
Sík Sándor

A MAGÁNIMA

A magánimádságra maga az Úr Jézus utal bennünket, mikor azt
mondja: menjünk be a kamrankba és ott rejtekben imádjuk az Istent,
mert Ö ott is hall bennünket. Nagy dolog ez az ima. Azt mondja nap
lójában a múlt század nagytudományú vallásfilozófusa, Kierkegaard:
'lA világon kívüli archimedesi pont a kamrácska, amelyben az igazi
imádkozó teljes őszinteséggel imádkozik, - itt emeli ki sarkából a
világot. Igen, hihetetlen, mi mindent tehet odabent egy ilyen imádkozó,
ha bezárja ajtaját." Voltaképpen ez az a fajtája az imának, amelyben
legjobban és legközvetlenebbül érvényesül az irnaviszony, ahol .az em
ber mint személy a személyes Istennel lép viszonyba. Az ilyen imával
- emberiesen szólva - szinte magához vonja, lehúzza az Istent. Egy
a nagytekintélyű őskeresztény egyházatyának, Areopagita Dénesnek
tulajdonított régi íráshan olvassuk: "Az imádság által fellendítjük ma
gunkat a jóságos, isteni sugarak magasabb határáig, mint hogyha vál
togatott kézzel kapaszkodnánk egy fényes láncon, amely a menny ma
gasságában van megerősítve és egészen leér; látszólag mintegy lefelé
húznánk. valósággal azonban nem Ievonjuk, hanem magunkat visszük egyre
magasabbra, a ragyogó sugarak magasabb fénypont jaihoz. Ha valaki
egy hajóban áll és egy szikláról kötelet hajítanak neki és ő azt húzza
maga felé, az nem a sziklát vonja magához, hanem magát a hajót
húzza közelebb a sziklához." Eza kötél az imádság. Isten félé húzzuk
vele magunkat,

Tanuljuk hát: hogyan lehet, hogyan kell imádkozni. Mindenekelőtt

az imaviszony színezete, modulálása, jellegzetése, alakulása szer-int
próbálhatunk megkülönböztetni egyes fajtakat. Az ember ugyanis Isten
nel is valamiképpen embermódori léphet csak viszonyba. Isten kimond
hatatlanul fönséges, elképzelhetetlen, megfogni őt mint Istent nem tud
juk. Az imához pedig valami konkrét forrnára van SZÜkS2g. Ezt a for
mát az emberi társadalmi érintkezésből probúljuk meríteni. Szólunk az
Istenhez mint szolga urához, mint gyermek atyjához, mint testvér test
vérhez, mint barát barátjához, jegyes jegyeséhez.

Imádkozunk, mint szolga urához. Ez az ószövetség alaphangja. Az
tele van hasonló mondásokkal, mint a kis Sámuelé: "Szólj Uram, hallja
a te szolgá1." "Szolgád vagyok, szolgálód fia" (115. zsoltár). De ne gon
doljuk, hogy az ószövetségen túl ez a forma nincs már meg. Az újszövet
ségben is megvan az értelme. Azt mondja Szerit Pál, hogy az Úr Jézus
a megtestesülessel a szolga alakját öltötte fe1. De ugyanakkor tanítvá-'
nyai Úrnak szólítják. Maguk között is így ,emlegetikáUand6<tn: "az
Úr." A szolga és az úr viszonya nem szűnik meg.

Van azonban .az újszöV'etségnelkegy sokkal bensőségesebb, bizal
magasabb istenviszonya is. Az, amelyre a Míatyánkban tanít bennünket
az Úr Jézus: hogy úgy forduljunk hozzá, mint gyennek édesatyjához.
Megvan ez a viszony már az ószövetségben is. Izaiasnál találjuk ezt a
kitételt: "Mert Ábrahám nem tud mirólunk és Izrael nem ismer minket;
te, Uram, vagy a mi Atyánk, öröktől fogva Megváltó a te neved" (6:~.

16). Szent Pál kifejti .azt a gondolatot, hogy Isten fiává, gyermekévé
fogadott bennünket: "Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. N em
a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, ha
nem a fogadott fiúság lelkét kaptátok, amelyben kiáltjuk: ,Abba, Atya!'
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Maga a Lélek tesz tanuságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk"
(Róm. 8, 14 -17). (Milyen érdekes, hogy itt Szent Pál megtartja az
arám szót még a görög szövegben is. Ez kétségtelenül mutatja: olyan
nagy hatást tett rá, hogy nem is változtat rajta. Úgy használja, amint
az Úr Jézus ajkáról elhangzott.)

Az Úr Jézus egy másik: formát is használ, amelyet szembeállít a
szolgáéval. Erről János evangéliumában olvasunk: "Ti barátaim vagy
tok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Már nem mondalak tite
ket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
rnondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól
hallottam" (Jn. 15, 14-15). Közte és tanítványai közt a barátnak a
baráthoz való viszonya érvényesül. Lássunk egypár sort egy ilyen imád
ságból, Boldog Colombiere Kolos francia jézustársasági latyának,a Jé
zus Szíve-tísztelet nagy apostolának egyik imája: ,,0 Jézusom,igáz
barátom, a szó szoros értelmében véve egyetlen barátom! Résztveszel
minden bajomban. segítesz elviselni azokat, sőt áldássá változtatod őket,

A legnagyobb gyöngédséggel hallgatsz meg, ha hozzád fordulok velük
s mindig van balzsamod sebeimre. Téged megtalállak mindig és min
denhol: sohasem vagy. távol, Bizonyos, hogy szeretsz,ha én is szeret
lek téged."

Hogy mennyire barát az Úr Jézus, mutatja az is, hogy ellenségei is
szemére vetik és azzal vádolják, hogy barátja a vámosoknak és bűnö

söknek. De még 'tovább is mehetűnk : az Úr Jézus az idősebb testvér
a keresztények között, Ű az elsőszülött. A keresztény ember az Úr Jé
zussal testvéri viszonyba lép. Newman gyönyörű imája: "O Istenem,
mennyire szeretted az embert, akit teremtettél! Mindent szeretettel ve
szel körül, hiszen mindent te teremtettél, de az ember a kedveneed. Azért
jöttél közénk, hozzánk hasonló ember képében, húsod és véred volt,
mint az elbukott Adámnak. Minden érzésünk, gyöngeségünk, hajlamunk
megvolt benned, kivéve a bűnt. O Jézus, nagy Isten, idősebb testvérem!
Hogy félnék tőled, hogyne adnám neked az egész szívemet! Neked, aki
oly szelíd, és oly szeretetreméltó vagy, olyan igénytelen és szerény, bi
zalomgerjesztő, természetes és alázatos? Most ugyan az égben vagy,
mégis ugyanaz vagy, aki a földön voltál: rnindenható Isten, drága kis
gyermek, legszentebb, érző, egész ember!

Végül igen gazdagon fejlődött ki az áhítatnak az a formája, amely
ben az ernber Istent mínt jegyes jegyesét veszi körül szeretetével. Ez
a vonatkozás visszanyúlik gyökerében az Énekek énekének könyvére,
amelyet misztikus módon így értelmeztek már a zsidók, és a keresz
tény Egyház is. De az Úr Jézus is a lelkek vőlegényének mondja magát.
Nem búsulhat addig a násznép, míg a vőlegény vele Vian (Mt. 9, 14).
Különösen kimélyül ez a vonatkozás a keresztény középkorban. A ke
resztény istenjegyesi misztikának gyakorlati megalapítója Szent Bernát.
Azután virágzása egyre dúsabbá lett ,és beláthatatlan perspektívát ad
nak neki a nagy középkorí imákozó női mísztikusok: Boldog Mechtildis,
Szent Gertrúd, utóbb Nagy Szent Terézia. De nemcsak a női ezeritek
kultiválják, hanem la férfiak is: Suso Henrik, Jacopone da Todi, Keresz
fes Szent János, hogy csak a legnagyobbakból említsünk néhányat. A7.
újkorból egy bájos példát idézek, amely közel áll hozzánk: Lisieuxi Kis
Terézét. Imádságában a jegyes viszonya mellett ott van a gyermeki is:
"Fájdalom, én cook olyan vagyok, mint egy szegény kicsi madár, ame
lyet még csak gyenge pihe föd. Repülni szeretnék, repülni, mint a sas,
gyorsan és biztosan. Pedig csak a levegőt tudom apró szárnyaimmal
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verdesni; nincs bennem még erő, hogy a magasba röppenjek. - Mi
lesz belőlem? Talán meghalok a fájdalomtól, mikor látom, hogy mílyen
tehetetlen vagyok? Ú nem! Még erek szomorkcdni sem fogok miatta,
Vakmerő odaadással, haláltmegvető bizalommal mamdok helyemen és
két szememet isteni napomra szegezem, míg majd eljön a halál. Nem
félek semmitől. Sem esőtől, sem jégtől, sem fagytól, sem széltől. És ha
sűrű fekete felhők rejtenék el előlem az én szerelmcs csillagomat, ha'
azt kellene hinnem, hogy számomra nincs más, mint ennek az életnek
vak sötétsége, Ó, akkor lennék csak igazán és teljesen boldog, mert
akkor lenne az én bizalmarn végtelen. Rendületlenül remélnék. helyze
temen mit sem változtatnék. mert tudom azt, hogy a sötét felhők mö
gött ott ragyog az én isteni napom! - Én k icsike kis gyermek odasí
mulok a királyok Királya trónjához és szeretem őt, az én lelkem szerel
mes jegyesét, ,az én küzdő testvéreim helyett. Igen, én szerelmesem,
másképpen nem tudom megmutatni, hogy mennyire szeretlek, mint
azzal, hogy virágot hintek lábaid elé: azaz minden pici áldozatot, min
den egyes szót és tettet föl akarok használni arra, hogy megmutassam,
mennyire szeretlek. Ha ezer meg százezer virágra bukkanok, nem ha
gyom ott, leszakítom neked!"

Ennyiféle rnódon tud alakulni az Isten és emlber !közti imaviszony
a társas érintkezés formái szerint. Természetesen még számtalan lehe
tőség van. De ezek talán a Ieggyakoribbak. Próbálja kiki azt, amely
az ő lelkének legjobban megfelel.

Egy másik szemporrt: az imádság ideje. Bizonyos, hogy - nem
számítva a parancsolt ünnepeket - nincs semmi előírás arra, mit és
mikor ikell napközben imádkozni. Nem pararies ezerint kötelező ez,
hanem a dolog természete szerint. Ha valaki viszonyban áll az Istennel,
lehetetlen, hogy azt napjában többször föl ne újítsa, hogy az bizonyos
órákban meg ne nyilatkozzék imádságban.

Talán azzal kell kezdeni, ami legtermészetesebb a keresztény em
bernek: az esti imádság. Az érettebb lelkiség megkívánja, hogy legalább
2 - 3 percig felöltözötten imádkozzunk, mikor már Iefekvésre készü
lűnk, de relatíve ébren vagyunk és egész kedélyvilágunknak birtokában.
Tartalmában adva van értelmileg a visszatekintés. Az ember befejezte
a napot, maga elé állítja taplélSztalataita nap folyamán, hálát ad Isten
kegyelmeiért, megvizsgál ja, hogy viselkedett vele szemben, megbánja,
hogy bűnt követett el. Azután Istennek ajánlja magát és éjszakáját.

A másik éppen olyan természetes: a reggeli imádság. Talán még
egy árnyalattal fontosabb. EzzeláUítja be magát az ember egész napra
az Isten szolgálatára. Ehhez egy-két perc elég, de ama az egy percre
teljes csendet csinálok magamban. Lelkemből mondom: Köszönöm, hog-y
az éjjel velem voltál. Köszönöm, hogy adtál egy napot. Magam elé állí
tom a mai napot, kérem segítségedet. Ezzel meg van szeritelve a kez
dődő nap. Milyen szornorú, hogy a gyermekek ezt sokszor, nagyon sok
szor elmulasztják! Szoktassuik rá a gyermeket a reggeli imára is. Le
het-e jó az a nap, keresztény értelemben, amely nem kezdődik Istennel?
És persze akiknek van idejük, többet is szentelhetnek az esti és reggeli
imára. .

Napközben is érzi az ember, rníkor szükséges imádkoznia. Például
jó, ha étkezés közben az Istenre gondolunk: "Akár esztek, akár isztok,
mindent Isten dicsőségére tegyetek." Erre való az étkezés előtti és utáni
ima, arnihez még egy perc sem kell. A napközben való imákhoz tar
tozik az Úrangyala: egész hitünknek, egész keresztény létünknek alap-
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ját, legmélyebb titkát, a megtestesülést állítja elénk, emellett a meleg
gyermeki viszony Ikifejezése a Szűzanyával. De az alkalmi imának klasz
szikus formái elsősorban az ún. fohászok (röpimák). A Filótea szerzőjc

mondja ezekről: "oly nagy a hasznuk, hogy az imádságnak minden
egyéb rnódját helyettesíthetik; ellenben ha elhanyagoljuk őket, alig
van mód pótlásukra," Mik ezek? Röpke, apró mondatok: "Én Istenem
és míndenem!' "Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te
szíved szerint!" "Dicsőség .a magassághan Istennek és békesség a földön
a jóakaratú embernek!" Hogy bele tudják állítani ezek az embert az
egész mindenségbe! Csak kimondjuk és máris erő érint bennünket.

'Ialári mindegyiknél fontosabb faja a napköziben való imádságnak
a szentséglátogatás. Krisztus, aki barátom, jegyesem, testvérem, atyám,
itt vár engem az oltáron. És hív: "Jöjjetek hozzám míndnyájan, akik
fáradóztek és terhelve vagyok." Hív, állandóan hív, én pedig nem hal
lom meg, vagyl'egaláíbb úgy teszlek, mintha nem hallanám ... Pedig
ha akarom, van rá lehetőség. Ha az utcán járok lés elmegyek egy temp
lom előtt, !hogy lehet nem bemennem, beszélni Vele? Hacsak egy per
cig vagyok ott, az is fürdője a léleknek; de ha nem k'ell nagyon sietnem,
lehet az egy percnél több is. Egy ismerősöm egyszer Németországban
járt tanulmányúton. Egy kis luteránus fiú volt a vezetője. Betértek
egy régi székesegyházba. Amint ott az üres 'templamban jártak, látja
a fíú, hogy ő térdet hajt az oltár előtt. Megkérdeztevcsakugyan hiszi,
hogy itt Vian az Isten az oltáron? - Persze hogy hiszem - felelte az
illető. - Ha maguk ezt igazán hinnélk, aikkor itt ülnénelk a templomban
reggeltől estig. - Persze ez így túlzás, de lényegében igaz. Ha igazán
szeretem az Istent, akkor fölkeresem őt la templomban és bemutatom
neki szeretetemet. Ha nem is éppen reggeltől estig vagyok ott, de reg
gel és este között mégis csak találok valami időt erre. Ott a templom
ban sokkal könnyebb imádkozni, mint bárhol másutt. Szent a hely;
csend van; magam vagyok vele. Egy protestáns barátom szeret kateli
kus templomban imádkozni. Megkérdeztem egyszer, miért? -- Mert
ott van az Euoharisatia. - Hát te nem hiszed ezt? - Nem, nem hi
szem, de <1Zlt tudom, hogy ott mégis jobban lehet imádkozni.

Hogyan alakul az imaviszony szentséglátogatás alkalrnával ? Úgy
tetszik, hogy háromféleképpen. Az egyik,a legegyszerűbb: az imádás.
Letérdeleik az Úr elé, kátárom előtte a lelkemet. Condolhatok rá mint
szcnvedőre, mint megdicsőültre. Egyik legfölségesebb kifejezése ennek
az Adoro te devote, Aquinói Szent Tamás közismert himnusza. Egy má
sik mód az, hogy elgondolom: az Úr Jézus, aki a szentségházban jelen
Vian, ugyanaz most is, aki volt, és tovább imádkozik itt, - vele együtt
imádom az Atyát. Az Úr egész életében imádkozott. A Getszemániban
kérte az apostoloktól, hogy imádkozzanak vele, és nem kapta meg. Most
megpróbálom én. Előttem van a szenvedő, előttem a feltámadt Jézus. Vele
imádkozom, vele élek, melléje térdepelek. És a harmadik lehetőség:

mikor mirrtegy öt kérem, térdeljen mellém és imádkozzék velem együtt.
Segítségül hívom a kérő imádsághoz. Úgyis őmiatta kapom meg, ha
megkapom.

Sehol sem lehet annyira meghitten, intimen imádkozni az Úr Jézus
hoz, mint szemséglátogatás alkalmával, Itt igazán magunk között va
gyunk. Együtt vagyok azzal, ah la legjobban ezeret, s akit én szeretek.
És hálásak lehetünk azért, ha természetes egyszerűséggel tudunk imád
kozni, amint éppen jön. És az dmádás mega kérés mellett ott az imád
ság harmadik nagy hivatása: az engesztelő imádság. Soha nem nyílik
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bensőségesebb alkalom rá. Itt vagyunk .az Úr Jézussal, ketten vagyunk.
Hol vannak a többiek? Mindegyikükért próbálok imádkozni, minden
kiért és mindenki helyett, Newman gyönyörű imája szerirrt: "Magad
mondtad egykor és apostolaid által, hogy el akarsz rejtőzni a világ elől.

Ez a jövendőlés beteljesedett ma, jobban, mint valaha. Arn én tudom,
amiről a világ nem akar tudomást venni, fogadd el hát helyettük hódo
latomat és imádságomat!"

Még egy dolgot kell említeni. Tudjuk, hogy magát a napunkat, ma
gát a tevékenységünket, magát a munkánkat kell imává változtatní,
c.;z a leghathatósabb imák 'közé tartozik. Azt mondja Platon a Timaios
ban: "Mindenki, akinek csak egy kis bölcsessége van, minden dolga
kezdetén, mindenkor érs mindenhol Istent hívja." Csak egy példát:
Római Szent Franciskát a rengeteg házimunka vissza-visszatartotta az
imádságtól. Az ő mondása: "A férjes nőnek igen sokszor ott kell hagy
nia Istent az oltárnál, hogy megtalálja házi gondjai és munkái között.'
Mindnyájan így vagyunk: az oltárt sokszor ott keiLl hagynunk, hogy
megtaláljuk Istent tevékenységünk, munikánk közepette.

Végül még egy szempontból szerotném az imát megvilágítani: mond
hatnám terjedelme szerint. De ez csak külső képe a belső élménynek:
az ima hossza a belső mondanivaló intenzitásának igénye, benső imád
ságos életünk szükségletei szerint alakul.

Legelső a fohász: egyetlen sóhajtás, egyetlen kívánság, egyetlen
felajánlás. Milyen egyszerű, és mégis mekkora élmény van mögötte!
Assisi Szent Ferenc egy éjszakán át ismételgeti: "Én Istenem, és min
l1~nem!" Nem is akar többet mondani ; ebben benne van minden, A vá
mos mindig azt imádJkozta: "Is:t.cnem, légy -irgalmas nekem, szegény
bűnösnek!" - és megigazulást nyert ebből az egy mondatból. Az Úr
.Jézus is háromszor mondta ugyanazt az imádságot a Getszemáni kert
ben.

A következő forma ezzel rokon: egy ad hoc mondanivaló a tárgya.
Egy kérés, egy felajánilás - szóval már nemcsak egy sóhajtás, hanem
valarnivel több, Ilyen a Mi1altyank, az üdvözlégy, ilyenek az orácíók a
míseszövegekben,

Egy harmadi'k az ismét,löimálk formája. Mondarrivalója csak egy
van, egy szóba fogotit érzelem, hangulat; ragaszkodik ehhez, vele alkar
maradni, nem akarja elengedni az Isten kezét. Klasszikus loifejezései a
litániák, rózsafűzérek. A görögkatolikus imák közt is találunk sok ilyet.

Aztán következnek ,a nagyobb imádságok Iorrnái, amelyekben az
ember hosszabb ideig ddőzik és belehangolja magát: szentáldozási elő
készület, hálaadás, gyónási imák. Ilyenkor úgy érzi az ember, hogy
nem elég a rövid ima, hanem oly sok a mondaniveiója, hogy egészen
elmerül benne. LelIJki szükséglete, hogy az ilyen imát mélyebben és
hatásoslahbanmondja.

Van aztán két fajtája az imádságnak, két végtelen hullám, amelybe
belemerül az ember, beleadja magát egészen. Egyikben fő az éi-teíem:
ez az elmélkedés, amely érteland meggondolások sorozta, De Vian úgy
is, hogy már elhal a szó és csak az érzelem uralkodik. Vianney Szent
.János megkérdezte egy öreg pásztortól : mit tudcsiná1!ni órák hosszat
a templomban. Az öreg ezt felelte: "Nézem Öt és Ö néz engern.." Ez tel
jesen elegendő az imádsághoz. Ezen a vonalon fejlődik ki a szemlélödö
és misztikus imádság.

Már most hogyan fogjunk hozzá gyakorlatban az imádsághoz? Ta
nulnunk kell imádkozni. Erre valók az imaformulák. Vegyünk hason-
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latot a költészet területéről. A költő ki tudja fejezni azt, amit mi nem
tudunk, úgy, hogy ráismerünk a magunk érzelmeire. Itt van, hogy úgy
mondjam, a líra biológiai fontossága. Amit tartalmaz, az megvan min
denkiben, hiszen az őstények közé tartozik, az emberi természetből

adódik. Nagyjából ugyanúgy van az írnánál is. Többé-kevésbé minden
ember imaélete azonos, de nem mindenki képes kifejezni. Erre valók az
ima-művészek, azok a klasszikus imaszövegek, amelyekben mi is meg
találjuk, szépen kifejezve, a magunk mondanivalóját. Aztán nagy iskola
is ez számunkra. A zongorázásnál is először a mások műveit játsszuk
és csak ha abban már tökéletesedtünk, akkor fogunk hozzá, hogy a
saját mondanivalónkat is lejátsszuk. Az imádsággal legtöbben úgy va
gyunk, mint lzaiás képe mondja: morgunk mint a medve és nyögve
búgunk, mint a galamb. De hogy ebből zenei morgás és áhítatos búgás
legyen, ahhoz a nagy szerzők segítsége kell. Ezeknek nagyon sok
haszna van. Segít a kötött szöveg az elszórakozás ellen. Megóv attól,
hogy egészségtelen túlzásokba essem, hogy frázisokat, dagályosságot
vigyek az imába.

A tanulásnak három fokozata van. Az egyik az, hogy megmaradok
a szövegnél, Ez nagyon jó. De jobb a másik fok, amikor magamévá
teszem és alkalmazem a magam igényeihez, beleadom a magamét. A
kész szöveg már nem akadálya az egyénibb imádságnak. így válunk jó
tanítványból lassanként mesterré, Mikor Rafael Perugino műhelyében

tanult,eleinte úgy festett, mint Perugino, de később kialakította a maga
stílusát és lett belőle Rafael. Azt mondja egy nagy imádkozó: addig
ragaszkodjék mindenki a mások imaszövegéhez, amíg ki nem nőnek

a maga szárnyai. Érdekesen jegyzik meg Neumann Teréz látogatói,
hogy ő a templomba nem visz magával ima:könyvet, mert ami abban
van, "azt az Úr Jézus úgyis tudja." Ez így teljesen téves elv. Az Úr
Jézus azt is tudja, ami a lélekbe van írva; mi nem azért imádkozunk,
hogy az Úr Jézust tanítsuk, nem neki Vian szüksége a szövegre, hanem
énnekem.

Itt aztán szemlét kellene tartanunk a klasszikus imaszővegek kö
zött Szerencsere sokkal több van, mint hogy megtehetnénk. Csak a leg
nagyobbakat említjük meg, azokat, amelyeiket sokszor Jézus Krisztus
imáiinak lehet érezni. Ezek közt talán elsők - a Miatyánk és az Üd
vözlégy, meg ta miseimá'k után - a zsoltárok. Isten akar-ata volt, hogy
ezek ősidők óta megmaradjana:k, mert a Szentlélek a költőjük és nagy
ezerűen kifejezik, amit Isten az imádságban akar és amit mi Istennel
szemben érzünk. A nagy konvertita, Huysmans mondja: azért lehet a
nagy székesegyházakban jobban imádkozni, mert a régi falak már úgy
át vannak itatva az írnától, hogy ott megnő a rni buzgóságunk is. A zsol
tárokra is lehet ezt a gondolatot alkalmazni. Az emberi szavak hogyne
itatódnánaik át az imádság lehelletétől! És mire állna ez jobban, mint
a zsoltárszövegekre? Ezt imádkozták Dávűdtól kezdve a zsidók, ezeket
móndották a próféták, ezeket imádkozta és sírta szenvedéseiben a ba
biloni fogságban sínylődö nép. Ezeket imádkozták az apostolok, az első

keresztények a katakombákban és a cirkuszokban, miikor várták a
vadállatokat. Ezeket imádkozták és tanították a térítő Bondf'ácok, Szent
Gellértek, Assisi Szerit Ferencek. És ezeket imádkozta maga az Úr
Jézus is. Hogyne volnának mindennél .a]kalJmasabbak a papi imádságra,
az Officium Divinum-m, amelynek valóban gerincét alkotják! El sem
tudom képzelni a keresztény áhítatot például a De profundis nélkül.
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Édes testvérei a zsoltároknak a keresstény hámnuszok, Hozzánk
még közelebb állanak. A keresztény költészetnek. a keresztény lírának
Iegtestvéribb, legmélyebb kdfejezői. Tele van velük a Irturgia. Nem is
igen lehet külön kiemelni valamelyiket, Leginkább a középkorban vi
rágzik ez a műfaj, de rnost sem halt meg: lényege megmaradt a mai
vallásos költészetben is. Prudentiustól a nemrég elhunyt CIamIelig
mennyí nagyszeru vallásos himnusz és ének kelt szárnyra! Mennyi
nagy katolíkus lélek fejezte kí ilyen módon ima-érzelmét! A <Dégi ma
gyar költészetnek is sok szép vallásos kifejeződése van, az Ómagyar
Mária-simlomtól meg Balassi Bálint költészetétöl kezdve - és így
eljutunk egészen a ma élő vallásos :kö:1tőkig, akik a vallásos élmények
kifejezésében talán közelelbb állnak hozzánk.

És aztán jön a klasszikus imádtkozók nagy serege: az Ágostonok,
Bonaventúrák. Nagy Szent Terézek, Szalézi Szent Ferencek, Newrna
nek . .. Sokat lehetne felsorolni, egész kánestár ez, egészima:könyveket
tölt meg. Nekünk magyaroknak is van három egészen nagy imádkozónk,
Azoknak, wki:k az értelmi imát szeretik, itt van Pázmány Péter; aíkiík
az érzelmit, azoknak II. Rákóczi Ferenc, - kevesen tudjátk róla, hogy
nemcsak nagy hazafi I~S hadvezér, de nagy imádkozó is. És aztán aki
legközelebb áll szellemiségünkhőz: a mi nagy Prohászkánk.

Itt vannak a sasok, ha repülni szeretnénk ; tanuljunk tőlük El kell
kezd~::i a tanulás~t. Minde~, melyiIktől tanulunk. A lényeg, hogy el
kezdjük Nem baj, ha eleinte rosszul megy is. Nem várhatok addig
amíg tökéletesen tu-lom. Csak idő kérdése és mester lesz belőlem. '

Te vagy a Hegy,
Es a hegyet nem lehet túlrepülni.
Te vagy a Völgy,
Es völgyből nem lehet kirepülni.
Te vagy a Lég,
Es a leget nem lehet átrepülni.'
Te vagy a Föld,
És a földrŐl nem lehet fölrepülni.
Es Te vagy a Határ:
Csak tebenned lehet repülni:
Itt nem lehet és nem szabad,
Csak szépen, csendesen megülni
És énekelni és örülni.
Mert Te vagy mincLen: a szirt és a fészek,
S a szerelmes anyamadár.

•
űZENET

Puhul már a vackor bele,
vége van a nyárnak,
ablakomra éjjelente
őszi szelek járnak.

Figyelek az őszi szélre,
mit dúdol szobámba,
ki-beszalad fütyörészve,
most mintha megáHna,

fülembe súg... Értem, értem ...
átröpül a kerítésen
Aztán tovalebben,
s eltűnik a csendben.

Poór Bernát
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