

kötődése ugyanakkor könnyebbé tette a hívek számára megérteni Isten szavát. A zsoltárok 

versszakainak dallamvezetését három részre bontották: a kántor egy bevezető intonációba 

kezd, egy emelkedő dallamvonallal, mely elvezet a tenornak nevezett recitáló, tartott 

hanghoz; ehhez a hívők is csatlakoznak. A versszakok központjában egy melodikus hajlítás, a 

mediáns díszíti az egyhangúságot, majd egy zárlat, a termináció melódiája fejezi be a zsoltár 

egyes versszakait.20 Az énekbeszéd egyértelműen tagolta a szavakat és mondatokat, az 

értelem a zene szépsége felett állt, a dallam másodrangú volt a szöveghez képest.  

A középkorban a zsoltáréneklés közben sok esetben „Alleluja” felkiáltásokat, vagy a 

szövegek ismétlődő elemeit énekelték refrénszerűen, később keretverseket, ún. antifónákat és 

kötetlen refréneket illesztettek a zsoltárok közé, azokkal azonos hangnemben. A zsoltárok 

versszakai közé illesztve lehetett magyarázó, kommentáló, vagy egyszerűen a liturgia aktuális 

témáját hangsúlyozó szerepük is. Az antifónák az versszakok és refrének állandó 

váltakozásából alakultak ki (a görög antiphona elnevezés „ellenhangzást” jelent). Később 

önálló műfajjá nőtte ki magát, elhagyva a zsoltárokat, a mise állandó részévé váltak. 

Szent Benedek (~480- ~530.) regulái megkövetelték a zsoltárok végére illesztett doxológiát, 

Istent, és a Szentháromságot dicsőítő Gloriát, s a szertartások során, melyek a zsoltárokra 

épültek, meghatározott sorrendben, egy hét alatt mindegyik sorra került.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
20Wilson-Dickson Andrew: Fejezetek a kereszténység zenéjéből. Gemini Budapest Kiadó, Budapest, 1998. 32. o. 
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IV.  A szakrális zene a megújulása– Arvo Pärt, a XX. századi egyházi 

zene megteremtője 

 

IV./1. Arvo Pärt viszonya a XX. század nyugati zenéjéhez 

 

Arvo Pärt 1935-ben született Észtországban. Sokoldalú zeneszerző, korai műveit 

főképp zongorára írta, neoklasszikus stílusban. Az elszigetelt szovjet blokkban kezdetben alig 

lehetett hozzáférni a nyugati világ „kincseihez”, kottákhoz, szövegkönyvekhez, felvételekhez. 

Két gyakorlókönyv Eimertől és Krenektől, és egy pár illegális kazetta segítségével az 1960-as 

évektől elkezdte tanulmányozni a szeriáliás és aleatorikus zenét, a 12-fokúság szerkesztési 

elvét, s műveit a modernizmus és az avantgard jegyében komponálta; Necrolog című zenekari 

műve az első észt szerielista kompozíció. A XX. században uralkodó dodekafón zene, mely a 

Bécsi Iskola komponistáinak; Arnold Schönberg, Alban Berg, és Anton Webern új alkotó 

technikája, azonos jelentőségűvé tette a 12 hangból álló Reihe minden tagját. „A kromatikus 

skálában nem tesz különbséget diatonikus és alterált hangok között”,21 egyik sem ismétlődhet, 

míg a másik 11 hang el nem hangzott. Az elv egyidejűleg tagadta a tonalitást, modulációt, 

disszonancia-konszonancia relációt, mindent, ami oly sok éve uralkodott a nyugati 

gondolkodásmódban. A dodekafón zene az intellektualitást helyezi mindenek fölé. Arvo Pärt 

az 1968-ban írt Credo után azonban meghasonlott önmagával, s egy hosszú hallgatás évei 

következtek, melyben a korai nyugati és keleti keresztény zenét tanulmányozta, a korai 

egyházi énekektől, gregoriánoktól kezdve, a polifónia születésén át egészen a XIV.-XVI. 

század francia és német-alföldi zeneszerzők alkotásáig, mint Machaut, Ockeghem, Obrecht, 

Josquin, és Palestrina. Leginkább a korszak zenéjének vallási aspektusa érdekelte. E 

tanulmányaira alapozva hozta létre saját zenei műfaját, a tintinnabulit, mely egyben egy új 

tonális szerkesztési technikát is jelöl. Az elvet elsőként a Für Alina című munkája mutatta be 

1976-ban. Hallgatása éveiben tért át a szerző az orosz ortodox hitre, s az egykori Szovjetunió 

vallásellenessége, betiltásai ellenére végleg a kereszténység imáinak és a Biblia tanításainak 

megzenésítésében találta meg kifejezőerejét. Művei kifejezik közelségét az Úrhoz, újfajta 

spirituális hangnemre váltott, végleg szakítva korai avantgardista, modern stílusával. Későbbi 

nyilatkozataiban már tagadólag beszélt a nyugati zene általi befolyásoltságáról, Letisztult, 

                                                      
21 Böhm László: Zenei műszótár. Editio Musica Budapest, Budapest, 2000. 248. o. 



16 

 

egyszerű akkordokkal kezdett dolgozni, csengő, liturgikus hangzást eredményezve, segítségül 

hívta a kereszténység legrégebbi liturgikus zenéjét, a gregoriánt, hogy a XX. századi 

elemekkel vegyítve hallgatóját a spirituális transz állapotába juttassa. Az új tonalitás 

tisztasága, a szerkesztés homogenitása, az atonalitástól, komplex matematikai szerkesztéstől, 

logikai letisztultságtól és a struktúrák absztrakciójától elidegenedett hallgatók számára új 

lélegzetvételt jelentett a modernizmus légkörében. Arvo Pärt, későbbi nyilatkozataiban már 

tagadólag beszélt nyugati befolyásoltságáról, érdektelennek mutatkozott a modern zene 

minden új stílusát tekintve: a szeriális és atonális zene nem lélektelen, „van lelke, csak 

korlátozottan; egy bizonyos irányba tart. Ez egy szín – talán nem is éppen szín, csak 

szürkeség. Működése elég limitált, ha valaki ezzel a területtel foglalkozik és semmi másra 

nincs szüksége, ez nyilvánvalóan elég neki; lehet így is írni. Tudni kell, mi van egy mozdulat 

mögött – mit tart magában. Egy kép, egy spektrum – egy dolog.”22 A szerializmus legnagyobb 

problémája, hogy túl összetett, szigorúan fegyelmezett struktúra. „A komplexitás mögött csak 

a bölcsesség hiánya van, nem az igazság.”23  

Pärt alkotó művészetében egészen új szerepet kapott a csend tudatos zenei alkalmazása. Ezek 

az apró szünetek még közelebb juttatták őt Istenhez, elmondása szerint. A csend a 

zeneesztétikában leginkább a szünetet, az akusztikus ingerek hiányát jelenti. A szünet, ill. a 

zenei csend azonban nem a háttér csendjére figyel. Élesen el kell választani a kettőt, mert 

zenei alkalmazásban ugyanolyan érvénnyel bír, mint bármely hang, így a csendnek önálló 

jelentése lehet egy műalkotásban, de csakis az akusztikus elemekkel való kölcsönhatásában 

válhat a struktúra egyenrangú tagjává. „A csend, a zene valóságos létezésmódjának 

akusztikus, esztétikai környezete, amely meghatározott időtartamban keretet ad a zenei 

struktúrák megjelenéséhez"24 Alkalmazása lehetővé teszi a zenében, hogy egy hang 

kiemelkedhessék, szellemi tartalmat közvetítsen. Arvo Pärtnél sincs ez másképp, zenéjében 

nincs különbség a zenei részek és a csend fontossága között, önálló elemként helyezi be 

alkotásaiba. Számára a zene nem csak a személyes érzelmi önkifejezés csatornája, hanem 

                                                      
22 McCarthy, Jamie: An interview with Arvo Pärt. The Musical Times, Vol. 130. No. 1753. (1989). 131. o. 

„It does have spirit, but within limits; it gravitates in a particular direction. It’s ome colour – perhaps not even a 

colour, just greyness. Its workings are very limited, and if someone concerns themselves with this area and needs 

nothing else, then obviously that’s enough for them; one can write some things like that. One must know, what is 

behind a movement – what it holds within it. It’s one picture, one spectrum – one thing.” 
23 u.o: „Underneath all this complexity there is only a lack of wisdom and no truth.” 
24 Kedves Tamás: Esztétika. Esztétikai és zeneesztétikai alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

1999. 203. o. 



17 

 

fontos, hogy a művészek a csendet, szüneteket alkalmazva a hatással törődjenek, hallgatóik a 

felhangok vibrálására ugyanolyan figyelmet fordítsanak, s a szerzők biztosítsák számukra a 

stabilitás feltételeit. „Úgy érzem, többször kéne magunkat szünettel és elmélkedéssel illetni, 

és kiváltani a stabilitás reflexióját és állapotát azokból, akik számára művészetünket 

alkotjuk”25 – állítja a szerző. Szakrális zenéjében a csend a nyugalom, a hit nyújtotta 

biztonság, és Isten közelségének szimbóluma. A csend számára olyan, mint egy lélegzetvétel, 

vagy egy szívdobbanás; életet ad a műveknek. David Clark a tintinnabuli csendjét, és egész 

szerkesztési elvének homogenitását a modernizmus, és a zenei fejlődés dinamikus 

haladásának tagadásaként definiálja: „Tény, hogy semmi több nem történik ebben a zenében, 

minthogy figyelmünket (vagy talán intenciónkat) máshová tereli; saját valódi létünk feltételei 

felé. Lehetőséget nyújt nekünk, hogy abbahagyjuk a jelek szakadatlan beáramlásának 

korlátozását, melyeket mi, mint a késő XX. század teremtményei, megszoktunk, és az idő 

múlása helyett rájuk fordítottuk figyelmünket.”26 

Pärt kombinálta a korai zenét a keleti ortodox spiritualitással is, rengeteg bibliai szöveget 

zenésített meg, s az ősi szépségen és egyszerűségen át kereste az egységet. A szintén mélyen 

vallásos John Tavener és Henryk Górecki mellett a szakrális minimalizmus és az európai 

miszticizmus képviselőinek is nevezik őt. A minimalizmus a zene elmélkedő jellegét hivatott 

erősíteni, s erős kapcsolatai vannak a keleti kultúrákkal. A zene statikus jellegű, haladást alig-

alig mutat, tempója lassú, elnyújtott ritmusokkal dolgozik. A szerzők repetitív megoldásokat 

is alkalmaztak, mint az amerikai minimalisták képviselői: Philip Glass vagy Steve Reich. 

Ezek a jellemzők Pärt tintinnabuli darabjaiban is fellelhetők, az ezzel kapcsolatos vélemények 

mégis megoszlanak, s némelyik szerint Pärt egyáltalán nem minimalista zeneszerző, lévén 

művei kibontása könnyed, esetenként epikus jellegű.  

Pärt emellett a zene szerves részévé teszi a gondolkodást és elmélkedést is. „Felfedeztem, 

hogy elég, ha csupán egyetlen hangot szólaltatnak meg gyönyörűen. Ez az egyetlen hang, egy 

csendes ütés, vagy a pillanatnyi csend megvigasztal. Nagyon kevés elemmel dolgozom: egy 

                                                      
25 McCarthy, Jamie: An interview with Arvo Pärt. The Musical Times, Vol. 130. No. 1753. (1989).  132. o. 

„I think, we must concern ourselves far more with pauses and reflection and this condition of stability for the 

people for whom we create our art.” 
26David Clarke: Parting Glances. The Musical Times, Vol. 134. No. 1810 (Dec., 1993) pp 680-684. 683. o. 

„The fact, that nothing much happens in this music direct our attention (or maybe intention) elsewhere: towards 

the conditions of our very being. It affords us the opportunity to cease crunching the unremitting influx of signs 

to  which we as creatures of the late 20th century have become accustomed, and to attend instead to the passing 

of time itself.”  
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hanggal, két hanggal… Egyszerű anyagokból építkezem egy bizonyos tonalitásban.”27 A 

tintinnabuli a kompozíció intuitív megjelenése, feladata, hogy a szív és az ész kapcsolatát 

harmonikusan megteremtse, ne hagyja, hogy az elmélkedés, és megjelenítés között a 

gondolatok tévútra kerüljenek. A zene képes kimondani azt, amit szavakkal egyáltalán nem, 

vagy csak torzítva tudnánk. A hangoknak szívből kell jönniük, nem szabad hagyni, hogy az 

ész matematikai struktúrákba rendezze őket. A túlzott logika, és gépi világ vakká és 

beszűkültté teszi az embert, a szerző ettől próbált szabadulni.  

Műveit nehéznek tartották a nyugati hagyományban elterjedt megszokott éneklési stílus 

előadói, akik a túlzott vibrátók használatához, és széles hangterjedelemhez szoktak, így csak 

elvétve kerültek a repertoárra. A Hilliard Ensemble azonban különleges kapcsolatot alakított 

ki Pärttel és zenéjével, a négy énekesből álló csoport a szerzőtől elvárt módon adja elő 

szakrális műveit, hogy az előadás maga is egy igazi spirituális élménnyé válhasson. Ők az 

első kamaraegyüttes, akik Pärt zenéjének természetét a maga valódiságában visszaadják, egy 

templomi helyszínen pedig valóságos középkori, a korai kereszténység időszakát felidéző 

utazás részeseivé válnak hallgatóik. Az énekesek az intonációt, a hangzás tisztaságát és 

kiegyenlítettségét célozzák, nagyfokú koncentráció kíséretében. Az itt leírt De Profundis 

elemzés is az ő előadásuk alapján készült. 

 

 

IV./2. Arvo Pärt: De Profundis  

 

Arvo Pärt szakrális műveinek egyik legkiemelkedőbb példája az 1980-ban íródott 

közel 7 perces, egynemű férfikarra (tenor 1 – tenor 2 – basszus 1 – basszus 2), orgonára és 

ütős hangszerekre írt De Profundis. A mű a 130. Zsoltár XX. századi feldolgozása, 

tintinnabuli stílusban. Ez az elv, harangokhoz hasonló hangzása miatt a szakrális zenében 

még nagyobb hatással bír. Három alapvető elemet foglalkoztat: lineáris, gregorián-szerű 

dallamot, a melódiát, melyet ebben a darabban a 4 szólamú férfikórus szólaltat meg, valamint 

az orgona jobb keze. Melodikus szólamnak tekinthető a csőharang is, mely egyetlen hangot 

ismétel folyamatosan, továbbá a pedál szerkesztésmódja, mely megkettőzi a basszus 

szólamait, akár 2 oktávban is. Második eleme a hármashangzat-felbontás, ez maga az ún. 

tintinnabuli szólam, mely a kísérőszólamok jellemzője – jelen esetben az orgona bal keze. A 

De Profundisban nincs jelen teljes értékű csend; a kíséret, vagy a harangok állandó 

                                                      
27 http://fidelio.hu/klasszikus/magazin/arvo_part 



19 

 

hangzásban vannak, csupán a zsoltáros könyörgése szakad meg olykor-olykor, s merül rövid 

időre hallgatásba. A csendet a felhangok vagy a liturgikus harangok kicsengése, halkulása 

előzi meg. Ezek a mondatzárások tagolják nyolc eltérő hosszúságú, formailag tagolt részre a 

művet, kisebb eltéréssel a Vulgata latin szövegének nyolcas felosztásától. Egy-egy vokális 

részt először egy, majd mind hosszabb ütemnyi hangszeres közjátékok, ill. harangütések 

választanak el egymástól. A közjátékok a következőképp tagolják Arvo Pärt 

interpretációjában a szöveget: 

 

De profundis clamavi ad te, Domine 

Domine, exaudi vocem meam. Fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae. 

Si iniquitates observaveris, Domine, 

Domine, quis sustinebit? Quia apud te propitiatio est; et propter legem tuam sustinui te, Domine. 

Sustinuit anima mea in verbo eius: 

speravit anima mea in Domino. A custoida matutina usque ad noctem, speret Israhel in Domino. 

Quia apud Dominum misericordia, 

et copiosa apud eum redemptio. Et ipse redimet Israhel ex omnibus iniquitatibus eius. 

 

 A tintinnabuli disszonanciái szintén harangszerűen hatnak, hiszen nem oldódnak fel. A műfaj 

kevés hanggal dolgozik, ahogy maga a gregorián is. A szerző nem alkalmaz megerőltető zenei 

fogásokat. Maga a szakrális meditatív állapot, amibe juttatja a hallgatót, nem követeli meg 

teljes figyelmünket, nem akar nagy igazságokat, tanításokat kifejezni, így alkalmas arra, hogy 

magára a zsoltárosra, még inkább pedig Isten jelenlétére koncentrálhassunk. Átérezhetjük a 

bűnbocsánat, a remény hangját. Aki unalmasnak titulálja ezt a zenét, az csak is a hangok 

egymásutániságát, monotonitását figyeli, s nem látja az őket összekötő erőt, a mélységes, 

tiszteletteljes hitet; nem válthat ki unalmat, hiszen az Úrhoz nem lehet érdektelenül, félvállról 

közeledni. A mű állapotot fejez ki, nem pedig folyamatot, de a mai hallgatók, lévén XX. 

századi mű, beleesnek saját koruk hibájába, és elfeledkeznek arról, hogy nem mindig a 

folyamatos hajszoltság, az utolérhetetlenség a vágyott állapot. Miért kellene a zenei 

folyamatoknak is követni az emberi élet menetét? A hit mindig is vigaszt nyújtott az 

emberiségnek, s manapság meg kell állni olykor, hogy a nyugodt pillanatokra, a csendre 

koncentráljunk, hogy meghallhassuk Isten üzenetét a mindennapok zajában. Arvo Pärt úgy 

véli, a vallás nem csak a zenét, hanem minden mást is befolyásol az életben. 

A tintinnabulit olykor alulértékelik statikussága, minimalizmusa, a tematikus fejlődés hiánya, 

monotonsága, vagy a repetitív megoldások alkalmazása miatt. Formailag homogén anyagból, 
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egy zenei ötletre épülnek többnyire ezek a művek. Mégis az ezen elvet követő szakrális zene 

aprólékosan kidolgozott.  

Pärt szerkesztésében az ütemek sem egyforma hosszúságúak, nincs a darabnak ütemmutatója, 

sokkal inkább a szöveg egysége, a szótagok dominálnak. A közjátékok közül a leghosszabb az 

utolsó, befejező szakaszt megelőző hangszeres blokk, elővetítve a darab lezárását. Maga a 

szöveg latin nyelven szólal meg. A darab ritmikailag nem túl összetett, leginkább fél-, ill. 

negyedértékek alkotják, elnyújtva, hosszan, monoton módon. A zenei prozódia szillabikus; 

egy szótag jut egy ütemre.  

A zarándokénekek feliratainak megfelelően, Pärt egész műve a felemelkedésről, 

lépcsőzetességről szól. „A mélységekből kiáltok hozzád” - kezdi imáját a zsoltáros. A 

mélység, a bűn, halál és kilátástalanság mélysége, melyre kiváló zenei kifejezőeszközként mi 

sem hatásosabb, mint a basszus 2 szólama. Helen Wright így jellemzi a művet: a háttérben 

szóló, gyengéd ütőhangszerekkel szemben vészjósló, csodálatos énekszólam szól, hajmeresztő 

effektet kiváltva.28 Az emberi hangszín szinte legmélyebb határait feszegetve szólaltatja meg 

a dallamot az előadó hátborzongató, földöntúli hangon. Ez a mélység elválaszt Istentől, lefelé 

húz, hiába emelkedik a dallam, minden ütemre újra leereszkedik a legalsó hangra, s próbál 

újra és újra felemelkedni. Kétféle út van; a bűn megmérgezhet, lustává tesz testileg, lelkileg, 

szellemileg, ezáltal lesz az ember önpusztító, akit a mélység felemészt; de választhatjuk az 

Isten felé vezető utat. A bűnbánó zsoltáros nem akar beletörődni sorsába, de tudja, hogy 

elveszett, egyedül Isten kegyelmében bízhat. Ezt az elveszettséget tükrözi véleményem 

szerint, hogy a zsoltár első sorait csupán egy-egy szólam énekli. Hol emelkedő, hol ereszkedő 

motívumokat ismételnek, épp csak egy-egy hangot lépdelve. A zsoltáros áhítattal, félénken 

szólítja meg az Urat, akit mélységesen tisztel, hiszen egyedül nála van a bocsánat, neki van 

hatalma eltörölni a bűnöket. Arvo Pärt megítélése szerint az emberi hang mindközül a 

legkiválóbb hangszer. Nem is bújhatnánk hangszerek mögé, ha őszinte bűnbánatunkat, 

lelkünk mélyéről szeretnénk kifejezni, ahhoz csak saját hangunkat adhatjuk. 

                                                      
28http://www.arvopart.info/cdreviews2000.html  

„The selections of Arvo Pärt's cannon are always going to be a highlight for me, his deceptive simplicity 

producing, as always, profoundly moving works. De Profundis, a setting of Psalm 130 ("Out of the depths I have 

cried to Thee, O Lord"), based on Pärt's concept of 'tintinnabulation' (little bells) sets a portentous vocal line 

against a backdrop of gentle percussion to hair-raising effect.” 
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A lépcsőzetességet csak az énekes szólamok demonstrálják. A művet indító vokális dallam 

még csak egy trichordot ölel fel, a hangszerek azonban már hétfokú skálán mozognak. A 

régmúlt szerzeteseinek gregorián énekeire emlékeztető dallamot a tenor veszi át, magasabb 

regiszterben. Reményteljesebb hangnemre vált, de még szintén három hangon mozog. 

Egyenként bemutatkoznak - úgymond - a szólamok: a bariton (basszus 1) szólam már 

négyfokú skálán szólaltatja meg kérését: „Fiant aures tuae intendentes”, s átveszi a mondatot 

a tenor, immár hexachordban: „in vocem deprecationis meae”. Ezután már végig a 

többszólamúságé a szerep. A kettős szólamok azonban nem keverednek egyből, a basszus, ill. 

tenor szólamok párt alkotnak, míg eljut a szöveg a várokozás kifejezéséig - „Sustinuit anima 

mea in verbum eius” – ahol a kétféle hangszín is párbeszédbe kezd. A zsoltáros az 5. 

versszaktól a sötét éjszaka és a reményteli világosság, a hajnal metaforájával él. Érezhető az 

énekeseken, hogy valami elindul, egyfajta hitvallás, crescendáló dallamba fognak, az 

emelkedettség folyamatos, az egész zenei egység egyetlen crescendo-ra épül. Sötétség, azaz 

bűn, és világosság, a kegyelem az, melyek feszültséggel teli szembenállásukban szinte 

megölik egymást. A feszültség, mely szinte kézzel fogható, miközben a zsoltáros énekét 

hallgatjuk, csak akkor oldódik fel, ha eljön a reggel, a világosság, hogy elnyelje a sötétséget, 

ahogy a kegyelem elnyeli a bűnt. Visszaáll a rend. Nincs más dolgunk, csak türelmesen 

kivárni. Az ének ezt a várakozásteljes mozgást jeleníti meg: a hangzás mind erőteljesebb lesz, 

végül fortissimo mondja ki: „Speret Israhel in Domino!” Már nem személyes hangvételű, a 

bűn nem magánügy, Izrael egész népe, bárki megbocsátást nyerhet. A zsoltár kiteljesedik, a 

könyörgésből remény lesz, a reményből pedig végül teljes bizonyosság, az Úr megszabadítja 

népét minden bűntől, s így az erőteljes hangszín ismét nyugodttá válik, a biztos tudás 

nyugodalmává. Egy hosszan kicsengő harang távolítja el a hallgatót a bűnbocsánatot nyert 

lélektől. 

A lépcsőzetes szerkesztés, az egész mű fokozatos felépülése a zarándokének szimbolikája. A 

magányos, egyedül imádkozó zsoltáros a közösség tagjaként emeli fel hangját, egyre 

bizakodóbban, melyet, miután a szólamok száma kiteljesedett, a dinamikai megoldások 

segítenek, s kiteljesedik az egész mű. A monoton ritmika egyenletes lüktetése pedig a 

zarándoklat menetelését juttatja eszünkbe. 
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V. A tintinnabuli kapcsolata a gregorián, középkori és reneszánsz zenével 

 

Arvo Pärt zsoltára középkori hangzásvilágot idéz a hallgatóban. A De Profundis 

hangkészlete csupán hétfokú. A tintinnabuli egyetlen tonalitásban szólal meg, moduláció, és a 

tonika – domináns - szubdomináns állandó váltakozása nélkül, híján a dramaturgiai 

sokszínűségnek. Hasonlóságokat mutat a XV. század angol szerzőivel, Dunstable és Dufay 

szerkesztésével, akik hármashangzatokban gondolkodtak (mely Pärtnél a tintinnabuli szólam 

alapjául szolgál), akkordikusan, konszonáns harmóniakezeléssel dolgoztak, ahol a 

disszonanciák csakis átmeneti jelleget öltöttek. A konszonancia és disszonancia viszonyát a 

XX. században a dodekafón technika szüntette meg, ahol a hármashangzatok abszolút tiltottá 

váltak, konszonáns lépések pedig egyáltalán nem jutnak szerephez. Erre a lépésre adtak 

választ a században az új tonalitás képviselői, köztük Arvo Pärt is. A tintinnabuli műfaj nem 

soroltat fel monumentális zeneműveket, klasszikus, vagy romantikus hangszerelésű 

szimfóniákat, lassú-gyors tétele felosztásokat. Ezek a művek nem tartanak egy bizonyos cél 

felé, statikusak, egyszerűek, már-már puritán, meditatív, unipoláris zenének tekinthető. 

A mű gregorián dallamokat, és középkori liturgiák hangulatát idézi fel. A középkorban az 

egyházi zene foglalta el a legmagasabb rendű helyet, s az Úr dicsőítését szolgálta. A zenei 

ritmust a szöveg diktálta, a dallamnak pedig nem kellett meghatározott ütemekhez, 

versszakhosszúsághoz alkalmazkodni. Az énekbeszéd lehetővé tette, hogy szavak és 

mondatok értelemszerűen legyenek tagolva, s e tagolás által kapjanak formát egy dallamra. 

Pärt szerkesztő elve a recitálás, a kantilláció, és az orgánumok technikájának kiterjesztésévé 

válik. A gregorián énekekben a kántorok és papok még csak egyetlen hangon énekeltek, s 

olykor hajlítottak a mondatok végén, rövidebb melódiával zárva azt. Az orgánumok már 

képzett, gyakorlattal rendelkező éneklést igényeltek, s a XII. századtól már melizmás 

orgánumok gazdagították a liturgiákat. A zsoltárok éneklése követte a gregorián elvet, mely a 

nyugati zene folyamatos fejlődése során sem vesztett értékéből, minden egyházi dallam, a 

megszületendő polifónia és az egész későbbi zenetörténet meghatározó alapjául szolgált. A 

zene feladata csak abban állt, hogy a szöveg jelentését adja, csupán díszítette azt. A zsoltár 

mindig emelkedő dallammal indult, melyet intonációnak hívtak, s általában a kántor, ill. pap 

énekelte egyedül, megadva az alaphangnemet a hívők számára. Arvo Pärt De Profundisa 

szintén emelkedő szólódallammal indul, mely ennek a hagyománynak erősítője. 

Az orgánum a polifónia kezdete, tiszta hangközökben, kvart, kvint és oktáv, szólalt meg 

ugyanaz a dallam. Bár a De Profundis a hallgatót az orgánumokra emlékezteti; a tintinnabuli 



23 

 

és melódia szólamok eredeztethetőek az orgánumok támasztószólamaiból, illetve az arra 

épülő gregorián dallamból, annak jellemző hangközei azonban kevésbé jelennek meg. Az 

oktávpárhuzammal vezetett szólamok elveszítenék autonómiájukat, mely a tintinnabuliban 

elengedhetetlen. A reneszánszban, Palestrinánál valószínűleg hasonló okok miatt nem találni 

ilyesfajta párhuzamot. A tiszta hangközök utaló jellegűek csak a Pärt műben, uralkodó 

hangközei a sext, mely a tonalitás körét képezi, és a septim, mely a disszonancia 

képviselőjeként adja meg a darab aktualitását, XX. századi voltát. E jelleget erősíti többek 

között, hogy az énekesek nem konszonáns hármashangzatban fejezik be a dallamot. Szólamon 

belül nagyobb hangközlépés csak elvétve hallható, főképp szekund- és terclépésekben 

haladnak a tintinnabuli művek. 

A mű alaphangneme F-eol. Az F-tonalitás végigvezeti a művet, középkori, modális 

hangnemként szólal meg, nincs benne módosított hang. A hatfokú gregorián és a középkori 

diatonikus hangrendszerben íródott zene nem ismerte még a dúr-moll (maggiore-minore) 

tonalitást, csak a XVII. század után alakult ki. A tintinnabuli, bár tonális alapokon nyugszik, 

még is e régi hagyományokat követi hét-, ill. nyolcfokúságával és modalitásával. A 

tintinnabuli a funkciós tonalitás tonika – domináns - szubdomináns építkezésétől szintén 

mentes. A szekvenciák és modulációk sem jellemzőek a tintinnabulira, a De Profundis is csak 

egyszer kap ión színezetet, a bizakodás, bátorítás hangjában: „Speret Israhel in Domino!” 

A reneszánsz korában többek között Orlando di Lasso (~1532-1594) is megzenésítette a 130. 

zsoltárt. A Bűnbánati zsoltárok 1563 és 1570 között keletkeztek. Lassus doxológiával zárja le 

az imát,29 mely a gregoriántól kezdve bevett gyakorlat a liturgiák körében. Arvo Pärt nem 

alkalmaz efféle dicséretet. A két mű bár kevés hasonlóságot mutat, mindkettő igyekszik a 

maga korának eszközeivel, és a gregorián hagyomány továbbításával leginkább visszaadni az 

ima tárgyát. Lassus hatszólamú művét ma vegyes karok adják elő, de feltételezhető, mivel 

liturgiai keretek közé szánta, felső szólamait fiúkar és falzett férfikar énekelte. A mű szintén 

modális zene, jellegzetes reneszánsz modális zárlatokkal díszítve. A disszonanciák már 

megjelennek a reneszánszban, súlytalan, átívelő elemként. A kor azonban csak konszonáns 

indítást és zárlatot engedett az alkotóknak. Lassus korának nem csak nagy egyházi 

zeneszerzője volt, hanem világi műfajokban is alkotott. A két műfaj, a motetta és a madrigál 

kölcsönhatásban élt zenéjében. A reneszánszban a zenének jutott elsődleges szerep a 

szöveggel szemben; a dallam megfesti a szöveget, ezt tükrözi a De Profundis is, melynek 

                                                      
29 Gloria Patri, et Filio, Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in 

saecula saeculorum. Amen, saeculorum, Amen.  
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basszus szólama ún. madrigalizmussal indítja az imát. A szólam több mint egy oktávot ugrik 

lefelé, a mélységet („profundis”) szimbolizálva, majd visszaugrik a kiinduló hangra, a latin 

„clamavi” (kiáltás) hangsúlyos szótagját emelve ki. Ezt a festőiséget alkalmazza Arvo Pärt is, 

a mélységből felemelkedő, fokozatosan épülő művében. Míg Pärt kétféle hangértékkel 

dolgozik, a gregoriánhoz visszafordulva, a régi olasz mesterek körében megnőtt az apróbb 

ritmusértékek, a negyedek és nyolcadok jelentősége, önálló szótaghordózóvá váltak. Nem 

csak díszítő-, hanem dallamalkotó elemként érvényesültek. A késői Lassus stílusában mind 

érvényt kapnak ezek az eljárások, dallamvezetése érzékennyé, hajlíthatóbbá válik; a dallam 

mind jobban a szöveghez és mondatlejtéshez alkalmazkodik.30 Lassus éppúgy, mint a XX. 

században Pärt, elszakadt korának „modern” törekvéseitől, eszközeit leegyszerűsítette, 

elszakadt a kromatikus fejlődéstől, ugyanakkor továbbra is követte a szöveg struktúráját, 

tartalmához hű kinyilvánítását, a gondolati, képi tartalmat igyekezett megeleveníteni. 

Kiemelkedően törekedett a kifejezésre, az expresszivitás igényére. Nyelvezete letisztult, a 

„modern”, szélsőséges eszközök kiszorultak. Dallamvezetése követi a szöveg intonációját, 

tagozódását, ahogy Pärtnél is láttuk. Lassus, bár alkalmaz melizmákat, azok lényegesen 

rövidülnek, természetesebb hangvételt kölcsönözve a beszédszerűségnek. A szerző szintén 

kerülni igyekszik a tiszta hangközöket is. Stílusát azonban, mely bizonyos értelemben a 

hagyományokhoz való visszatérést jelentette, az 1580-as évektől konzervatívnak minősítették.  

A lineáris gondolkodásmód a gregorián megjelenítésétől kezdve az európai egyházzene 

magját jelentette, egészen a XVI. század végéig. A XX. században, többek között Arvo Pärt 

munkásságának köszönhetően újjászületett hagyományok archaikus színezetet adtak a modern 

világban uralkodó művészeti anachia színkavalkádjának. A szerzőt 2005-ben a modern 

európai egyházzene megteremtéséhez járuló szerepéért Európai Egyházzenei Díjjal tüntették 

ki 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
30 Homolya István: Palestrina, Lassus. Gondolat, Budapest, 1984. 119. o. 
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Utószó 

 

A lépcsőénekek, és Arvo Pärt De Profundis c. munkájának felépítésével ellentétben, 

fokozatosan, szűkítve a zsoltár helyét az Ószövetségben, a Zsoltárok könyvében, a 

Zarándokénekek körében, a korai zenében jutottunk el egy sajátos „zsoltárértelmezéshez”, a 

XX. században megjelenő tintinnabuli stílusban írt új szakrális zenéhez. Arvo Pärt művészete 

nem követi a művészi zsoltárfordítókat, a hangsúly nem a költői interpretáción van, sokkal 

inkább az ima mély mondanivalóját hivatott megfesteni a zene sajátos eszközeivel. Az 

egyszerűség, az ornamentika hiánya a hagyományok, eredeti kifejezésmódok, mint a 

gregorián dallamvezetés, a kantilláció, és liturgikus felhang felé közelíti a közben nagyon is 

aktuális zsoltárt. Az olykor felhangzó disszonanciák figyelmeztetnek minket, kibillentenek az 

múltból. Egyszerűséggel, homogenitással, spirituális felhanggal, s minden lehető eszközzel 

tagadja a XX. századot. A szerző célja megmutatni a kor emberének, hogy olykor meg kell 

állni, csendes elmélkedésekbe kell merülni, mert a század rohamos tempója felemészti 

lelkünket, s mind távolabb visz minket az igaz hittől. A zsoltár üzenete ma is érvényre tehet 

szert, ha odafigyelünk rá. Ne higgyük, hogy elveszettek vagyunk, még a legnagyobb 

magányunkban is rálelhetünk Istenre, ezért kell minden szívdobbanásnyi nyugodt pillanatra 

odafigyelni. Bármikor meghallhatjuk szavát, csak bíznunk kell. A dal egyéni panasz; magány 

és kiszolgáltatottság sötétjéből keres kiutat, melyet az imádkozó meg is talál. A 130. zsoltár 

kitűnő példa arra, hogy bíznunk kell még a legkilátástalanabb helyzetekben is, mert nem 

vagyunk egyedül.  
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