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A ZSOLTÁROK: IMÁDSÁGAINK
"Szentmise a búzavetés és imádság minden ma született csecsemő." Ezt a monda
tot Tamási Árontól idézi Szabédi László tanulmányában, s vele kapcsolatban Ta
másinak "pogány katolicizmusáról" értekezik. Valóban mélyen katolikus megálla
pítás, hogyabúzavetésben is, a gyermek-nemzésben, -szülésben is van valami
szent, valami Istenre nyíló vonatkozás, úgyhogy akár imádságnak is lehet nevezni.
Az igazi imádság, az Istennek tetsző istentisztelet épp ezért nem lebeghet kényesen
a hétköznapok, életünk "pogány" vagy profán málységeí fölött, inkább beléjük
ereszti a gyökerét, Ezekből a "pogány" mélységekből nő ki az egyház liturgiája is
- történeti és lélektani értelemben egyaránt -, hiszen épp ezeket akarja Krisztus
ban Istenhez emelni.

Az imádkozó egyházat, a liturgia szerkesztőit a Biblia tanította meg erre. Né
hányemberöltővel ezelőtt szinte szentségtörő kedvvel kezdték emlegetni, hogy a
Szentírásban olvasható imádságok, köztük elsősorban a zsoltárok, úgy látszik, nem
az égből hullottak alá: előkerültek egyiptomi, babiloni, kánaáni megfelelőik, s nyil
vánvalóvá vált, hogy sok képet, nyelvi, költői fordulatot ezektől örököltek. Azóta
mindjobban látjuk, s mind nagyobb megilletődéssel vizsgálgatjuk ezeket a tényle
ges kapcsolatokat. Nem szégyellni való, inkább fölemelő tény, hogy a zsoltárok
ban a "pogány" előidők imádsága is folytatódik. A kinyilatkoztató Isten nem azért
szólalt meg, hogyelnémítsa, s aztán valami egészen új, "angyali" imádságra tanítsa
az embereket. Inkább azért, hogya pogány létből is kihajtó imádságot bátorítsa,
igazabbá tegye. A próféták sokszor szót emeltek az Oszövetség istentiszteleti gya
korlatában megbúvó pogány lelkület ellen, de csak akkor, ha ez hazugságot, ön
ámítast jelentett. A zsoltárok pogányságból örökölt hasonlatait, metaforáit semmi
féle képromboló indulat nem tagadta meg.

Miféle képekről van itt szó? A 29. zsoltárról például kiderült, hogy kánaáni
eredetű. Azt ünnepli, hogy milyen hatalmasan megmutatkozik Isten fönsége a vi
harban. Mint a mennydörgés a hegyormokon, úgy verődik vissza sorain a "Jahve
szava" kifejezés, hétszer is egymás után. Ez a "szó" nem értelmes, tagolt beszéd
(héberül: dabar), mint Isten teremtő vagy kinyilatkoztató szava, hanem inkább
fenyegető vagy diadalmas "kiáltás" (héberül: kól). Cédrusokat tör, megtáncoltatja
a Libanont, mint a fiatal bikát. De az elementáris, "pogány" tapasztalatra utaló
s valóban pogány eredetű himnuszt közrcfogja egy jellegzetesen izraelita keret.
Ebben a templom jelenik meg, ahol Jahve ül a trónusán, éppen nem magán kívül,
hanem teljes összeszedettségben, ahogyan valaha a vízözön fölött. Mindenki "di
csőség"-et mond neki, ő pedig "béké"-vel áldja meg népét. A két kép, a két ta
pasztalat nem vitázik egymással, nagyszerű egyensúly valósul meg közöttük.

De nemcsak természeti tapasztalatok, hanem kifejezetten a bálványimádás val
lási világából eredő képek is tovább élnek a zsoltárok metaforáiban. Az izraeli
táknak tilos volt faragott vagy festett képen ábrázolniuk Istent. De Egyiptomban
gyakran láthattak olyan szobrokat, amelyeken a fáraó fejét sisakként veszik körül,
"árnyékolják be" Horus sólyrnának szárnyai. Le nem rajzolták. újra nem farag
ták ezt a képet, de a zsoltárokban mégis sokszor visszatérnek hozzá. A hivő em
ber, a szövetség Istenének oltalmában bizakodó nép menedéket talál az ő "szár
nyai alatt". "Mint szemed fényét, oltalmazz meg engem; fedezz el szárnyad ár
nyékával engem" - fohászkodik a 17. zsoltár szerzője. "Kész nekem nálad a sege
delem; szárnyaid árnyékában vigasságom lelem" - mondja örömmel a 63. zsoltár.
(Hasonló helyet sokat lehetne idézni: 36,8; 57,2; 61,4-5; a 91. zsoltáron szinte vé
gigvonul ez a kép.)

Vagy ott a másik,' még gazdagabban dokumentálható kép: milyen sokszor szö
esik a Bibliában s a zsoltárokban is Isten arcáról! Ez a kép aztán igazán a bál
ványimádás emlékeit őrzi: isten (a bálványisten) arca előtt akkor jelent meg a
szó legszorosabb értelmében a pogány ember, amikor a szentélybe lépett, S a bál
ványszobor arcára föltekintett. Ennek a képnek templomra, áldozati cselekményre
nyíló vonatkozása kitapintható a Bibliában is. A jeruzsálemi templomban nem volt
istenkép vagy istenszobor, de a zsoltáros, amikor a Jordán forrásvidékéről vágya
kozva a templomra gondol, így fohászkodik: "Mint szarvasgím a források vizére,
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úgy sovarog utánad, én Istenem, a lelkem. Szomjazik lelkem az Isten után, az élő

Isten, az erős után. Mikor lehet már elejébe mennem és arca előtt megjelennem?"
(42,2-3). Ennek a képnek épp akkor mélyült el a költői és teológiai tartalma, ami
kor kihullott mögüle a szemléleti elem, és metaforává lényegült át. Mit is jelent
a láthatatlan Isten "arca"? A zsoltáros tudja, hogy Isten mindenütt jelen van (erről

szól a 139. zsoltár), de úgy gondolja, hogy arcát mégiscsak a templomban fordítja
felénk. Az ünneplő gyülekezet felé, amelyről fájdalmas nosztalgiával beszél a
42. zsoltár szerzője: "Egyre csak arra gondolok, szívem mélyén az hánytorog,
mint vonultam a szentély csarnokába, örömujjongás és háladal közt, ünneplő

nép és riadal közt, föl az Úrnak csodálatos lakába" (42,5). Megnőtt, titkokat idé
zővé és bátorrá vált ez a kép, amikor a szobor nélküli templomra alkal
mazták, amelyben nem volt többé szemmel látható istenarc. S aztán nőtt

még tovább a Bibliában, a zsoltárokban is, amikor eredeti környezetétől is el
szakadt. A negyedik zsoltár esti imádság. Legszebb kérése ez: "Arcodnak fényes
ségét emeld, Uram, fölébünk!" (4,7). A láthatatlan fényt, amikor.a látható ki
alszik. A 90. zsoltárban viszont lelkiismeret-mozdító bizonyosságként fogalmazódik
meg: "Bosszúságodtól elenyészünk, s haragod a mi rettegésünk. Mert bűneinket

elibéd veszed, arcod fáklyájá ég mi titkaink felett" (90,8). A képsort a 17. zsoltár
teljesíti be, amikor hatalmas erővel fölidézi a hivő ember bizonyosságát: "Én az
igazságban látni kívánom arcodat, s mikor fölébredek, a te látásodban találom
megelégedésem" (17,15).

Eddig Sík Sándor első zsoltárfordításait ídéztük, most a pontosság kedvéért
szóról szóra próbáltuk visszaadni az eredetit. De azért a Sík-fordítás szövegéről

sem szeretnénk lemondani: "De. én igazságban látom meg arcodat, s látásoddal la
kom jól, mikor feltámadok". Mikor feltámadok: ez a fordítás már a zsoltárvers
keresztény utóéletét, vagyis tartalmi beteljesedését is magába öleli. Hiszen Szent
Pál arról ír, hogy a föltámadás után "színről színre" látjuk majd Istent (IKaT
13,12). Szó szerint "arcról arcra", vagyis úgy, hogy az ő arca meg a mi megtisz
tult arcunk egymásra ragyog. A Jelenések Könyve idézi is az említett zsoltárverset
- abban az értelemben, amelyet Sík Sándor fordítása adott neki. Az élet vizének
folyama s az élet fája mellett áll Istennek és a Báránynak trónusa. "Szolgáík ott
vannak velük "és látni fogják arcát meg az ő nevét homlokukon" (22,4).

Pogány emlékek? Gondos kutatók kiderítették, hogy a szomjazó szarvas gyö
nyörű képének is megvan a maga ugariti megfelelője. Az a nagyszerű, hogy a
zsoltárosok mindettől nem ijedtek meg. Sőt a történetileg pogányelőzményekkel

együtt, szinte ugyanegy mozdulattal bekapcsolták imádságukba az emberi létnek
mélységében profán, hétköznapi vonatkozásait is. Elsősorban szintén metaforák
és hasonlatok segitségével: "Jobban eped lelkem az Úr után, mint éji őr a virradat
után" (129,6). Milyen gazdag ez a kép is, és mennyi valóságos emberi tapasztala
tot dolgoz fel! De van ilyen bőven a zsoltárokban: "Akik könnyezve sirnak, mi
kor vetnek; aratáskor majd örvendeznek. Aggódva, sírva jár a gazda, amikor veti
a magot; ujjongva jő kövér kepével, mikor learatott" (126,5-6). "Elsüllyedtem
feneketlen iszapban, vizek mélyére hulltam, s fejem felett az örvény átcsapott.
Elfáradtam kiáltani, torkom szárazra égett. Szemeim elapadtak, úgy várlak, Uram,
téged" (65,2-4).

Költészet ez? Bizony az, mégpedig a javából! De ahhoz, hogy a zsoltárok köl
tészetét megértse és igazán méltányolni tudja, sok huszadik századi embernek he
lyesbítenie kell a költészetről alkotott elképzeléseit. G. von Rad írja: "A régi vi
lágban a költészetnek egészen más szerepet tulajdonítottak, mint manapság, sokkal
komolyabbat. közéleti súlyút, mert úgy tartották, hogy a költői kifejezésnek sajá
tos privilégiuma az igazság kimondása ... Valami nagyobb erő, nagyobb tömény
ség jellemzi (mint a köznapi, prózai beszédet), s ezáltal a valóságnak költői szóvá
tétele képes lehet az igazság mélyebb megragadására."

Ha ezt meggondoljuk, akkor talán le tudjuk mérni, mít jelentenek a zsol
tárok "költői" képei, vonatkozásai. A mai közgondolkodás hajlik arra, hogya köl
tői, művészi ügyességet egy-egy eszme reklámozására alkalmas "eladói trükk"-nek
tekintse. Az igazi költő metaforáival nem olvasóit akarja megszédítení, hanem az
igazságot, a titkot ostromolja. így a zsoltáros is. A költői eszközök számára nem
az elhitetésnek, a megszerettetésnek, hanem az igazság - imádságról lévén szó:
az Isten és az emberi "szív" - teljesebb megragadásának eszközei. A képeiben
sűrűsödő "pogány" és profán emberi tapasztalat így ad lírai hitelt az imádságos
igyekezetnek.
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Az emberi tapasztalatok közé a természet, a látható világ elemei is odatar
toznak. Hiszen a zsoltárok népének élete összefonódik a természet életével, a Zsol
tárok Istene pedig a világ Teremtője. Ezért érthető, hogy a zsoltárok nemcsak
az emberi szív "pogány" és profán zugait vonják be Isten dicséretébe. hanem
ugyanúgy az egész látható világot is: a vihartól a háztetőn gubbasztó bagolyíg.
Manapság sokan emlegetik, hogy a technikai civilizációban élő modern ember el
szakadt ezektől a természeti emlékektől, s a zsoltárokat nem is érezheti saját
imádságának. Az efféle okoskodással csínján kell bánnunk. Ki ne emlékeznék a 23.
zsoltár képére: "Jahve az én pásztorom"? Helyettesítsük talán valami ilyesmivel:
"Életem autóját Isten vezeti, szakadékok között sem félek, mert tudom, biztos kéz
ben van a volán"? Az autó hozzátartozik mindennapi életünkhöz, s a vele kap
csolatos képet valóban újszerűnek. elevennek, nekünk valónak érezzük ~ egy pil
lanatig. Aztán eltoljuk magunktól, mint divatcikket, amely feltűnő, de nem meg
bízható, nem is igazán a miénk. Eleven pásztorral talán sohasem találkoztunk. Az
őt megelevenítő képnek mégis évtízezredek emlékanyaga ad hitelt, amelyet 
úgy látszik - abban a Jung-féle kollektív tudatalattinkban őrzünk.

Tájak, madarak, fák - és helynevek! Kölcsey a magyar történelemnek ezer
éves emlékeit tudta fölidézni a Himnusz földrajzi neveivel. így érintget a zsoltár
is emlékeket az emlékezet varázsvesszejével. amikor egy-egy történelmi helyne
vet kimond, vagy egy-két vonással elénk rajzol egy történelmi tájat. "Aki az Úr
ban bízik, mint a Sionhegy, olyan. Nem ingadoz, szilárdan áll, örökre. Jeruzsále
met hegyek ölelik. És népét öleli az Úr: mostantól fogva mind évezredekre" (125,1
2). Ezeket a tulajdonneveket vétek föloldani, a közérthetőség kedvéért köznevekkel
helyettesíteni. Inkább emlékeket kell mögéjűk raknunk: úgy, hogy hűségesen ol
vassuk az Ószövetséget, mint rólunk szóló .és nekünk szóló iratot..

Képekről beszélünk s a zsoltárok költészetéről. A G. von Radtól idézett mon
datok mellé odakívánkozik A. Chouraqui megállapítása: A zsoltárokban "a kife
jezés művészetét az az aszketikus igény határozza meg, amely a valóságot akarja
megragadní, legtisztább igazságában leírni. A szavak itt erőktől terhesek. A jel
képek áttetszők: Isten igazságába vezetnek. Nehéz elképzelni hevesebb gondol
kodást, összetartóbb kifejezőerőt s ezekkel egyidőben tündöklőbb szabadságot, mint
amire az életnek ebben a kimeríthetetlen forrásában rálelünk." Az előbbiekben a
zsoltárok költészetét azzal a képpel állítottuk szembe, amit a költészetről a mai
közgondolkodás hajlandó megalkotni. Most eljutottunk odáig, hogy megkísérel
hetjük annak megfogalmazását, mi választja el a zsoltárköltészetet minden más
költészettől. A kép, a hasonlat, az úgynevezett "költői eszközök" minden igazi költő

számára elsősorban az igazság, a titok megközelítésének eszközei s nem reklám
kellékek. De az az aszketizmus, amiről Chouraqui ír, egészen különös módon jel
lemzi a Biblia költészetét, s azon túl legföljebb még a Bibliától ihletett költészetet.
Rónay György magyarázta a l'art pour l'art fogalmát azzal, hogy minden művész

örömét leli az alkotásban, s az irodalmi művekben tetten érhető aszóvátételnek
ez az élvezete. Az olvasóban ennek megfelelője talán az a tetszés, amely a meg
értés öröméből fakad. A zsoltárok - ebben az értelemben - a naiv költészet vi
lágába tartoznak. Költőik számára az imádság nem versírói helyzet, hanem telje
sen átélt, egyetlen valóság. Irásaikból teljesen hiányzik a saját szavaikban való
tetszelgés, ezért kell ma is imádkozni, s nemigen lehet pusztán gyönyörködve ol
vasgatni őket.

Keresztény őseink a zsoltárokat egészen saját imádságuknak tekintették. Volt
idő, amikor az egyházban nem szentelték püspökké azt, aki nem tudta betéve a
százötven zsoltárt: nem azért, mert gondosan "bevágta", hanem mert a minden
napos használat során szóról szóra beléivódott az egész. Ezek a régi keresztények
nem kerülgették még az "átokzsoltárokat" sem. Amint az Úszövetség nem szé
gyellte a zsoltárköltészet pogányságba és profán hétköznapokba ágyazódó gyökér
zetét, úgy a régi kereszténység sem tolta el magától valami hamis evangéliumi ké
nyességgel a jellegzetesen ótestamentumit. Sok magyarázkodás nélkül is tudták,
hogy ezek a tisztulatlan indulatoktól terhes zsoltárok is mintaimádságok. Nem
mintha Isten arra biztatna, hogy úgy gondolkodjunk ellenségeinkről. mint ezek
nek a zsoltároknak szerzői. Mintaimádságok azért, mert megtanítanak arra, hogy
akármilyen zaklatottan. még a gyűlölet vermeiből is fölkiálthatunk Istenhez. Ki
az közülünk, aki egészen evangéliumi embernek mondhatná magát? Isten azt
akarja, hogy a hitből fakadó imádság létünknek, személyiségünknek az evangé
liumtól át nem alakított zugait is bejárja: miért próbálnánk ellene állni?
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