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Az igazi költészet minden kor minden emberéhez szöl, Közelebb áll hozzánk egy régmúlt
kor nagy alkotása, mint egy harmad- vagy negyedrangú vers saját korunkból. A nagy
művészet olyan valóságot, olyan lelki rétegeket fejez ki az ember belső világából, mely
éppen azért, mert a csupán logikai nyelven kifejezhetetlen, az embert a legmélyebben
megérinti. fgyvan ez a zsoltárok esetében is. Sannál inkább így"an, mert e mélyen emberi
folyamatba mintegy belenyúlt maga az Isten. A zsoltárok költészete az élet közvetlen
adottságaiból, az emberi élet ősképeiből indul ki. Ezt a nyelvet érteni, beszélni egyenlő
azzal: embemek lenni. Ha valaki számára idegen a zsoltár, ez azt jelenti, hogy idegen tőle az
emberség.

A zsoltárok azonban ezen túl Krisztus imái voltak. Az Egyház azért tekinti őket saját
imájának, azért ragaszkodik hozzájuk, mert az Egyházfejének imái. Krisztus e szempontból
is az "idők teljességében" jött el: a zsoltárok olyan korban keletkeztek, melyben az élet ős
adottságait háborítatlanul, maradéktalanul be lehetett emelni az emberi lélek életébe,
költészetébe. Víz, fény, égboltozat, csillag, verem: amíg az ember ember lesz, ezt a nyelvet
érteni fogja. Ha Izrael ma kezdene énekelni, s korunk új valóságait, technikai leleményeit
akarná belefoglalni imádságainak képvilágába, ezek az imádságok egy következő század
számára már teljességgel transzponálhatatlanok lennének. Az a világkép azonban, melya
krisztusi zsoltárokban él, nem omlott össze. Ugyanúgy vagyunk ezzel, mint a liturgia
szimbólum-rendszerével. A keresztségnél a pap reálehel a gyermekre, Szégyelled ezt a
szimbólumot? De mit teszel, amikor elsősegélybenrészesítesz valakit? Belefújsz az orrába,
sZájába: az életet közlöd vele. Krisztus nem szégyellte így közölni a Szentlelket Húsvét
estéjén! Ha ezeket a szimbólumokat szégyelljük, emberségünket szégyelljük.

A zsoltár, mint kinyilatkoztatott imádság, az imádkozás iskolája. Beszélni úgy tanultunk,
hogy anyánk előre mondta a szavakat: "Most mondd azt, hogy köszönöm." És akkor
anélkül, hogy pontosan értettük volna, azt mondtuk: "Köszönöm." fgy tanítja a Szentlélek
imádkozni Izraelt és az Egyházat. Mondd azt: "Anyám ölétől fogva te vagyaz én Istenem."
Nem baj, ha nem érted még. Nem baj, ha ezt Izrael pontosan csak Krisztus után fogja
megérteni. Samennyivel többet értünk életünk végén e szavakból, mint amikor elkezdtük
őket használni, annyival jutunk majd még tovább a megértésben Krisztus második
eljövetelekor. A kinyilatkoztatott imádság tehát az imádság iskolája. Amikor a novícius
kezébe kapja a breviáriumot, azt mondjuk neki: Ezt az Egyház adja kezedbe, ha nem tetszik,
menj el, de ha évekig, évtizedekig mondod, egyre jobban fogod valósággal imádkozni is. A
Lélek imádkozik ezekben a szavakban: olyan ima ez, amit Isten is mondott, az emberen
keresztül a Szentlélek mond. A zsoltár-ima mindig is Szentlélek-járás.
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A zsoltárok képei a kinyilatkoztatás hordozói. Úgy hiszem, ezt még nem gondoltuk át
eléggé teológiailag, és gyakorlatilag sem. A zsoltár azt mondja: "Az Úr az én Pásztorom."
Ezt mi lefordíthatjuk a logika beszédmódjára: Az Isten gondoskodó szeretettel vezeti
népét. Ez mint csak megközelítés, mint értelmi erőfeszítésjogosult; de nem a megközelítő
magyarázat, hanem ez a kép a sugalmazott. Ha a zsoltárok képei, Jézus példabeszédei
helyébe iktatjuk saját ,;Ólegfejtéseinket", az már nem a sugalmazott szöveg. Az Isten
Pásztor és a tékozló fiú Atyja - ezek a képek sugalrnazottak. A teológia, az értelem
erőfeszítésemegkísérelhetí ezt megközelíteni, de utána is ott marad érintetlenül maga a
kép, s az hordozza a kinyilatkoztatást, az szólítja meg az embert.

Mert a kinyilatkoztatás egyaránt szöl az értelemhez, az akarathoz, az érzelemhez, az
érzékekhez, a testhez. A zsoltáros nem tudja elképzelni, hogy a szemem vagyaz Isten előtt

meghajló térdem kevésbé én vagyok, mint az agyarn. A liturgia világa őrizte meg ezt az
egészembertmegszólítónyelvet, s konokul ki is tart e nyelvmellett. Ezt a világszemléletet
nem érinti a természettudományos vagytechnikai haladás - ez másfajta megközelítése a
valóságnak. Ahogy Bartók mfu>eit sem kezdik ki a fizika felfedezései, úgy a zsoltárok
világlátása csorbítatlanul hordozza ma is Isten üzenetet.

Ezzel egyúttal a szirnb6lurn jelentőségétis érintettük. A nyugat-európai ember számára
a szimbólum fokozatosattelveszteni látszott értelmét, mintha az kevésbé valóságos lenne,
mint a modem kor technikai felszerelései. Holott - ha az ember több, mint egy marék
anyag - a szirnb6lumntélyebbval~vezet. Az ajándék, a virág, a jegygyűrű erről

beszél, s aki ezt nem tudjaelfogadni, az nemcsak emberségében éretlen, de érzéketlen és
felkészületlen a láthatón keresztül megjelenő Iáthatatlanra, a természetin keresztül
megnyilatkozó terrnészetfölöttire, vagyisaz isteni rnisztériurnra is.

3

Azsoltármagyaráz6 irodalom korábban ügypröbáíta rendszerezni a zsoltárokképeit, hogy
megkülönböztetett a földműves életéből, a pásztorokvilágából, a kozmoszb61, a királyság
intézményéből,a családi életből stb. kölcsönzött képeket. Louis Monloubon fejti ki - G.
Durand L'imaginoire symbolique címú munkája alapján -, hogy a zsoltárok képvilága
nem széthulló képfüzér, hanem összefüggő, az embert alapvetöen megérintő egységet
alkot. A zsoltároknak van egy alapvető vonatkozási pontja, melyet fölismerve a könyv
egésze nyílik meg számunkra. E vonatkozási pont: saját testünk, az első és utolsó, amit a
viIágmindenségből megtapasztalunk. Megtapasztalja még öntudatlanul a csecsemő, már
már öntudatát veszítve a haldokló. A viIágmindenséget, önmagunkat, Istent örökre az első

benyornásokon át mérjük le, közelítjük: meg, s ez nem is lesz sohasem túlhaladott állapot.
A csecsemő saját testét mint kozmoszt tapasztalja meg, nem is tudva, hol fejeződikbe ő,

hol kezdődika világ.Nem tudja, hogy ami őt körülveszi, az az ó teste, hiszen még nem is
tud önmagáról. Midőn e zavaros, sötét világban, ahol még nincs éntudat, megszölal az
anyai hang - Isten hangjának mása -, mintegy megszólítja az ént, s az én e szólításon át
fedezi fel önmagát. Ha nincs e megszólító személy - aki őt harmadik személyben
megnevezi -, sohasem fog eljutni erre az éntudatra, hiszen anyját is teste részeként, a
világ részeként, sőt saját testét is a világ testének darabjaként éli át. Ám a beszédben,
melyet anyjával folytat, felismeri önmaga elkülönülését, a világban való "elhelyezke
dését".

Ezt az elhelyezkedést mérik le a testnek legfontosabb "szavai": a testhelyzetek, az ülés,
állás, járás. A testhelyzetek e beszédjét sohasem fogjuk elfelejteni, még ha tudat alá szorul
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is ez a »nyelv". A három testhelyzet az ember számára mindent kifejez: a világgal és az
Istennel való kapcsolatot is.

Hogy testünk és a kozmosz ennyire rokon, annak jó példája a jeruzsálemi templom is. A
rabbinikus felfogás szerint ez az emberi test kinagyított formája, melynek feje a szentély.
(Nem véletlenül mondja Jézus: .Rontsátok le ezt a templomot ..." és saját testének
templomára gondolt.) De a templom egyúttal a világmindenség makettje is. Amit tehát a
csecsemő úgy élt át, mint egységet, azt a felnőtt gondolkodó, érző ember kivetíti
közvetlen környezetére. (Gondoljunk a pszichológusok kísérleteire a minket körülvevő
intim szférára vonatkozóan, vagyaz ember szobáját, háZát mint megnagyobbított testet
észlelő tudatalatti és tudatos tapasztalásra, terminológiára is.)

Látni fogjuk, hogy a három alap-testhelyzet mintegykiterjeszkedik a többi zsoltáros kép
felé, s egységes képegyüttesben bontakozik ki. Az állás, felállás, felkelés, felegyenesedés,
uralkodás; - ajárás, a kapcsolatteremtő reflex, a kívülálló dolgokfelé közeledés gesztusa;
- az ülés, a fekvés az emésztő, asszimiláló reflex, a valóságot szemlélő, magába fogadó,
feldolgozó, egységbe foglaló tevékenység: e három lesz a kulcs számunkra a zsoltárkönyv
többi képéhez.

Az álláshoz feIálláshoz, kapcsolódik az uralkodás, a hegyek, a világosság (és ellen
téteként: a sötétség, a sírverem, az alvilág) képsora. A járáshoz az előrehaladás, a
növekedés, a fejlődés, a jó út, a célbaérés. a jövő, az új sarjadék, továbbá a Jeruzsálembe
való "felmenetel", az áldozatbemutatás (és ellentéteként: a visszafejlődés, a csökevénye
sedés, a rossz úton haladás). Azüléshez a nyugodtság, a biztonság, a melegség, elrejtettség,
a szemlélődés, a közösségteremtés, életközösség, a központ. a ház, a templom, a város,
erőd, táplálék, a kehely képeinek sora.

E cikk szűkhatárai között csak az elsőt tudjuk kifejteni és néhány példával szemléltetni.

4

Az álló ember magát a vertikumban elhelyezettnek érzi, a világot a vertikum szerint
tájékozódva észleli - érzelmileg, politikailag, vallásilag egyaránt. Ebben az irányzódásban
tapasztalja meg, mit jelent "fejének felemeltetése". Ha felállunk, az emberi testnek
láthatóan is .csacse" lesz a fej, s így analógiája mindannak, ami kiemelkedő.A külsővilágba
is beleérezzük ezt, s beszélünk a hegy fejéről,a kapuk fejéről.Efraim az Úr "fejéneksisakja"
(Ps. 59,9; 107, 9). A messiási korban a gabona bőségehullámzik "a hegyekfején" (71,16).
Azérkező Messiás-Királyelőtt felnyílnak a~uk fejei" (23, 7 és 9). Izraelt az Úr »anépek
fejévé" tette (17, 44). A szent várost, Jeruzsálemet az imádkozó »érzelmeinek fejévé",
legfőbb vigasságává teszi (136,8).

Állni - ebben benne van az is: felállni, talpra állni -, érzékletes szinonimája ennek:
élni. Állni annyit jelent, mint "fennállni", a létben megmaradni, szinte elérhetetlenül az
ellenségnek. Ez még fokozattabban így van, ha Isten kiemelkedő,védett helyre, »sziklára"
állítja az embert. Isten trónja is szilárdan »áll»mindörökké. - Ellentéte: elesni. Aki nem
tud felállni, az közel van a halálhoz. S így a gonosz az ítéletkor nem tud állvamaradni. »Ott
estek el, akik gonoszságot cselekszenek, kiúzettek és fel nem állhattak!" (35, 13) A
gonoszok a legyőzött igazról így vélekednek:~ikez már, s nem kel föl újra többé!" ( 41,
9) Valójában azonban a gonoszok »elbotlottak és elestek, mi pedig felkeltünk és
fölegyenesedtünkl" (19, 9)

Azállás, felállás, felkelés: biztos és hatóerős jelenlét, a cselekvés előfeltétele.Dánielvagy
Mária az írás szava szerint "felkelt", hogy elinduljon missziójára. Ha Isten "feláll",
ellenállhatatlan, de az ő kegyelméből a holtak is .felkelaek", hogy őt áldják, s végül az igaz
is ott »állhat" Isten szent helyén. »Kimegy föl az Úr hegyére? és ki áll meg az ő szent
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helyén?" (23, 3) "Felkel az Isten, és ellenségei szertefutnak, futnak orcája elől, kik őt

gyűlölik." (67, 2) A felállás, felkelés a cselekvés feltétele: "Keljfel, Uram, haragodban, kelj
fel ellenségeim dühöngese ellen." (7, 7) "Kelj fel, Uram, ne hatalmaskodjék az ember,
állítsd ítéletre a pogányo~t színed elé!" (9, 19)

A talpraálláshoz asszociálódik a "felemelkedés" képe. Az állóhoz a felemelt fej illik, a
felemelt ember pedig lenéz ellenségeire, a felemelt kézben hatalom és erő rejlik. Ha a
felemelt fej, felemelt "szanr" jogtalan hatalom igényét fejezi ki, akkor a legfőbb bűnnek, a
kevélységnek, az Isten elleni láZadásnak jele lesz. Az embemek Istentől kell kapnia
.felemelterését", felemelt "szarvát". Az Úr "a kősziklára emelt föl engem, és íme,
felmagasztalja fejemet az én ellenségeim fölött." (26, 6) Az Istentől felmagasztalt fej,
"szanr": a dicsőség jele: az igazak örvendeznek, "mert az ő erejük: ékessége te vagy, és a te
jóakaratodból emelkedik fel a fejünk (szarvunk)" (88, .•18) A;z igaz "osztogat, adakozik a
szegényeknek, az ő igazsága megmarad míndörökké.ifölemeltetík a feje dicsőséggel".

( 111, 9) Maga az Úr ígéri: "Hűségem és irgalmasságom ővele, és az én nevemben
emeltetik föl a feje." (88, 25)

Az ember létezik, lábra állt a világmindenségben, s éppen ezzel tudatosul benne a
mindenség és maga különállása. Egyben tudatára ébred a fennállás veszélyeztetett
ségének is. A létben élő ember támadásnak van kitéve, félelemnek és elmerülésnek kitett
lény. A támadást legelemibben az állat agresszivitásában éli meg. Ezt jelzi a zsoltároskönyv
lenyűgöző támadó állatsereglete: a vadállatok, a fantasztikus őskígyó, a mozgásával is
elrémítő, mindent legáZoló ló, az erejével fenyegetőbika, oroszlán, melynek torka, fogai,
nyelve szinte azonosul az alvilág vermével. "Körülvett engem ökrök serege, erős bikák
megkörnyékeztek engem. Rámtátották a szájukat, mint ragadozó és ordító oroszlán ...
körülvettek engem az ebek, a gonoszok gyülekezete reám szállott. .. Ragadd el a kard
élétől, ó Isten, az én lelkemet, s mi bennem a legdrágább, az ebek hatalmából! Szabadíts
meg engem az oroszlán szájától, és a vadak (az egyszarvú) támadásától engem,
megaláZottat." (21, 13-17)

Afenyegetettség visszhangja az emberben a terror, az egzisztenciális félelem, a tárgyhoz
nem is köthető, egyetemes szorongas, Félelmünk - még a 20. száZadban is - a
sötétségben tetőződik, amikor a dolgok alaktalanná válnak, kontúrjaik szétfolynak, a
sötétség hullámai, mint ellenállhatatlan vízár, közelednek szívünkhöz. Ez a könnyek órája
és Babilon komor folyóvizeié. Az álló ember érzi át igazán, hogy el is bukhat, a földre eshet,
a csapdába, tőrbe kerülhet, a porba ragadhat, sőt lehullhat a mélységbe, a sírgödörbe, a
mély, mindent elnyelővizekbe - a halálba, az alvilágba. De maga az Úr is büntetheti azzal
a kevélyt, hogy leveti a mélybe, elbuktatja. "Babilon folyóvizei mellett ültünk és sírtunk,
midőn Sionra emlékeztünk." (136, 1) "Asírbaszállók közé számláltattam, olyan lettem,
mint a segítség nélkül való ember." (87, 5) "mrt rejtettek el nékem a kevélyek, és
köteléket vontak föl csapdának, az út mellett gáncsot vetettek nékem." (139, 5-6) A
lélek így kiált az Úrhoz: "Szabadíts meg engem, Isten, mert a vizek a lelkemig hatoltak,
besüllyedtem a mélységes sárba. .. a tenger mélységébe jutottam, és a vízár elborított
engem." (68, 2-3) És a szabadulás így érkezik: "Uram, kihoztad az alviIágból az én
lelkemet, életre keltettél a sírba szállók közül." (29, 4)

Hol a szabadulás az ember számára létének e földi veszélyeztetettségében? Fejét és
szemeit fölemelve a hegyek és a világosság régiói felé tekint. A hegy: Istenhez képest
semmi ugyan, hiszen az Ó tekintetétől a hegyek is remegnek, füstölnek, ugrálnak. De a
hegy mégis Isten erejének képe, a stabilitás, a létbiztonság jele. A hegy menedékhely,
védelem, rejtek - végső soron: Jahve lakóhelye, a szentségnek és az isteni szférának
szimbóluma. A zsoltáros tudja, hogy Isten fizikailag nem egy hegyen lakik, hogy minden
hegy az övé. De tudja azt is, hogy Isten mégis Siont választotta magáénak, hogy a láthatók
közt élő ember látható jelet kapjon a láthatatlan világ ígéretéről.
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A hegy védelmébe menekülő ember lelke másaként látja - mint a népdalban is - a
felszárnyaló madarat. A madár és a hegy: összetartoznak, s a szárny, a menekülés eszköze
egyben a megtisztuIás, a más létbe emelkedés, az angyali élet, Istenre vonatkoztatva pedig
az anyai gondoskodás és oltalom képe lesz. A hegy az Úr gyönyörűséges alkotása:
"Megöntözöd a hegyeket hajlékaidból. .. " ( 103, 13) Ahegyek az Isten hatalma alatt állnak:
~ hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr színe előtt ..." (96, 5)Ahegy az emberszámára
rejtett hely, védelem: "Az Urban bízom, miért mondjátok hát az én lelkemnek: menekülj a
hegyekbe, mint a madár?" ( 10, l) Ahegy Jahve kiválasztott lakóhelye, illetve örök há2ának
képe: "Az Isten szent hegye, ékességes dombja: mind az egész földnek öröme." (47, 3)

Ha az elbukás, a verem, a gödör a sötétség hona, akkor a hegy: a világosság és fény
birodalma. Ez a zsoltáros egyik legnagyobb élménye. A világosság: az élet; szemem
világosságát elveszíteni annyi, mint meghalni. De a világosság az erő, az üdvösség, az öröm
is.Avilágosság, a Nap az Isten müve, s az ő csodatetteinek örök szimbóluma is. "Boldog az
a nép, mely tudja az ünneplést, Uram, a te orcád világosságában járnak." (88, 16) "Tiéd a
nap és tiéd az éj, te alkottad a hajnalt és a Napot." (73, 16) A nap éshold az ő nevét dicséri
(148,3).

Így végül Istenben egyesül mindaz, ami fejünk, emberségünk legjelesebb pontja által
mutatott irányhoz kapcsolódik. Ó fent a magas hegyen trónol, rnint király, megközelíthe
tetlen fényességben, de mint atya mindent lát, mindent megvilágosít, és mi "az ő

világosságában látjuk meg a világosságot". (35, 10) Afelálló ember tehát mintegy ebből a
legközvetlenebb alapélménybőlkiindulva az analógia, a kiterjesztés és empátia mödsze
rével szemléli és mintegy belső világába építi a környező világot. Nyilvánvaló, hogy az
ember teste és az őt környező világ a zsoltárok költészetében nem csupán poétikai
szimbólum, hanem szinte misztérium-jelként áll.

DÉRI BALÁZS

A mai magyar zsoltárfordításokról

A Zsoltárok könyve tucatnyi magyar fordításban-átdolgozásban forog közkézen. egy
részük istentiszteleti-liturgikus szerepet is betölt. Tanácstalanul állunk, amiképpen a
lassan, de ellenállhatatlanul szaporodó zsolozsmáskönyvek illetve egyáltalán a liturgia
eltérő szövegváltozataí, úgy az azokban és azokon kívül is megjelenő zsoltárfordítások
előtt is. Mi indokolja ezt a sokféleséget? Minden fordítás egyformán jó, egymással
helyettesíthetők? Valami jól értelmezett (van ilyen?) pluralizmus jegyében mindnek
megvan a maga sajátos szerepe? Mégis, melyik zsolozsmáskönyvhöz nyúljunk, s benne
melyik fordításhoz? Az ideiglenes zsolozsmáskönyv vagyFarkasfalvybreviáriuma, netán a
népénektár (Éneklő EgyháZ) zsolozsmájához? Ezek bármelyikének szövege miért nem
egyezik az új magyar római katolikus fordítás (1973) zsoltárkönyvének szövegével vagy
Sík Sándor fordításával, esetleg az 1932-es, Pataky-féle revideált Káldy-fordítással?
Továbbá, honnan a misében elhangzó zsoltári, és általában a szentírási szövegek eltérései
mindezekhez képest?

336


