
Arvo Pärt  
és a spiritualitás 
A 20. század számos kiemelkedő zeneszerzője fontosnak tartotta, hogy 
megmagyarázza, milyen alakot ölthet a zene ebben a században — mi-
lyen lehet ez a furcsa utazó ezen a furcsa vidéken. Arnold Schönberg, 
Igor Sztravinszkij, Olivier Messiaen, Pierre Boulez, John Cage, Karl-
heinz Stockhausen és John Tavener rendkívül sok mindent elmond-
tak saját művészetükről és mások zenéjéről. Arvo Pärt nem igazán 
volt bőbeszédű ezen a téren, de akik megpróbálták megérteni a ze-
néjét, több olyan alapfogalmat jelöltek meg, amely segíthet körülír-
ni a művészetét: ilyen a tintinnabuláció, az ikon, a csend és az egy-
szerűség. E fogalmak zenei ihletének forrására igyekeznek rámutatni, 
arra, hogy milyen erővonalak mentén kristályosodott ki művészi szem-
léletmódja. Mindegyik kifejezés összefüggésben van azzal, hogy Arvo 
Pärt az orosz ortodox egyházhoz tartozik, s indokolttá teszik, hogy 
zenéjét a spiritualitás koordinátarendszerében helyezzük el. 

Bár Pärt nem a hagyományosnak tekinthető zeneszerzési mód-
szereket használja, zenei építkezése koherens eljárásokon alapul (a 
tintinnabulációs módszer például a feszültség fokozásával és csök-
kentésével tud kidolgozni egységes eljárást). Zenéjét minimalistának 
is szokás nevezni, mivel gyakran él az ismétlés eszközével, ám a ki-
fejezés ilyen értelmű használata félrevezető: Pärt zenei folyamatai-
ban sem kompozíciós szempontból, sem esztétikai területen nem az 
a pulzáló és dinamikus ismétlődés köszön vissza, amellyel az ame-
rikai minimalista zeneszerzőknél, Steve Reichnál és Philip Glassnél 
találkozunk. Pärt zenéjében fontos szerepet játszik az ismétlés, de 
ettől még nem minimalista. Mindegyik műve, és valamennyi művé-
nek valamennyi egysége disszonanciák és konszonanciák meghatá-
rozott készletéből épül fel, s olyan hangszerkezetet követ, amely szi-
lárd identitást biztosít az adott darabnak. Mivel a tintinnabulációs 
technika rendkívül egyszerű, Pärt eredetiségének tanúbizonysága, 
hogy nagyon sokféle kontextusban tudta alkalmazni. 

Mivel Pärt egészen csekély mennyiségű zenei anyaggal dolgo-
zik, szűk ösvényt kell találnia az ismétlés és a monotónia között. 
Ebben az egyszerű zenei anyagban azonban kifinomult módsze-
rekkel változásnak is teret tud biztosítani, s ezért zenei motívumai 
jól hallhatóan kibontakoznak az időben, s a várakozásnak és a vá-
rakozás teljesedésének is ugyanúgy életet adnak, mint a hagyomá-
nyos zeneszerzési módszerek. Ám darabjaiban ezzel együtt is csak 
minimális mértékben következnek be új események. Igen gondo-
san kialakított mederben tartja a változás és az előrehaladás folya-
matát, s minden egyes darabjában sajátos elbeszélési eljárást alkal-
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maz. Bizonyos szempontból hasonlóan kell hallgatnunk a zenéjét, 
mint a hagyományos zeneművészeti alkotásokat, de még így sem 
könnyű meghatározni, hogy milyen hatást vált ki.  

Mivel Pärt szilárd egységekre tagolja az anyagát, egyesek stati-
kusnak nevezik a művészetét, s ebben az értelemben a statikusság 
gyógyírként szolgálna a modern kor dinamikájára, feszültségére és 
fejlődésmámorára. E statikus jellege miatt nevezte „hangzó ikon-
nak” az ilyen természetű zenét Paul Hillier, aki főként Steve Reich 
és Arvo Pärt darabjainak előadására szakosodott. Az ikon fogalma 
egyúttal óhatatlanul a zeneszerző ortodox hitére is utal. A vizuális 
metafora valóban segíthet abban, hogy jellemezzük Pärt zenéjét. Az 
ikonok olyan festmények, amelyek az istentisztelet és a vallásosság 
szférájába ágyazódnak. Nyugodt és koncentrált szemlélésük révén 
a hívő ember mind önmagát, mind a kereszténység alapvető tar-
talmait mélyebben meg tudja érteni. Különösen fontosak a Krisz-
tust ábrázoló ikonok. Mivel azonban Krisztusról nem maradt fenn 
tényleges képmás, az elmúlt kétezer évben a művészeknek felada-
tuk volt, hogy kidolgozzák az ikonográfiáját. Minden egyes mű-
vésznek új képet kell alkotnia, s hiteles eredeti hiányában vala-
mennyi ikon elkerülhetetlenül hiányos, s mindegyik tudatosan 
ellen is áll a realista igényeknek. 

Az ikonok olyan eszményi ábrázolások, amelyek arra sarkallják a 
szemlélőt, hogy Krisztus valóságos jelenlétébe helyezkedjen. A szem-
 lélő látásmódja át tudja hidalni az ábrázolás és a valóság közötti tá-
volságot, s új spirituális valóságnak enged teret: valóban azt éli át, 
hogy Krisztussal van, még ha nem is abban a teljességben, amely 
halála után lesz az osztályrésze. Arvo Pärt zenéjének megértésében 
nagy segítségünkre lehet, ha tudatosítjuk, hogy az ikonok révén az 
ember folyamatosan túl tud nyúlni saját halandóságán, vagyis a 
transzcendencia, az átlépés folyamatában tud létezni. A transzcen-
dencia ebben az esetben azt jelenti, hogy a zene hallgatója elindul 
egy másik, egy mélyebb valóság felé (talán Krisztus jóságának, Isten 
gyógyító erejű jelenlétének vagy a teremtés dicsőségének felisme-
rése felé), s egyúttal önmagát is mélyebben megérti. Ez a fajta szem-
lélés nem „megszerezni” próbál valamit, hanem az a célja, hogy az 
ember átéljen valamit. Ha statikus jellege miatt Pärt zenéje hangzó 
ikonként fogható fel, akkor ez a megközelítés sokféle lehetőséget 
kínál ahhoz, hogy művészetét spirituális vagy vallásos természe-
tűnek tekintsük.  

James MacMillan skót zeneszerző ugyanakkor éles bírálattal illette 
azokat, akiket pejoratív minősítéssel „szent minimalistáknak” neve-
zett (többek között Arvo Pärtet, John Tavenert és Henryk Góreckit), s 
olyasmit kifogásolt a zenéjükben, amit mások is felhánytorgattak ko-
rábban. „Nagyon szépnek tartom a zenéjüket, (…) de ettől függetle-
nül tudatosan egydimenziós zenét alkotnak, olyat, amely szándéko-
san ikonszerű. Nyoma sincs benne semmiféle konfliktusnak. Mintha 
transzcendens állapotban lenne, és persze pontosan ezért gyönyörű. 
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Másfelől csakis egyetlen síkon mozog, tudatosan kerüli a kétértel-
műséget és a feszültséget. Tavener és a többiek érvekkel is igyekeznek 
alátámasztani, hogy miért ilyen zenét akarnak: távol akarnak maradni 
azoktól a dialektikus elvektől, amelyek Beethovennel kerültek be a 
nyugati zenébe, s azóta is uralják. (…) A korszellemnek talán az a spi-
rituális visszája, hogy a zeneszerzők visszavonulnak a világtól. Én 
soha nem törekedtem ilyesmire.”1 

A zene teológiájával foglalkozó Jeremy Begbie egyetért a skót ze-
neszerzővel, s azt állítja, hogy Tavener és Pärt zenei világa kon-
templatív természetű, s ezért gyakran spirituálisnak minősítik. „Úgy 
vélem, legalább részben azzal magyarázható ennek a fajta zenének 
a mérhetetlen népszerűsége, hogy hangokból emelt hűvös székes-
egyházat kínál felforrósodott, felgyorsult és túlzsúfolt kultúránk-
ban. Elismerem, hogy vannak pozitív vonásai, de problémásnak 
tartom azokat az Istennel és idővel kapcsolatos feltevéseit, amelyek 
hallgatólagosan irányítják, különösen azt a meggyőződést, mely sze-
rint mélyebb kapcsolatba kerülhetünk Istennel, ha kivonjuk magun-
kat az időből és a történelemből. De ennél is többet mondhatunk, ha 
keresztény nézőpontból tájékozódunk: ha Krisztus elfogadta ember-
ségünket, annak bukott állapotában, félelmeinkkel, szorongásaink-
kal, éhségünkkel és más negatív jelenségekkel együtt, s mindezt be-
vonta a megváltásba, sőt ezeken keresztül váltott meg minket, 
elégedettek lehetünk-e akkor azzal a spiritualitással, amely nem tud 
mit kezdeni ezekkel a valóságokkal, elégedettek lehetünk-e azzal a 
hűvös székesegyházzal, amelynek nincs kapcsolata az utcán zajló élet-
tel? (…) Az új egyszerűség mozgalma könnyen olyan világtagadó 
(időtagadó) kereszténységgé torzulhat, amelyben alig van jelentősége 
az emberséggel egyesülő Isten keresztközpontú cselekvésének.”2 

E bírálatnak kétségkívül el kell gondolkodtatnia minket, s ha 
minden elemét sorra akarnánk venni, részletesen meg kellene vizs-
gálnunk az Arvo Pärt zenéjét spirituális természetűnek ítélő felfo-
gás legfontosabb tartópillérjeit. Nagy általánosságban azonban e 
nélkül is kijelenthető, hogy MacMillan és Begbie bírálata azon a fel-
tételezésen alapul, mely szerint a zene akkor komoly (mind zene-
szerzői, mind esztétikai szempontból), ha komplex, a komplexitás 
pedig az értékesség kulcsa. Abban a tételben, miszerint a komplex 
zenének elsőbbséget kell élveznie az egyszerűbb zenéhez képest, 
eleve meghatározott zeneelméleti hagyományok tükröződnek, 
olyanok, amelyek részben maguktól a zeneszerzőktől erednek. 

A hangokból emelt hűvös székesegyház és a felforrósodott, fel-
gyorsult és túlzsúfolt kultúra szembeállítása, amellyel Begbie megkö-
zelíti Arvo Pärt zenéjét, a spiritualitás és a modern kor elhatárolásá-
nak egyik gyakori toposzát idézi. Csakhogy Pärt zenéje a legkevésbé 
sem „hűvös”. A Pärtnél megszólaló panasz és gyász keresztény né-
zőpontból éppen azért annyira megragadó és lenyűgöző, mert nem 
hagyja figyelmen kívül, hanem felemeli, és megpróbálja meggyó-
gyítani „félelmeinket, szorongásainkat, éhségünket”, azokkal a „más 

1A MacMillannel készült 
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negatív jelenségekkel együtt”, amelyeket Begbie említ. Pärt zenéje 
nagyon is ismeri Krisztus halálának borzalmát (gondoljunk csak a 
Trisagionra, a Misererére és a Passióra), csak éppen a saját drámai esz-
közeivel jeleníti meg: minimális hanganyagot hoz mozgásba és szó-
laltat meg egyre intenzívebben, azért, hogy a keresztény hallgató 
egyre mélyebben megérthesse a megváltásban játszott saját szere-
pét. Ennélfogva Pärt zenéje igenis javára lehet a keresztény ember-
nek, akinek hinnie kell, hogy Krisztus Isten Fia, aki szenvedett és 
meghalt a kereszten, hogy megváltsa bűneitől az emberiséget, majd 
harmadnapon feltámadt, s így zálogát adta a keresztény remény-
nek, legfőképpen pedig történelmi támpontot biztosított ahhoz a 
meggyőződéshez, hogy az embernek szintén a feltámadás a rendel-
tetése. A hívő ember számára Pärt zenéje azt sejteti meg, milyen 
lehet élni, ha már feltámadtunk. 

Bizonyos szempontból a 20. századi zene (és általában a művé-
szet) története olyan, mint egy holttest, amely valahogy nem lesz az 
enyészeté. A különböző izmusok, a politikai alapon szerveződő cso-
portosulások és a sokszor kiáltványokat megfogalmazó művészi 
mozgalmak a zenei eszmények és törekvések egyre táguló rendsze-
rét alkották meg, amelyen belül folyamatosan megszületnek és el-
lobbannak zárt pályán mozgó Napok, szüntelenül gazdagítva kul-
túránk történeti múzeumának berendezését. Függetlenül attól, hogy 
hanyatlás jeleként vagy a modern zene retorikájához nélkülözhetet-
len remény vak előrehaladásának megnyilvánulásaként fogjuk fel 
ezeket a folyamatokat, Arvo Pärt zenéje mindenképpen életet lehet 
a modernitás holttestébe, de maga is ebben a testben él. Múzeumi 
kultúránknak pedig eleve érdemes érdeklődést tanúsítania a feltá-
madás iránt. A korábbi zene, a régi előadásmód és a felvilágosodás 
előtt használt hangszerek feltámasztása amúgy is megszállottan fog-
lalkoztatta a 20. századi zeneszerzőket. Mielőtt Pärt feltalálta volna 
a tintinnabuli-módszert, részben azért, hogy választ adjon „a disz-
szonancia emancipálódásával” járó formai kihívásokra, előbb még 
évekig csendben volt, s a korai zenét tanulmányozta. A gregorián, a 
reneszánsz többszólamúság és ritmus iránt tanúsított érdeklődése 
sokat elárul arról, hogyan próbálta új életre kelteni a modern zenét 
a felvilágosodás előtti tiszta művészet segítségével. A korábbi mű-
vészet ilyen jellegű tudatos felhasználása egyfelől annak a fuldokló 
kultúrának a tünete, amely minden szalmaszálban megpróbál meg-
kapaszkodni, de az a törekvés is kifejeződik benne, hogy a kortárs 
zene szerves kapcsolatban legyen a hagyománnyal (és így hitelesen 
tudjon eredeti lenni). Az elveszett és elérhetetlen eszmény gyászo-
lása belsőleg hozzátartozik Pärt zenéjének spirituális poétikájához, 
s pontosan elénk tárja az Isten halálát bejelentő Nietzsche után ki-
alakuló modern bizonytalanság egyik vetületét. A fájdalmas vissza-
emlékezés és az utópikus (keresztény) remény poétikus párbeszéde 
hatja át a tintinnabulációs technikát (a konszonancia és a disszonan -
cia e sajátos elegyét), amely a teljesség (a megváltásnak köszönhető 
üdvösség) lehetőségének ígéretét nyújtja.
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