
ASZALóS JÁNos

Az imádság mint üzenet

Az elmúlt évtizedek imádságos kultúránk szántóföldjén is jókora kárt okoztak. A mélyebb
kutakból ugyan tisztultabb VÍZ fakadt, de a rendszeres, "öntözéses" imádságkultúrák
rendkívül nagy kárt szenvedtek. Pedig most jött el igazán az imádság ideje; nem a szavak,
hanem az életformává nemesült imádság kora.

Az imádság sokféle szempontból és sokféle céllal vizsgálható. A teológiai, pedagógiai,
biblikus megközelítések mellett igen tanulságos lehet az imádság történeti, pszichológiai,
szociológiai, irodalmi vizsgálata is. Elmélkedésünk kiindulópontjául szintén ilyen másod
lagosnak tűnő vizsgálati szempont, a modem nyelveimélet szolgál. Ezen tudományág
néhányalapgondolatára épül eszmefuttatásunk az imádságról.

A mai nyelvelmélet éles határt von a nyelvalapjelei és nyelvtana ( szintaxisa) között, A
beszélt nyelvalapjelei az önálló jelentéssel bíró szavak; a nyelvtan pedig olyan szabályok
halmaza, amely segítségével az alapjelekból nyelvtanilag helyes mondatot szerkeszthe
tünk. Az ígykeletkezett mondat azonban nem feltétlenül értelmes. A nyelvtudomány ezért
a mondat szintaxisától megkülönbözteti annak szemantikáját (jelentését). A jelentést az
alapjelekből a szintaxis szabályai szerint felépített rnondat hordozza. A szemantika
azonban tágabb összefüggésekben vizsgálja a jelentést: függővé teszi a "feladó" (kimondó,
leíró) és a "címzett" (befogadó) pillanatnyi helyzetétől, idő- és térbeli meghatározottsá
gától is: ezáltal a jelentés a szereplök gondolkodásában bonyolult utaláshalmazokon
keresztül jön létre.

Mindezt azért bocsátottuk előre, mert az imádság is nyelvnek tekinthető: olyan
nyelvnek, amely több, egymásra épülő, s több szinten értelmezhető szemantikus
jelentéstartományból épül fel.

Isten, Igéje által On 1,3), saját mintájára és saját magának (Kol 1, 13-17) teremtette a
világot; a teremtett világ Isten vallomása, a végtelen szeretet beszéde. Avilág beszédszer
kezetű: bizonyos alapjelekból áll, meghatározott nyelvtani szabályok szerint válik
értelmezhető üzenette. Címzettje az ember, aki egy-egy mondatot alkot az üzenetben.
Főmondata Krisztus; minden egyéb neki rendelódik alá On 1, 16), de a főmondat

felfogására csak azok képesek, akik a Lélektől születvén On 3, 5) eleven üzenette tudnak
válni On 4, 13-14).

Pilinszky János szavaival: "Thdjuk, hogy az Ige szülte a világot, s a világ megkapta a
Beszéd kegyelmét. S ha ez igaz, igazában: minden Beszéd ..."

Az imádságnak négy - egymástól élesen el nem választható - jelentésszintje
különböztethetö meg: az üzenet, az állapot vagystátus, az esemény, és a részvétel vagy
»asszisztencia" színtje. Ezeknek megfelelőenbeszélhetünk üzenet-imáról, állapot-imáról,
esemény-imáról és részvétel-imáról. (Az elnevezések természetesen önkényesek és a
természetfölötti valóság kifejezhetetlensége miatt pontatlanok. Mindazonáltal a legtöbb
imádkozó megjárja a különböző színteket, még ha ez nem is tudatosodik benne.)

Az üzenet szintjén az imádság »naiv" értelmezését értjük: az imádság az embertől (a
feladótól) az Istenhez (a címzetthez) küldött üzenet (információ). A "naiv" jelzőt nem
lekicsinylőértelmében használjuk, hanem arra a szerepjátékra hivjuk fel vele a figyelmet,
amely során úgy imádkozunk Istenhez, »mintha" az emberek köZötti közlésmód átvihető

lenne Isten és az ember közöttí kapcsolatra is. Az üzenet tartalma lehet kérés, könyörgés,
alku, panasz, eskü, átok, ígéret, hálaadás. A dicsőítés kifejezheti bizalmunkat is. Az üzenet-
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ima jogosultságát - a Biblián kívül - korlátozott ember-voltunk, Istent sejtő értelmünk,
Isten felé nyújtózkodó, önmagát túlnőniakaró létünk igényei egyértelműenbizonyítják;
de a naivértelmezés abszurditására is azonnal felhívják: a figyelmet: a leglehetetlenebbnek
a Szentírás is (l Jn 5,14-15; Mt 6, 8; Mt 6,32) a kérő imádságot tartja. Ennek Aquinói
Szent Thmás is külön figyelmet szentel (Summa Theologiae, Q. 83, Art. 1-3.). Az üzenet
szintű imádság a leggazdagabb alapjelkésZlettel, a legváltozatosabb grammatikával
rendelkező nyelv. Alapjeleihez nemcsak a szavak, hanem bizonyos gesztusok, d.allamok,
események is hoZZátartoznak.

Az állapot szintű imádságban a közlés fontossága csökken, az üzenet tartalma
másodlagos: az imádság az Isten és az ember közöttí kapcsolat valamely nagy tényét
mondja ki, valamely jelentős állapotát fogalmazza meg: az istengyermekséget, az ember
búnösségét vagya megszabadítás pillanatát. Az imádság naiv szintje ebben az esetben arra
való, hogy hordozza az egyébként kimondhatatlan titkot rejtő tartalmat. Tanulmányunk fő

témája éppen az állapot szintű imádság lesz.
Az esemény szintű imádság középpontjában olyan történeti esemény áll, mint cél vagy

feladat, amelyben Isten akaratának kell megnyilvánulnia, s amelyben az imádkozó a
próféta szerepét tölti be. Ilyen imádságnak tekintjük a prófétai tettet, a jövendölést, az
ítéletet, az eukarisztikus imát, az ördögűzést, az áldást, a gyógyító imát, a "történelmi
rendező beszédet"; kissé tágabb értelemben az ihletett, Isten dicsőségére készülő

művészialkotást is. A Miatyánk első három "kérése" is ilyen parancsoló jellegű imádság:
nemcsak kérünk Istentől,hanem egyben parancsolunk is a világnak s benne önmagunk
nak, s ezzel bizonyos mértékig előkészítjükIsten országának eljövetelét.

Az asszisztencia szintjén zajló imádság részvétel a Szentháromság belső "társaIgásában"
(Gal 4, 6; ApCsel 4, 25). Az ember ezen a szinten inkább eszköze, semmint alanya az
imádságnak, mégis talán ez a legigazibb emberi imádság.

Az egyes szintek imádsága természetesen nem különíthetőel élesen egymástól. Kovács
Gábor hasonlatával élve: az imádság orgonamú, melyben minden szint regisztere
egyszerre működik, s a vezérszólámhol az egyik,hol a másik szintről hangzik erősebben.

Az állapot mint imádság

Ahűséges intézőről és a tíz szűzről szölö példabeszéd (Mt 24 - 25) azt az alapgondolatot
fejezi ki, hogy a keresztény ember élete a hűséges kitartásban, a készenlétben, az egész
életet átjárÓ "virrasztásban" teljesedik ki. Olyan állapot ez, amely az embert Istennel
összeköti, s amelyben az ember önmagát teljesen elégő áldozatként "Istennek szenteli.

Ha az imádságot tágabban értelmezzük. s nemcsak értelmünk Istenhez emelését
(elevatio mentis ad Deum), hanem életünk állandó készenlétét, felajánlá..'iát is imának
tekintjük, már közelltünk a felismeréshez, hogy az üzenet szintű ima csupán a jéghegy
csúcsa, vagytalálóbban szólva: a tűzhányó torka, ahol a láthatatlan mélységek ölén forró
magma rejlik. Ebben a mélységbcn az ember létét Isten előtt meghatározó, alapvető

helyzetek, állapotok találhatók. Ezek egyikének tekinthetjük a virrasztást. Az üzenet
imádság értelmezési nehézségei rögtön megszűnnek,mihelyt kiterjesztjük az imádság
fogalmát e mélységekre is: az imádság ezen a szinten nem egyéb, mint bizonyos állapot
elfogadása, megvalósítása életünk által.

"Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram, jut be a mennyek országába, csak az,
aki mennyei Atyám akaratát teljesíti" (Mt 7, 21) - így ösztönöz bennünket a Szentírás az
imával kapcsolatos szeniléletváltásra. Jézus ezzel a kijelentésével nyilván nem az imádság
értékét akarja csökkenteni, csupán nagyobb mélységből ítéli meg az ima értékét. Szent
Ágoston szerint "... ha a jó élettől sohasem hajlasz el, nyelved hallgathat, életed kiált és Isten
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fülei a szíveden vannak". (En in Psalm. 148, 2) Hans Urs von Balthasar ezt írja az imádsággal
kapcsolatban: "Mária odaadottsága gyennekének lényegileg ima, függetlenül attól, hogy ez
konkrét gondolatban, kimondott vagy kimondatlan szóban megfogalmazódik-e. EgésZen
neki él, s ez imaként kíséri őt minden földi tevékenykedésben - vizet húz a kútból, főz és
takarít -, semmi sem zavarja az elmélyülést. (A keresztény elmélkedés) Belon Gellért: A
jelnőtt ember imája c. művében kifejti: "Ha alapelvként elfogadom Jézus evangéliumi
mondását, hogy Isten hajunk szálát is szarnon tartja (Mt 10, 30), s ezt abban a helyzetben,
amelyben éppen vagyok, jelenvalóvá, vagyisélővé teszem, ebből a tudomásulvételból erőt
merítek, és valami szelíd nyugalom száll meg... körülbelül ez lehet a felnőtt ember
imaáIlapota." Dienes Valéria így ír Az ima értelme című művében: .,Az imában nem a
tartalmiság az elsősorban lényeges, hanem a lelkület, mely a tartalmat hordozza." pilinszky
János szerint pedig az "imádkozó ember számára minden, kivétel nélkül minden imádság,
válogatás nélkül, ha egyszer valóban imádkozik". (Van Gogb-kiálJítás Párizsban.)

Az üzenet- és az állapot-ima kapcsolata

Az üzenet-ima, mint már említettük, mondatokból áll, melynek alapjeleit a (kimondott
vagy gondolt) szavak, érzések, dallamok, mozdulatok alkotják; az alapjelek sorrendjét és
fölépítését igen gazdag szintaxis vezérli; szemantikáját pedig kérés, hálaadás, imádás stb.
alkotja. Az állapot-ima alapjelei is az üzenetszíntü ima mondataiból, rendkívül laza
grammatikai szabályok szerint fonnálódnak. Az állapot-ima fajtáit az egyes állapot-típusok
szerint különíthetjük el. Röviden szólva: az állapot-ima "nyersanyagát" az üzenet-ima
szemantikai összetevői alkotják, jelentését pedig az adja, hogy az ember felismeri,
elfogadja és átéli alapvető, Isten előtti helyzetét.

Isten és ember ilyen viszonyát a divatos .metakommunlkácíö" fogalmával is illethetjük:
ez a szavakon túli, a gesztusokkal, hanghordozással kifejezett közlésméd. Ezt a kapcsolatot
az anya és a kisded "társalgásához", vagy a szerelmesek látszólag felesleges (jel)beszé
déhez hasonlíthatjuk. Az üzenet-színtű mondatok tényeket fogalmaznak meg (például:
Milyen jó idő van ma), s ahogy ez a tény nem szűnik meg a tény megfogalmazásával, az
állapot-ima sem szüník meg a hallható, látható beszéd hiányában - csak így értelmezhető
a "szüntelenül imádkozzatok" (1 Tessz 5, 16) parancsa.

Az üzenet-imában kéréseinket, vágyainkat, hálaadásunkat, dicséretünket igyekszünk,
képességünkhöz mérten, pontosan megfogalmazni. Az üzenet-ima az emberi lét egy-egy
részletét ragadja meg. Az állapot-ima ezzel szemben létünk teljességét, az emberi élet
egészét igyekszik forrnába önteni. Éppen ezért az üzenet-ima bizonyos szempontból
kevesebbet jelent az állapot-imánál, más szempontból azonban jóval többet: ugyanis arra
is szükségünk van, hogy a felismert valóságot azonnal és közvetlen fonnában is
megfogalmazzuk. Az üzenet-ima "alulról felfelé", az állapot-ima inkább "kívülről befelé"
irányul. Avilai Szent Teréz Lelki várkastélya is az egyre beljebb hatoló imádság
matematikai pontosságú leírását adja, ahol a várkastély termei az Isten felé vezető

zarándokút egyes állomásait, állapotait jelképezik.

Az állapot-ima fajtái

Tíz alapállapotnak megfelelő imádságot különböztethetünk meg.
A teremtett állapot vagy az alázat imája a legalapvetőbb egzisztenciális emberi
élménybőlfakad, abból, hogy létünk egyetlen hatalmas erőforrásfüggvénye. AIáZatunkkal
ezt a tényt fogadjuk el.
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Búnösségünk felismerésének imája Isten szentségének meglátásából ered, e szentség
tükrében fölismerjük önmagunk búnösségét. Fölismerjük, míként a vámos is, hogy
önmagunkra nem számíthatunk, egyes-egyedül csak Isten irgalmában bízhatunk. aki már
fel is kínálta nekünk irgalmát anélkül, hogy eddig tudtunk volna róla. Minél inkább
elismerjük a búnösségO.nk okozta távolságot Isten és önmagunk köZött, annál inkább
eltűnikez a szakadék közülünk; azonban minél jobban bízunk saját felemelkedésünkben,
annál jobban távolodunk Istentől.

Az ítélet pillanatának imájában, számvetést készítünk életünkről. Isten szemében
pillantjuk meg kendőzetlenönmagunkat, így ez a fajta imádság egyben az utolsó ítélet egy
fejezetének is tekinthető.

A távollét és az elhagyatottság imáját, miként az Ószövetség népe, akkor mondjuk, ha
Isten távollétét tapasztaljuk Isten távollétének érzése bukkan fel "Isten halála" teológusai
nak sötét látomásaiban is, s ugyanez kísért bennünket nap nap után, getszemáni
elhagyatottságunkban, amikor minden a földi értékek hiábavalóságáról, értelmetlen
ségéről tanúskodik. Mégis, ez az Isten-vesztett állapot egyik leghívebb hitelesítője

eltemetett, elfeledett hitünknek.
Isten szeretetét napról napra, hétről hétre, évről évre korlátlan mértékben tapasztaljuk

meg. Szeretetének imája a keresztvetésben, a szentmisében, a húsvéti liturgiában
nyilvánul meg. A kereszt nemcsak búneinkről,hanem Isten korlátlan és feltétel nélküli
szerétetéről is tanúskodik. Isten szerétetének csöndesebb megnyilvánulásai színtén a
kereszt tövében sarjadnak: a növekedést, a gyógyulást, a barátságot, aszépséget mindjézus
vére pecsételi meg.

Az istengyermekség imáját mondjuk a "Miatyánk" megszólítás után: Krisztus által
gyermekei, Krisztus társörökösei vagyunk. Korlátlan örökségünk az Isten. Jézus nevében
imádkozni azt jelenti, hogy Krisztus érdemeinek köszönhetöen istengyermeki jogainkra
hivatkozhatunk Isten előtt. Ez "belső barátság Istennel, amennyiben gyakran maradunk
vele négyszemközt, tudván azt, hogy szeret bennünket" - írja Nagy Szent Teréz.
Thdatosítanunk kell azonban, hogynemcsak mi kérhetünkvalamit Istentől,hanem ő is kér
tőlünk;hogy azt kérjük, amit ő sugallt, és azt adjuk neki, amit tőlekaptunk. Egyfajtajátékos
elem szövődik imádságos helyzetünkbe, ahol nem ritka a bujócska, az előre tudott
meglepetés és az édes elpihenés.

A megkezdett ÖTÖkélet imájának alapja a feltámadt Jézus mindennapi közelségéből
fakadó döbbenet, annak a ténynek a megsejtése, hogy valamilyen titkos, de valóságos
módon mi is részesei vagyunkfeltámadásának. Ez az érzés segít bennünket mindennapi
teendőink elvégzésében. Ebben az imádságban egységre lép az ünnepélyes és a
közönséges, a mindennapi.

A készenlét imáját az Ura parancsára váró szolga végzi. A készenlét mondatai a
várakozást és a parancs azonnali teljesítésének vágyát fejezik ki. Ez olyan állandósult
életformát jelent, amely akkor is készenlétben tartja az embert, ha mással foglalkozik, ha
figyeImét mindennapi teendőinek elvégzése 'köti le. Az ilyen embemek nincsenek
szokásai, nincsenek meghitt kötódései, nincs hol lehajtania a fejét, mert nem is keres ilyet.
Ez az állapot a keresztény élet sajátos modelljének tekinthető.Jézus ezt az állapotot a hű
szolga hasonlatával jellemzi, aki mindenkor kész ura fogadására, ahogy azt a 118. és a 119.
zsoltár fogalmazza meg. A készenlét legfőbb fegyvere a figyelem, amely értelmünk és
akaratunk sajátos összjátékán alapul. Meg lehet tanulni, ahogy azt Nagy Szent Teréz tanítja
az összeszedettség imájáról elmélkedve: fígyelmünk középpontjában a bennünk lakó Isten
áll, aki vár, hívogat bennünket, hogy ébredjünk rá végre valódi méltóságunkra, s fogadjuk
el tőle adományát igaz alázattal. Inkább egyéni, semmint közösségi imaformának
tekinthető.
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A zarándokének-tmát úgy cipeljük magunkkal fáradtan, mint megunt terhet, hiszen az
imádság teher volta fejezi ki leginkább zarándok mivoltunkat. Zatándok-Iétünk másik
jellegzetességét a Miatyánk utolsó könyörgése, a "szabadíts meg a gonosztól" tudatosítja
bennünk: azt, hogy bizonyos szempontból még mindig rabságban, fenyegetettségben
élünk. Anthony Bloom szerint a Miatyánk nem csupán imádság, hanem a rabságb61 a
szabadság felé vezető út. Olyan kiindulópont, amely a zsidóság egyiptomi fogságban való
vergódéséhez hasonlít. A szabadság vándorútja azonban tele van kétségekkel, veszélyek
kel, melyeket ebben az imában fogalmazunk meg.

A szolidaritás imája összekapcsol bennünket az egyházzal, s minden élő, megholt és
leendőemberrel. Ez többnyire a közösségén és a közösségben mondott imákra jellemző,
mindazonáltal legintimebb imáinkban is megtalálható ez a jellegzetesség, hiszen
érzéseinkben is az egész egyházat, sót az egész emberiséget képviseljök.

A bún és az imádság

Valójában két szó, mit ismerek,
bún és imádság két szavát.
Az egyik hozzámtartozik,
A másik elhelyezhetetlen.

(Az ember itt . . .)

Pilinszky János versében a világ és önmagunk végső mérlegét ismerhetjük fel. Ha
végigbukdácsolunkJézus keresztútján, rá kell döbbennünk: a világban csupán két állapot
létezik: a bún és az imádság állapota. Az imádságot többnyire idegen teherként,
elhelyezhetetlen holmiként cipeljük, míg a bún szinte természetesen virágzik életünk
talaján. Ez az állapot egészen addig tart, amíg be nem lépünk az állapot-ima kapuján. Itt az
ima már életformánkká, alapvető életközegünkké, a bún pedig eIhelyezhetetlen je
lenséggé válik, s még ha elkövetjük is a búnt, lehetetlen, abszurd, idegen test marad az
életünkben. Hiszen mindnyájan arra vagyunk hivatottak, hogy életünket egyetlen szóban,
egyetlen állapot-ima szóban összegezzük. Ez a szö lesz a nevünk, amit Isten elolvas
elhívásunk pillanatában. Azon kell fáradoznunk, hogy ez az egyéniségünkre szabott, a
sorsunk által megmunkált szó tisztává és hittől ragyogóvá váljék.

RAINER MARIA RILKE

Szorongás
A betuadt erdőn egy madársikoly,
értelmetlenül száll a heroadt erdőn.
És egy ideig mégis úgy honol
a gyún1zódő bús madársikoly,
akár egy tágas ég a hervadt erdőn.
Minden e kiáltásba csillapul:
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hangtalan terül a környék alája,
s mintha a vad szél is belejubázna,
belesápad a perc, mely élne még,
s mintha a dolgok sejtenék e csendben:
megken és megfog halni minden,
magából messze szállva.

Kányádi Sándor fordítása


