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Zenei utalások
a Bibliában
Bevezetés

Sokan úgy vélik, ha ellátogatnak Jeruzsálembe, és végigsétálnak
az óvároson, akkor meghallják a Biblia dallamait. Kétségtelenül
keleti zene szól a bazárban, de ennek nem sok köze van a bibliai
szent zenéhez. Ha arra akarunk rátalálni, akkor a Bibliában kell el
merülnünk, nem a jeruzsálemi forgatagban. 1 A zsidó zene legősibb

motívumainak feltárása és összefoglalása Idelsohrr' nevéhez fűző

dik, aki a kisázsiai és egyiptomi zenei folklór összehasonlításával a
zsidó vallásos dallamvilág legalább öt rétegét különböztette meg:
a biblia-intonációt, a régi prózaimák dallamait (Kr. u. 5. század),
az újabb vallásos költemények melódiáját (Kr. u. 8-17. század), a
kifejezetten kántori kompozíciókat, végül a zsinagógán kívüli cse
lekmények dallamkincsét. Ő vizsgálta a zsinagógai és a gregorián
ének kapcsolatát is?

E rövid tanulmány nem zenetörténeti jellegű," nem célja a kö
zépkori zsinagógai ének és azt követő dallamkincsek elemzése,
sem a ladino, askenázi, szefárd'' vagy a zsidó folklór vizsgálata,
kizárólag a bibliai megjegyzésekre támaszkodva igyekszik be
mutatni a zsidók és a zene kapcsolatát.

Korai zenei utalások a Bibliában

A Biblia héber szövege maga is tartalmaz hangsúlyjelzéseket, és a
tibériási masszórák (Kr, u. 6-10. század) már igyekeztek a szavak
dallamát is rögzíteni. A héber olvasás nem volt monoton, a szöve
get énekelve recitálták. Egyébként a szemita nyelvek mindegyike
melodikus, ezért olyan alkalmasak költemények létrehozására.

A legkorábbi zenei jellegű megjegyzést a Ter 4,20-22-ben ta
láljuk, ahol Kain utódainak leszármazásáról van szó: "Ada világ
ra hozta [abalt: (. .. ) testvérét Jubalnak hívták, ő lett az ősatyja

azoknak, akik gitáron" és fuvolán játszanak", vagyis a zenészek
ősatyja. Ebből persze nem derül ki, hogy mit is játszottak a ze
nészek a két hangszeren, csak az, hogya bibliai korban igen
fontos szerepet játszott a zene és a tánc. És nemcsak a zsidók
körében, az egyiptomi és a babiloni kultúrában is sok olyan vilá
gi és vallásos alkalom volt, amikor hivatalosan alkalmaztak ze
nészeket és táncosokat. A közel-keleti pásztortársadalmakat és a
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21delsohn Abraham Cevi
(1882-1938) litván zene

tudós. Kőnigsbergben,

Londonban, Berlinben,
Lipcsében tanult. 1906-
tól Jeruzsálemben élt,
és létrehozta a héber

zenetudományi intézetet.
1924-ben az USA-ba tá

vozott, és a Hebrew
Union College tanára

lett. Itt adta ki éveken
keresztül a Hebraisch·

orientalischer Melodien-
schatz címü sorozatát, a

jemeni és a babiloni,
perzsa és európai hit
községek melódiakln
csét, melyet összeha
sonlító elemzésnek is

alávetett. Munkásságáról
magyarul lásd Szabolcsi
B.: A zsidó zenetörténet
problémái. I. m. Ebben

Szabolcsi kitér a gregori
án és a zsidó zene kap

csolatára is, különösen
nagy jelentőséget tulaj
donít a "sogitha" szíriai

himnuszformuláknak.
3A. Z. Idelsohn:

Hebraisch-Orientalischer
Melodienschatz l-X.

nomád népek életét ugyanis mélyen áthatotta a zene. A társada
lom legfelsöbb rétegétól a legalsóig, nagyon sokféle (jó néhány
számunkra már ismeretlen) zeneszerszámot használtak, az ökör
szarv kürttől kezdve a pengetős hangszerekig és a dobokig. Ezt
az archeológiai feltárások eredményei támasztják alá.

A világi zene

A világi és a vallásos zene kezdetben valószínűleg nem külőnbö

zött egymástól, csak szövegében. Mindkettőt a szenvedélyes rit
mus és a magával ragadó dallam jellemezte. Érdekes párhuzam,
hogy az ugarit mítoszban Aqhat születésénél is zenével őrködnek,
és valószínűleg ezt a szokást örökíti meg a Ter 35,17 is, amikor
Ráchel Benjamint, vagy a lSám 4,20, amikor Pinchász felesége
Ikabodot szüli, ugyanis mindkettőjüknekazt éneklik: "Ne aggódj,
fiút szűltél!" A születés örömünnep volt, zenével, énekkel ünne
pelték. Az l{iszövetségben, Lukács evangéliumában (2,9-24) Jézus
születésénél is hasonlóval találkozunk.

Természetesen zene kísérte az élet egyéb örömteli vagy emlé
kezetes eseményeit, a király megkoronázását például: "Ha meg
halljátok a harsonák szavát, kiáltsátok ki: Absalom lett Hebron
királya!" (2Sám 15,10), de Salamon felkenését is zenével ünne
pelték: "Cádok pap magával vitte a sátorból az olajszarut és föl
kente Salamont. Erre megfújták a kürtöt C..) az emberek furu
lyáztak, és annyira ujjongtak, hogy csaknem megrepedt a föld a
kíáltozásuktől.:" OKir 1,39-40).

Dávid szerepe a bibliai zene alakulásában

Amikor Dávid a filiszteusokkal való harc után győztesen vissza
tért, "Izrael városaiból az asszonyok C..) énekeltek és táncoltak,
dobszóra, örömujjongás közepette és cintányért ütögetve" (ISám
18,6). Amikor ugyanő beviszi a szövetség ládáját Jeruzsálembe,
nemcsak ő táncol teljes lendülettel az Úr előtt, hanem Izrael egész
háza énekel citera," hárfa," dob" csengettyű"és cintányér'" kísé
rettel (2Sám 6,5).14 Ez a dicsőséges bevonulási zene nyilvánvalóan
hadi, katonai eredetű, mint ahogy az első idézetből kitűnik, de Dá
vid vallási okból rendelte el, sőt, a táncot is azért lejtette.

Dávid szerepe amúgy is kulcsfontosságú a bibliai vallási ze
nében (l Sám 18,10). Sajátos zeneszerszámot használt, melyet
származási városáról, Gátról 15 neveztek el, és az e hangszeren
való játékkal gyógyítani is képes volt. Saul udvarába is azért ke
rült udvari zenészként, hogy ezt a képességét gyakorolja. A Biblia
szerint ugyanis ahányszor csak hárfázott, "a gonoszt lélek odébb
állt" (l Sám 16,14-23). A későbbiekben zsoltárköltőként találko
zunk vele. A 150 zsoltárból 73 fűződik Dávid nevéhez, ami azt
jelzi, hogya vallási költészetet és zenei hagyományt erőteljesen
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sA ladino a héber és a
régi kasztíliai spanyol;

az askenázi a héber és
a régi német; a szerfárd
pedig tesszalonikai és a
bizánci héber kultúra ke-

veréke. Bár ezeknek
egyik csoportja az Ibéri

ai-félszigeten élt, és
kapcsolatba került a

spanyol kultúrával is.
6löbb fordításban szere

pel a koridegen gitár,
inkább lantot, vagy

egyszerüen valamilyen
húros hangszert
kell érteni rajta.

7Az idézet az angyalok
szózatára utal, de
Lk 1,46-56-ban a

Magnificat, illetve a Lk
1,67-79-ben elhangzó

Benedictus is olyan
ének, amelynek gazdag

zenei hatása lett. A
Magnificat zsoltártónusa

a legdíszesebb, a
12-16. század között

már több szólamban is
énekelték. A 14. század
második feléből szárma

zik a legrégibb zenei
kódexe, melyet Cam

bridge-ben őriznek. Na
gyon sokan feldolgozták

a zeneirodalomban.
BA sófár és a heren sza

vakat használják erre a

befolyásolta személye és zenei tevékenysége (l Krón 6,16sk.).16
Szenvedélyes voltára utal, hogy Isten iránti tiszteletből az egysze
rű nép közé vegyül táncolni. A keleti uralkodók ugyanis nem
táncoltak nyilvánosan, legfeljebb nézték a rabszolgák táncát.

A 68. zsoltár Isten dicsőségére parancsol énekelni: "Énekeljetek
az Úrnak, zengjetek nevének dicséretet. .." (5. v.). A 150. zsoltár
pedig mindennél többet elárul a zsoltárok hangszeres kíséretéről:

"Dicsérjétek trombitaszóval, dicsérjétek citerával és hárfával! Di
csérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral! Dicsér
jétek zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával!"

Az idők folyamán Izrael ünnepeinek jó része zarándokünnep
pé alakult. Szintén a 68. zsoltárban az előénekesek hangja szólal
meg, akik a Jeruzsálembe zarándoklókkal együtt érkeztek a
templomba: "Elöl énekesek, majd hárfások következnek, közben
a lányok dobjaikat verve" (26. v.).

A qumráni felfedezések óta tudjuk, hogya 150 zsoltár nem a
műfaj teljes gyűjteménye, hiszen qumránból újabb 30 került elő.

Ez azt jelzi, hogy az énekelt vallási költészetnek csak egy része
található a héber Bibliában, ezen kívül is születtek zsoltárok,
melyek egykor ismertek voltak, majd elfeledték öket."

Elítélt dallamok

A zenéhez azonban nem mindig társulnak ilyen emelkedett és val
lásos gondolatok a Bibliában. A 80 esztendős Barzilláj azzal indo
kolja, hogy nem akarja Jeruzsálembe kísérni a királyt, mert öregsé
ge miatt nem tudja már hallgatni az énekeseket és énekesnőket, és
nem ízlik neki, amit eszik és iszik (2Sám 19,36). Vagyis nem okoz
már örömet neki a zene, az étel és az ital - nem élvezi az életet.

A Prédikátor könyveben viszont a gazdagok felesleges luxusa
ként, a szórakozás hiábavaló kellékeként jelenik meg a zene és
az ének, mint a felhalmozott arany és ezüst (Préd 2,8). Izajás
próféta könyvében már egyenesen a bűn és az Istentől elrugasz
kodott élet megtestesítője a zene: "Citera és hárfa, dob és fuvo
la" - az van, meg bor a lakomáikon, de az Úr tetteire nem
ügyelnek" (5,12) - olvashatjuk a próféta gazdagoknak címzett
feddését. Ámosz próféta könyvében is a gazdagoknak szóló dör
gedelmes próféciák között olvashatjuk: "Hárfaszó mellett nótáz
nak, mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak, korsóból isszák
a bort, finom olajjal kenik magukat... " (6,5-6). Vagyis a zenét,
éneket és táncot nemcsak nemes dolgok, hanem a léhaság szol
gálatába is lehet állítani, ami elítélendő.

Harci és világi ünnepek zeneszóval

A legmagasztosabb győzelmi ének a kivonuláskor, a VÖ
rös(Sás)-tengeren való szerenesés átkelés után hangzik el, bizonyá-
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hangszerre. Előbb ökör
szarvból (sófár) faragták,
de később ércből is ké
szítették. Csak egyetlen

hangon szólt, főleg

jeladásra használták a
kultikus zenében és

a csatában is.
9Kinnór, vagy görögül

kitharra. Ös-szemita
hangszer, hiszen már

Egyiptomban is ismerték.
Alakja az egyiptomi

lantéhoz hasonlít. Ezt a
hangszert is többfélekép

pen fordítják magyarra,
például citerának, hárfá

nak vagy lantnak.
lOA nébel Elő-Ázsiában

és Egyiptomban egy
aránt ismert hangszer

volt. Főleg kultikus cé
lokra használták Izrael-

ben (lKrón 15,16.28;
2Krón 5,12). A fából ké

szült keretre 3-12 húrt
feszítettek fel. A 32.

zsoltár 2. verse tízhúrú
hárfáról beszél. A Dán
3,5-ben szaböká, görö
gül szambüké szerepel,

ennek a hangszernek
négy húrja volt, amelye
ket háromszög alakú ke
retre feszítettek. Az ara
bok még ma is használ-

ják ezt a hangszert.
HA tóf kézidobot jelent.
Fa keret egyik oldalára
feszített bőr. A kisebb

kézidobokat a nők hasz
nálták (Zsolt 68,26). A

kultikus és a hadi zené
ben egyaránt használták.

12Mönachanchim, görö
gül szeisztron, latinul

sistrum. Egy nyújtott ívű

ra zenei aláfestéssel, dobokkal és kürtökkel kísérve (Kiv 15,1-18).
De ebbe a sorba tartozik Debora és Bárák éneke (Bír 5), Lamek
éneke (Ter 4,23), és Sámson éneke is (Bír 15,16). Ehud menekülése
dicsőségesbevonulássá válik, amikor hazaér: "Mihelyt Izrael föld
jére ért, megfúj ta a harsonát Efraim hegyén, és Izrael fiai levonul
tak vele a hegyről" (Bír 3,27).

De az újévet, az újhold ünnepének és egyéb ünnepek kezde
tét is kürt szignál jelezte: "Örömünnepeitek alkalmával, ünnep
napjaitokon és újhold idején égő- és közösségi áldozataitokra
fújjátok meg a kürtöket, hogy Istenetek figyeimét magatokra irá
nyítsátok" (Szám 10,10). Feltehetően minden ünnepet tánc és
zene nyitott meg. Ezekiel próféta bűnbánattartásra is éppen úgy
hív fel, mintha örömünnepre invitálna: "Csapd össze kezedet,
dobbants lábaddal és mondd: Jaj Izrael házának iszonyatos tettei
miatt, mert kard, éhínség és pestis által pusztul el!" (Ez 6,11). De
a felszabadító harcra is zenével buzdít Gedeon, amikor katonái
kezébe harsonát ad, és azt mondja: "Amikor megfújom a harso
nát (. .. ), akkor fújjátok meg ti is..." (Bír 7,18). Jerikó ostrománál
a sereg mágikus eszköze a harsona, amivel megadják a jelet a
támadásra (Józs 6,4-5). A harcból győztesen hazatérő Jiftachot is
dobszóra táncolva fogadja a lánya (Bír 11,34).

A vallási célú zenei utalások

Az előzőekből látszik, hogya vallási és a világi zene között nem
volt éles különbség. Olyannyira nem, hogya Biblia még a vallási
zenék mindegyikét sem tekintette elfogadhatónak és értékesnek.
Kifejezetten a vallási célúak közé sorolhatjuk a temetési szertartá
sokat kisérő zenét. A főpap ruhájára csengőket szereltek azért,
hogy hangjuk elűzze a gonosz szellemeket (Kiv 28,33-35). A főpapi

rítus egyébként is rengeteg táncot és éneket tartalmazott. A táncnak
és az éneknek eredetileg az volt a célja, hogy extázist idézzen elő.

Az aranyborjú imádása óta (Kiv 32,1-6.18) azonban csínján bántak
ezekkel az elemekkel. Feltehetően a vallási zene akkoriban az
egyiptomi vagy a kánaáni szertartásokon felcsendülő extatikus
zene rokona lehetett, amellyel később a Baál kultusz Illés próféta ál
tal kigúnyolt szertartásain találkozhatunk (1Kir 18,26-29). Hasonló
szenvedélyessége ellenére valószínűleg az izraeli vallásos zenében
soha nem dominált az őrjítő extatikus elem. A 8., 19., 104. és a 139.
zsoltárban is énekszóval dicsérik a teremtőt, de ez az ének már egé
szen más jellegű, mint a kánaáni istentiszteletek őrült zenéje.

A templom zenéje

A Dávid által megszervezett templomi liturgiáról, sokat lehet ol
vasni. Annyi biztos, hogy már a salamoni templom megépítése
előtt ő jelölte ki a szent sátorhoz azokat, akik "énekléssel szolgál-
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keretre egymással szerr
ben három lyukat fúrtak,
ezekbe vaspálcákat ile
Iyeztek. A pálcákra érc-
gyűrűket, úgynevezett

csengőket raktak. Rázva
szólaltatták meg. Főleg

a kultikus zenében sze
repeit ez a hangszer.

13Möcíltajim, görögül
kümba/on. Rézből vagy
bronzból készült két tá
nyér, amelyeket kézzel
ütöttek egymáshoz. A

Bibliában szereplő cim
balom nem az arab pen
getős hangszernek, ha
nem a középkori cintá-

nyérnak felel meg.
14Lásd részletesen R. P.
J. Musiol: Grundriss der
Musíkgeschíchte. Lipcse,

1905, valamint uő.:

"Musik und Musikinstru
mente der hebráer". In:
Musíkalísches Wochen

blatt. Lipcse, 2. 1871.
Lásd még Kmoskó M.:

,A bibliai hangszerek
kérdéséhez". Zenei

Szemle, 1918.; J. Kolari:
Musíkínstrumente und

íhre Verwendung ím
Alten Testament.

Helsinki, 1947.
15Délnyugat-Palesztiná-

ban található város,
neve borsajtót jelent. A
Józs 11 ,22-ben találko

zunk először a nevével.
Sokszor cserélt gazdát,

a bajvívó Góliát is innen
származott (1Sám 17,4),
majd Dávid is ide mene-

kült Saul elől. Dávid
azonban ilyen nevű hang

szerrel is rendelkezik.

tak a megnyilatkozás sátorának hajléka előtt" (TKrón 6,17). Ezek
nek a személyeknek a nevét egy hosszú lista örökíti meg A króni
kák első könyveben (6,18-32).19 A templomnak aztán már saját ze
nekara és énekesei voltak, és a templomi zene végérvényes meg
szervezése Dávid nevéhez fűződik. A zsoltárok beépülését a
templomi liturgiába pedig Salamon korára tehetjük. A legtöbbjük
szövegét is ekkor véglegesítették, és ekkor látták el a végleges dal
lammal is. A Jeruzsálemi templom építése, valamint a későbbi re
konstrukciója (Joziás Kr. e. 640-609) idején a zenés istentiszteleti
forma már végérvényesen a jeruzsálemi templomhoz kötődött.

Ezdrás-Nehemiás után már biztosan Jeruzsálembe zarándokoltak
minden zsidó ünnepen. Erről tanúskodnak a 120-134. zsoltár za
rándokénekei. A zsoltárok könyve számos zsoltárszerzőt is megne
vez, így Koré fiait, Aszafot stb., akik egyben az énekek hivatalos
előadói is voltak.

Világi ének vallásos zenét ihlet

A zsoltárokénál sokkal bonyolultabb lehet Az énekek éneke zenetőr

ténete. A szerelmes dalok valószínűleg eredetileg ugyanolyan la
kodalmi énekek lehettek, mint amelyeket manapság is énekelnek a
palesztinai esküvőkön. De a fogság után ez az énekgyűjtemény

bekerült a peszah liturgiájába, és Rabbi Akiba megtiltotta. hogy at
tól kezdve "sörházakban" énekeljék. Talán ő indította el a hagyo
mányát az ének allegorikus értelmezésének." Eszerint Izrael és Is
tene nászáról szólnak a szentnek tartott énekek.

A másik ilyen könyv a Jeremiás eiralmai." ami Jeruzsálem pusz
tulásáról szól. A nemzethalál és az Istentől való elhagyatottság
apoteózisa ez a gyászliturgia, amelynek melankolikus szövegrit
musa megmaradt a latin fordításban is.

Mind a zsoltárok, mind a siralmak önálló, a róluk elnevezett
zenei műfajok ihletői.

Zenei terminológiai megjegyzések

A legtöbb zenei jellegű megjegyzés A zsoltárok könyveben, a jeru
zsálemi templom ima- és énekgyűjteményében található. Bár ere
detileg nem minden zsoltárt írtak a templomi liturgia számára, de
a későbbiekben mindegyiket beleillesztették. Biztos azonban, hogy
a zsoltárok már eredetileg is, a korai népi őrzés időszakában is
énekelt versek, sőt hangszerrel kísért énekek voltak. Talán ennek
tudható be, hogyazsoltároknak később, a bibliai kor után, a mű

zenében is igen nagy lett a zenei hatástörténete.f
Mindig a zsoltárok első sora tartalmazza a szerzőre és az elő

adás módjára vonatkozó megjegyzéseket. Ezek a legtöbb esetben
azonban nem egykorúak magával a szöve~gel. Ötvenötször szól
a megjegyzés akarvezetőnek (larnenasseah), 3 van, hogy a karoeze-
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16Martin Buber Haszid
történeteiben a vallásos

zsidó rabbi, Uri elismeri,
hogy Dávid képes volt
zsoltárokat írni, ő csak
énekelni képes ezeket.

(Milano, 1979, 468.)
17VÖ. Fröhlich 1.: A
qumráni szövegek

magyarul. Piliscsaba,
1998, 365-411.

1BUgáb, görögül aulósz, a
Ter 4,21-ben szerepel.

Több hangú vo~, kedve~ék

a gyászszertartásoknál (vö.
Jer. 48,36; Mt9,23).
19Josephus Flavius

200.000 énekesről és
200.000 trombitásról be

szél, ami erős túlzás.
Alexandriai Philón is

megemlékezik a templo
mi vegyes karról.

20A legrégebbi allegori
kus értelmezése a 4Ezd

5,24-26-ban található.
Az apokrif iratokban is

Izraelt kertnek, liliomnak
és galambnak nevezik, a
midrások is a jegyest Iz

raelre értik. A Vetus la-
tina Krisztusra alkalmaz-

za ezt az allegóriát.
Ambrus Máriára magya
rázza, Clairvaux-i Bernát
nagy tanulmányt ír róla,
és a ciszterci misztikus

hagyomány ihletője lesz
az ének. Avilai Teréz és
Keresztes Szent János

énekei is népszerűsítették.

21Mivel irodalmilag sokan
olyan sumér-akkád sira
táének hatását vélik fel-

fedezni benne, amelyben
eredetileg Úr város
pusztulását siratták,

tőnek húros hangszerre vagy nyolchúrú hangszerre (al-hasseminii) (6.
zsoltár), esetleg fuvolára. Néhány zsoltár (pl. 4., 54., 55., 67., 76.)
elején a neginot szó szerepel, ezt - mivel nem tudják azonosíta
ni - csak húros hangszernek fordítják. Az 57-59., és a 75. zsol
tár előtt a ,,»Ne töröld el« szerint homályos megjegyzés szerepel.
A 7. zsoltárhoz a siggajon, vagyis gyászének megjegyzést fűz

ték,24 de pontosabb dallamát nem adja meg a szerző. A 9. zsol
tárhoz az al mut labbén utasítás társul, ezt oboával és hárfával
fordítjuk, de csak annyi biztos, hogy valami fafúvós és pengetős

hangszerre utal. A legtöbbször (39 zsoltárban összesen 77-szer)
egy meg nem fejtett zenei utalás olvasható, a sela, amely talán a
levegővételre vonatkozhatott. Sokszor nevezi tehillának - dicsőí

tő éneknek (145. zsoltár) vagy tephilának - imának (17., 86., 90.,
102. zsoltár) a zsoltárokat, de egyiket sem sikerült még pontosan
meghatározni. A maskilt25 (32., 42., 44., 45., 52-55., 74., 78., 88.,
89., 142. zsoltár) legtöbbször tanító költeménynek szokták fordí
tani; feltehetően ez egy olyan didaktikus verset jelent, amely
speciális zenei előadást igényelt. A mizmori" zsoltárnak fordítják
(57-szer fordul elő a zsoltárokhoz fűzött utasítások között), ami
hez minden valószínűség szerint szintén speciális zenei előadás

mód járult. A sír héber szó egyszerűen éneknek fordítható, és
legalább 30 alkalommal találkozunk vele, néhány esetben más
szavakkal társítva (120-134. zsoltár).

A babiloni fogság idején megszűnt a templomi liturgia, és ezál
tal a dallamok egy része elveszett. Erről megdöbbentően ír a 137.
zsoltár: "Azon a földön a fűzfákra akasztottuk hárfáinkat", mert
az elnyomók öröméneket akartak hallani: "Zengjetek nekünk dalt
a Sionról!" Akkor az énekesek némaságot fogadtak: "Jeruzsálem,
ha elfeledkezem rólad, száradjon el a jobbom!" (137,2-5).

Idelsohn szerint az idők multával a babiloni dallamok mégis
belekerülhettek a zsinagógai énekekbe. Feltehetően Kr. e. a 4.
században Ezdrás és Nehemiás a templomi liturgia zenéjének
visszaállításakor a diaszpóra-zsidóság zsinagógai énekeihez nyúlt
vissza, és az azokban megőrzött dallamokat énekelték újra a zsi
nagógában.

Zene az Újszövetségben

Kr. u. 70-ben, a jeruzsálemi templom lerombolása a zsidó liturgi
kus zenében újabb törést okozott, először a gyász miatt nem csen
dültek fel egy jó idegig a templomi dallamok, majd pedig lassan
elfeledték a templomi zenét, mert megszűnta templomi liturgia. A
zsidó vallási zene művelésére csak a zsinagógákban nyílt lehető

ség, ezek pedig többé nem Jeruzsálemben, hanem jórészt a diasz
pórában voltak, a hellenisztikus városokban; illetve Rómába köl
töztek a nagyobb zsidó közösségekkel együtt. Ekkor köszöntött be
egy körülbelül 50 éves periódus, amikor a zsidó és a keresztény
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elképzelhető, hogya
babiloni siratóénekek át
vételére adott alkalmat a
siralmakhoz köíödö litur

gia. De a középkori jere-
miádákra is hatott, és a
reformáció idejéig ihlette

az énekszerzőket.
22A zsoltárok zenei utó

hatása igen gazdag,
lásd Ravasi: i. m.

23Talán a karvezető fel
adata volt egyenletessé
tenni a zenét. Mowickel

(i. m.) ezt gondolja a
szó elemzéséből.

24A siggajon szót egye
sek kapcsolatba hozzák
az akkád shegu szóval,

nem valószínű hogy
rituális kőtődésű

kifejezés lenne.
25SKL = 'oktat'. 13-szor
találkozunk a zsoltárok

ban ezzel a fogalommal.
Eza szakkifejezés lehet,

hogy a bölcsességi iro
dalomhoz áll legköze

lebb, de az is lehet,
hogy kifejezetten kiművelt

zenei előadásmódra utal.
26MRZ = 'pszalmosz' a
Lxx szerint, valamilyen

hangszerrel kísért
éneket jelent.

27Magyarországon ezt a
témát Dobszay László

és Szendrei Janka
kutatta leginkább.

28F. Leitner: Dergottes
dienst/iche Volksgesang

im jüdischen und
christ/ichen Altertum. Ein

Beitrag zurjüdisch
christlichen Kulturge

schichte. Freiburg. 1906.
290. Stiilin (kiad.):

közösségek együtt éltek A zsinagóga liturgiája és zenéje ezért ha
tott a keresztény közösségek zenéjére is.

Az Újszövetségben a zenei utalások igen gyérek Csak Lukács
(7,32) és Máté (11,17) említ (hasonló szövegkörnyezetben) táncot
és zenét. Mindkettőjük egy gúnyolódó gyermekdalt idéz: "furu
lyáztunk nektek, és nem táncoltatok... " - vagyis ezekben az
esetekben nem vallási zenéről van szó.

Ha nem is esik róla sok szó, a zsinagógai zene virágzott az
őskeresztény korban is, és igen gazdag vallásos érzelmeket feje
zett ki. Ez csak szólóének vagy kórus lehetett, mert az előírások

tiltották a hangszerek használatát a zsinagógában. A keresztény
közösségek a zsoltárokkal együtt számos zenei szokást, többek
között a szóló- és kóruséneklés váltakozó alkalmazását is átvet
ték a zsinagógai gyakorlatböl." Az efezusiakhoz írt apostoli le
vélben Pál apostol biztatja a keresztény közösség híveit, hogy
énekeljenek zsoltárokat és szent himnuszokat az Úr tiszteletére
(Ef 5,19). A korintusiakhoz írt első levélnek a lelki adományok·
felhasználásáról szóló fejezetében használt hasonlat pedig az új
szövetségi kor gazdag zenei, esetleg hangszeres zenei hagyomá
nyairól tanúskodik: "Az élettelen hangszerek is, akár fuvola,
akár hárfa, ha nem adnak különböző hangot, honnan lehet tud
ni, hogy mit játszanak a fuvolán, vagy a hárfán? S ha a trombita
bizonytalan hangot ad, ki indul csatába?" OKor 14,7-8). A zsina
gógából kölcsönzött dallamok és a hellenista énekek egyaránt al
kalmasak voltak arra, hogy kifejezzenek örömöt, szabadságérze
tet, bűnbánatot és szomorúságot.r''

A Jelenések könyve a megdicsőültek énekét idézi, akik Istent a
következő szavakkal dicsérik: "Méltó vagy, Urunk és Istenünk,
hogy dicsőségben és tisztességben legyen részed ... " (Jel 4,11;
5,9-10). Az Isten trónja előtt lezajló mennyei liturgiát is csak di
csőítő énekkel tudták elképzelni. Ez az ének örömteli, mert sem
milyen emberi szükséget nem szenvednek többé az üdvözültek:
"Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket,

sem másfajta hőség ..." (Jel 7,15-17).

A bibliai zene lejegyzése

A kereszténység elterjedése során elsősorban a hellenisztikus ze
nét és a hellenisztikus világban használatos hangszereket alkal
mazta évszázadokon keresztül, de közvetítője lett a keleti zsidó
zenének is - igaz egy kicsit megváltoztatott formában. Alexandri
ai Kelemen (Kr. u. 200. k.) Paidagogosz című művében a zsidó dia
tonikának az egyházi zenére gyakorolt hatására hívja fel a fi
gyelmet.i" Saadja ben [oshep Gáon (K. u. 10. század) pedig egy a
görög éthesz-elmélettel rokon hangnem-esztétikát dolgozott ki.3D

Idelsohn azt tapasztalta, hogya szír jemeni közösségben lehet leg
inkább bibliai zenét gyűjteni.31 Addig ugyanis, amíg a zenei le-
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Clemens Alexandrinus
ersten Band. I. Protrep
ticus und Paedagogus.

Berlin, 1972, 323.
30B. J. Kafach (kiad.):

SeietEmmunot we-Deot
(»Buch der Doktrínen

und Meinungencc) (hebr.)
Jerusalem, 1970.

31A. Z. Idelsohn: "Teste
althabreischer Musik.

Synagogale Weisen der
jemenistischen Juden".

Volkslieder der
jemenistischen Juden

Ost und West 12 Juni,
1912, 571-578.

32Scheiber S.: "Obadja
Normann Prozelyta. Az
első héber dallam le

jegyzője". In: Folklór és
tárgytörfénet, I. kötet.

1974, 264-281.
33A. Z. Idelsohn:

"Paralellen zwischen
gregorianischen und
hebraischen-orienta-

lischen gesangweisen".
Zeitschrift für

Musikwissenschaft, 4
(1921-22), 515-524.

34Szendrei J.: Az
Alleluja. 1995.

jegyzés nem vált gyakorlattá, csak folklór gyűjtésből lehetett kö
vetkeztetni a bibliai héber és a zsinagógai zenére. Ebben a témá
ban korszakalkotó felfedezést tett Scheiber Sándor, aki megtalálta
egy bizonyos Obadja normann származású zsidóságba betért szer
zetes naplórészletét, amely arról tanúskodik, hogy ő volt az első,

aki a zsinagógai dallamokat lejegyezte. David Ha-Lévi kortársa a
12. század elején Ó-Kairóban, Fezben készítette saját énekeskönyv
ét a zsinagógai énekek lejegyzésével." Nem közismert a zsidó ze
netörténetben igen tekintélyes kutató, Idelsohn állítása." miszerint
a gregorián és a zsinagógai dallamvilág között kapcsolat és áthal
lás fedezhető fel.

Bár ezekkel az utalásainkkal már túlléptünk a Biblia korsza
kán, levonhatjuk belőlük azt a következtetést, hogy az azonos ré
gióban élő vallásos közösségek, így a zsinagógai és a keresztény
egyházak látogatói is, mindig kölcsönöztek egymástól imaszöve
geket és dallamokat is. A filológusok megállapították, hogya hel
lenista zsinagógai imádságok erősen hatottak a keresztény him
nuszköltészetre, a zenekutatók is hasonló eredményre jutottak.

Kitekintés

A Biblia egy röpke mondata az egész világon elterjedt a keresz
tény liturgia által. Ez a zsoltárokban is megtalálható felhívás Isten
dicséretére: "Halleluja!" - Dicsérjétek Istent! Minden nyelven és
minden kultúrában, ahol a kereszténység megjelent, megjelent ez
a mondat is.34 Ékes tanúsága ez annak, hogy a különböző közössé
gekben átélt hasonló vallási élmény hasonló kifejezésekben nyilvá
nul meg, vagy ugyanazon kifejezések variációi által. Lőw Immá
nuel 1912-ben Schnorr Mór egykori zsidó főkárttor temetésén ezt
mondta: "Az ének mindig termés. A dal csak akkor él valójában,
amikor megzendül az éneklő ajkon." Úgy tűnik, a Biblia bő zenei
termést hozott, amikor ihletője lett a földi liturgiának és a mennyei
zenének.
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