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A szerzö 1936-ban szü

letett, ciszterci szerze
tes. 1956-tól Rómában,
1962-től Dallasban él.

Évekig a dallasi ciszterci
gimnázium igazgatója, je

lenleg a dallasi kolostor
apálja. Legutóbbi írását

2003. 4. számunkban kö
zöltük.

'Rudolph Otto
(1969-1937) Das
Heilige: Über das

Irrationale in der Idee
des Göttlichen und sein

Verhaltnis zum
Rationalen (Göttingen,
1917) című müve tette

ezt a meghatározást
n é pszerűv é .

Magyarul: A szent. Az
isteni eszméjében rejJó
irracionális és viszonya

a racionálishoz.
(Ford. Bendl Júlia.)

Osiris, Budapest, 1997.

A zsoltárok
metaforikus nyelvezete

AVALLÁSI TAPASZTALAT

Istenélmény a
zsoltárokban
A vallásos élmény közismert fogalmá t - mysterium tremendum et
[ascinans' - itt valamivel szorosabb értelemben kell használnunk.
A Bibliában ugyanis a "mysterium" sosem személytelen termé
szetfeletti erő, hanem személyes találkozás az élő Istennel, avval,
akit mint a lét végső személyes alapját, mint abszolút Szellemet,
vagyis tökéletes Tudás t és szabadon cselekvő Akaratot megta pasz
talunk. Vagyis a vallásos élmény a Bibliában istenélményt jelent,
amelynek keretében az ember a lét végső és szelle mi Ősokára döb
ben, és Benne ugyanakkor önmagát is szellemi lénynek ismeri
meg. Az istenélmény belső feszül tségé t az adja, hogy az ember
egyszerre tapasztalja meg saját szellemi mivoltát (a maga képessé
g ét az igazság befogadására és a szabadságra) és korlátait. Egy
szerre eszmél rá arra, hogy mind az igazság ismerete, mind a sza
badság élménye az emberben csak véges és esetleges, és arra, hogy
az ember minden korlá tolt és véges töké letességét a korlá tlan és
végtelen Abszolút Személyre vonatkozta tva, annak ajándékaként
bir tokolja. Az istenélmény egyszerre tartalmaz vonzást és taszí
tást. Egyszerre tapasztaljuk meg a végtelen Istent mint "rettentő,"

tehát félelmet ébresztő (iremendum) valóságot, és az t, min t akiben
saját létünk teljessége és beteljesülése van. Ezér t vonzó, megigéző,
lenyűgöző (fascinans).

A zsoltárok k ülön ös módon is kitűnnek abba n, hogy az Isten
mindenekfölötti és végtelen fölségé t az Isten meg tapasztalható
voltának metaforáival ötvözik. Az Isten szája leheletével terem ti a
csillagokat (33,6), vagy hozzám hajtja fülét 00,17; 17,6; 31,2; 45,10
stb .), vagy szeme pillantásával ítél és elítél (11,4), a kozmosz és a
tör ténelem eseményeit igazgatva a ha talmá t karjának erejével
(77,15; 89,10.13), csodatevő kezével 018,16; 144,7), megváltó és üd 
vözítő jobbja álta l 07,7; 20,6; 21,8) nyilatkoztat ja ki. Az imádkozó
ember előtt titokzatos, de mindig konkrét személyként nyilvá nul
meg. Ő mindent lát, hall, megjegyez és megítél, de ugyanakkor
önmaga megfej thetetlen titok marad. Minden konkrét megnyila t
kozása ellenére láthatatlan, vagyis teljesen transzcendens.

Az istenélmény ugyan a zsoltárokban irodalmilag mindig egy
kon krét sze méllyel való találkozásban és párbeszédben fejeződ ik

ki, de a bibliai istenfogalom következetesen tagadja és kizárja,
hogy az élő Istent ilyen módon (a test korlátai k özött) való-
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2Lásd például az alábbi
akban elemzett 139.

zsoltárt egészét, ahol az
lsten térés idö feletti

léte különleges metafizi
kai nyelvezet nélkül feje

zödik ki, vagy a 77.
zsoltár utolsó elötti ver
sét, amely szerint lsten

lábnyoma láthatatlan
marad.

3A kánaáni mitológiában
gyakran szerepel az

"istenek gyülekezete",
amelyre a Bibliában is

számos utalás található.
(Vö. például Zsolt 82,1
és 89.7.) A régi görög

és latin fordítások, mint
a Hetvenes és a

Vulgata; a 29. zsoltárban
szó szerint "Isten fiait"

szól ítják fel Jahve imá
dására. A késöbbi értel
mezés ezt az angyalok-

ra vonatkoztatta, így a
modern fordítások egy
része is "égi lényekröl"

beszél. így tesznek a
szó szerint ford ító funda

mentalista keresztények
is. A francia ökumenikus

biblia radikálisan ,.iste
neknek" nevezi az isten

fiakat. Azt hiszem, he-
lyes a Vulgata és a Het

venes mértéktartása, s
az "Isten fiai" kifejezést
megtartottam. A János-

evangéliumban Jézus
maga idéz egy párhuza
mos zsoltárverset (Zsolt

81,6), amelyben hasonló
kifejezéssel él, de azt

szigorú monoteista érte
lemben magyarázza.

ságosan, tehát mint a bálványt, látni és imádni lehetne. Hiszen
ugyanazon a szövegek hangsúlyozzák minduntalan, hogy az
anyagi lét térben és időben korlátozott jegyei az Istenre nem al
kalmazhatók.2

Az alábbiakban főképp a zsoltárokat sugalmazó élmények és
a bibliai istenfogalom közti kapcsolatot tárgyaljuk. A szemel
vényként használt szövegekben az élmény és fogalom egymásra
utaltságát kívánjuk bemutatni. Kiválasztásuknál különös hang
súlyt kapott a természetből táplálkozó istenéimény. Ez a téma
ugyanis végigvonul a zsoltárosköltészet egész történetén a pri
mitív kánaáni költészettől ihletett versektől a legkésőbbi, sokszor
már a hellenisztikus kultúra hatása alatt írt zsoltárokig.

1. Természet és Teremtés

Nem nehéz megtalálni a zsoltárokban a bibliai teremtéstörténet
különféle tükröződéseit.Gondoljunk például a 8. zsoltárra, amely
ben az ember mint a teremtés koronája, pontosabban a világnak Is
tentől hatalommal felruházott ura és mintegy "alkirálya" jelenik
meg. De ilyen a 104. zsoltár is, amely a hatnapos teremtéstörténet
hez hasonlóan a mindenség istenadta harmóniáját énekli meg. De
az utóbbi zsoltárban az istenélmény jobbára visszafogott, azt is
mondhatnánk, hogy csak mint egy általános "világkép" hátteré
ben jelenik meg.

Sokkal bonyolultabb képet nyújtanak azok a zsoltárok, ame
lyekben a természet élménye közvetlenül és látszólag ösztönösen
istenélményben folytatódik. Ezekben a szerző nem egyszer a ká
naáni költészet formanyelvén szólal meg, vagyis egy többisten
hiten és termékenység-kultuszon nevelkedett irodalom hatását
mutatja, bár Izrael egyetlen Istenét ünnepli. Gondolunk itt első

sorban két zsoltárra, nevezetesen a 29. és a 18. zsoltárra.
Bár a zsoltárok kronológiája többnyire ismeretlen, sőt kiismer

hetetlen, a kutatás a 29. zsoltárt általában a legősibbek közé so
rolja. Nemcsak a tartalom és a képek használata, de a versforma
is az ősi kánaáni versekre utal. Témája - a vallástörténészek
szóhasználata szerint - természeti "teofánia", vagyis az isten
ségnek egy vihar keretében történt megtapasztalása. Jahve itt
mint "az istenek" legfőbb ura nyer hódolatot. E kifejezés nyil
vánvalóan egy többistenhitű kultúrkörnyezetre vall: "az istene
ket" (szó szerint az "istenfiakat", tehát emberfeletti erőket és
lényeket)" szólítja fel, hogy hódoljanak [ahvénak. Tartalmilag Jahve
egyeduralmát állítja, aki előtt minden evilági erő, így a pogány
termékenység-istenek ereje is maradéktalanul meghódol. A ké
sőbbi zsidó majd keresztény hagyomány, hogy a politeizmus lát
szatát is elkerülje, az első sort az angyalokra alkalmazta. A zsol
tár eredeti távlata azonban csak akkor érthető, ha elfogadjuk,
hogy amikor a zsoltáros Jahve győzelmes trónra szállását leírja,
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4Az. ugariti leletek,
amelyekből a kánaáni
költészet Biblián kívüli

emlékeit leginkább
ismerjük, több mint négy
évszázaddal megelőzik a

legrégibb zsoltárokat is.
51tt és az alábbiakban a

magam fordításait
használom. Szövegeim

ben azonban tovább fej
lesztem és átalakítom az
általam kiadott Zsoltáros
könyv (Eisenstadt, 1976)
immár harmincéves for

dításait. Az. utóbbi
évtizedekben ismételten

megpróbáltam átírni
őket. eltávolodva Mitchell

Dahood annak idején
nagy port felverő, de a
por leülepedésével már

sokszor nem tartható
nézeteitől. Itt közölt

fordításaim tehát "új és
javított" változatokat

képviselnek, amelyek
befejezésén és kiadásán

még dolgozom.
6A fordításban azt a
zsidó és keresztény

hagyományt kőveljük,

amely a Jahve nevét
mindig ÚR-nak fordílja.

7Szirion a Hermon
hegye, Libanon ugyan

csak hegy tőle nyugatra,
mindkettő az ősi kánaáni

mitológia szerint
nemcsak szent hely, de

istenség. (E. Podéchard:
Les Psaumes. Lyon,

1949, I, 175.) Az. ÚR
jövetelekor félve reszket
nek, s ewel alávetettsé

gük fejeződik ki (vö.
Zsolt 114,4).

a termékenység erőit (vihart, esőt, havat, a föld éltető nedveit)
valóban úgy tekinti, mint személyes valóságokat. A vihar egész
leírása rettegéssel tölti el az embert, de végül is a szivárvány bé
két sugárzó megjelenése a világ felett Izrael Istenének egyed
uralmát ünnepli. Valójában itt az izraelita költő egy pogány vi
lágképet felhasználva éli meg és fejezi ki a mózesi hitet. Egy
olyan irodalmi nyelvet használ, amely már évszázadokkal ko
rábban" ősi és primitív istenélmény hatása alatt fejlődött ki. De
lássuk magát a szövegetr'

Hozzatok az ÚRnak,6 istenek,
hozzatok az ÚRnak dicsőséget és hatalmat,
hozzátok az ÚRnak neve dicséretét,
boruljatok az ÚR elé, ha föltűnik a Fölség.

Az ÚR hangja a nagy vizek fölött,
a dicsőség Istene mennydörög,
az ÚR a végtelen vizek fölött.

Az ÚR hangja roppant erősség,

az ÚR hangja maga a fönség,
az ÚR hangja a cédrusokat rázza,
az ÚR a Libanon cédrusait tépázza.

Mint borjat ugrasztja a Libanont
s mint fiatal bikát a Szíriont.7

Az ÚR hangja mint tűzsugár hasít át,
az ÚR hangja megrengeti a pusztát,
az ÚR Kádes pusztáját rengeti,
az ÚR hangja a szarvas tehenét megelleii,
s az erd6k lombjait letépi.

S mindenki Szentélyében8 felkiált:
dicsőség néki!

Özönvizek fölébe az ÚR trónjára száll,
örök id6kig trónol és király.
És győzelemre viszi az ÚR népét,
az ÚR népére áldást hoz és békét.

A szöveg első, harmadik, sőt negyedik versszaka is jól tükrözi a
kánaáni versek 3+1 soros strófáját: az első három sor azonos sza
vakkal kezdődik. Az ismétlés fokozást és feszültséget eredmé
nyez, amit a negyedik sor felold. Sokáig általános nézet volt, hogy
a vers az utolsó négy sort kivéve egy kánaáni vallásos költeményt
másol, csak El nevét helyettesítették be mindenütt [ahvéval." Ezt
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SEz is az "istenekre"
vagy Jstenflakra" vonat

kozik, akik egybegyűlnek

lsten égi templomában
és őt űnneplik.

9Újabb kutatók már ké
telkednek abban, hogy

maga a vers teljes egé
szében eredetileg po

gány istenségek kultu
szának terméke volna,

és csak az "EI" szót he
lyettesítették volna

Jáhvéval, de általánosan
elfogadott az a nézet,

hogy nyelvében és for
májában egyaránt a ká

naáni költészet közvetlen
hatását tükrözi.

A 18. zsoltár

10M. Girard: Les
Psaumes. Analyse

structureIle et
interprétation (1-50).

Paris - Montréal,
1984, 240-241.

l1A 18. zsoltár teljes
egészében megtalálható
Sámuel első könyvében

(22. fej.). Dahood szerint
semmi nincs a szöveg
ben, ami Dávid szerző

ségét kizárná. Vö. M.
Dahood: Psalms I. The
Anchor Bible 16, New

York, 1966, 104.

így ma már sokan kétlik. 1O Annyi azonban biztos, hogy a szerző

Jahve egyeduralmát vallja.
Az utolsó négy sor az izraelita vallás géniuszát fejezi ki. A

költemény többi része inkább az egyén istenélményét tükrözi, és
minden kultúrkör természetélményéhez közel áll. Szinte magun
kat látjuk valahol a hegyek lábánál az erdő szélén, miközben
egy északnyugati forgószél söpör át a Libanon felett, és leszáll a
síkságra. A szemlélő egyszerre remegve fél és csodálja az erő és
fenség kinyilatkoztatását. Az utolsó vers viszont egészen más.
Két szó nagyon fontos itt: király és népe. Most az ÚRról 
Jahvéról - kiderül, hogy egy saját népet választott magának,
amely fölé a bibliai "shalom" értelmében a béke, bőség és jólét
teljességét árasztja. Az erő és végtelen hatalom birtokosa egy ir
galmas és jóságos Isten, aki a teofánia során felkeltett rettegést
elcsitítja, s népében a bizalom és elnyugvás élményét kelti. A
biblikus "istenéimény" leírása evvel teljes: a félelmet keltő bor
zalomból indultunk ki, de most az Ő megigéző szépségével ta
lálkoztunk. Elmondhatjuk, hogya termékenységkultuszból vett
ihlet Mózes vallásának mértéke szerint a zsoltárban mélyreható
an átalakult, bár attól soha el nem szakadt. De a zsoltáros mint
egyén mindvégig jelentéktelen porszem marad.

A 18. zsoltárban az istenélmény hasonló alapokon áll, de mint
vers más összhatást kelt. Ez a költemény az előzőnél jóval
hosszabb, és sokkal több értelmezési problémát vet fel. A hagyo
mány sok más zsoltárral együtt Dávidnak tulajdonítja. Viszont a
zsoltár alcímében található "Ie-David" itt is, mint másutt, nem
jelenti szükségképpen Dávid szerzőségét. Továbbá az ókori fo
galmak a szerzőségről igen lazák, így még az alcím szó szerinti
értelmezése ("Dávid zsoltára") sem vezetne biztos következtetés
re. Amikor azt mondjuk, hogya vers "archaikus" vagy "ősi",

csak a kánaáni kultúra erős befolyására utalunk, de semmi bizo
nyossággal nem tudjuk sem a szerzőt, sem a kort megállapítani.
A szerző magát egy olyan "hőssel" azonosítja, mint Gedeon
vagy Sámson, de főképp, mint a fiatal Dávid, aki Isten oldalán
egy emberként csatázik. A zsoltár második feléből hallatlan ön
bizalom, egy "fenegyerek" öntudata árad. Sok szerző szerint, ha
egyetlen zsoltár is van, amit tényleg Dávid írt, akkor az a 18.
zsoltár. Kissé óvatosabban annyit mondhatunk, hogya zsoltárt
vagy Dávid írta, vagy szerzője Dávid szerepét öltötte magára, s
olyannak ábrázolja, ahogy őt aBibliából ismerjük."

A kánaáni kozmikus istenélményt a zsoltár első részében ta
láljuk (4-26. versek). A szerző az egész teremtett világ rendjét
felvonultatja. Míg Jahve egek feletti templomában trónol, a zsol
táros az Alvilág béklyóiba verve (értsd: a biztos haláltól retteg
ve) a mindenség alján gyötrődik és elveszettnek érzi magát. On
nan kiált fel az Úrhoz, és hangja - micsoda hangja lehet, vagy
az Úrnak micsoda füle! - a pokol fenekéről eljut a mennyek
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magasságáig. Csodálatos és hihetetlen: az Úr elindul, hogy meg
mentse. Erre következik a teofánia leírása.

Az ÚRhoz kiáltottam
és ellenségemtó1 megszabadultam.

A halál hullámai ostromoltak,
Beliál árja átcsapott fölöttem.
Az Alvilág béklyói körülfon tak
s a halál kelepcéjébe kerűltem.

Szorongásomban hívtam az URat,
az Istentó1 kértem oltalmamat.
És szentélyébe szavam eljutott,
kiáltozásom füléig hatolt.

Az alvilág megingott, rengett,
a hegyek alapjai megremegtek
és reszkettek dühétó1.
Az orrlyukából füst nyilalt elő,

emésztő tűz csapott ki torkán
és izzó parazsat hányt.

Az eget megnyitotta és lejött,
viharfelhőn pihent a lába.
Kerubra ült, azon repült,
száguldott szárnyait kitárva.
Sötétség borította,
beburkolta a fergeteg.
Fényétó1 futottak a fellegek,
jégeső jött és villámló tüzek.

Dörögve szólt az ÚR szava,
felzengett a Fölséges szózata.
Nyilat kovácsolt, földre szórta,
lángcsóváit ontotta záporozva.

Forrásait a tenger kitakarta,
és feltárult a világ ősalapja,

Uram, mennydörgésed szavától,
orrod fuvallatától

A magasból lenyúlt és megfogott,
a vizek mélységébó1 felhozott.
Hatalmas ellenségemtó1 megmentett,
az ellenféltó1, me/y erősebb nálam.
Vezéremül szegődött a Halálban:
az ÚR pásztorbotom lett.

A Kietlenségbó1 kivezetett,
megszabadított, mivel szeretett.
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"...megszabadított,
mivel szeretett"

lsten teremtmények
iránti szeretete

A kánaáni kozmológia képeinek felhasználása tökéletes, sőt talán
túl tökéletes. Vajon csak másodlagos, tehát irodalmi ihletésű ter
mészetélmény ez? Mert itt nincs szó igazi viharról vagy szoron
gásról a villámsújtotta fák alatt, sem vajúdó szarvasokról és pusz
tulással fenyegető özönvízről. Ami azonban újszerű és meghök
kentően közvetlen istenélmény az a fenti idézet utolsó soraiban
található. Miután az Úr megindította a kozmosz hatalmas vihargé
pezetét, s a mindenség tetejéről leszállt, hogyaSheolból hősünket
kiragadja, két kulcsszó jelenik meg, amely hirtelen tömörséggel ki
fejezi a lényeget: az Úr "megszabadított" (kimentett, kihúzott a
halál torkából), mivel "szeretett" (engem magáénak akart, bennem
kedve telt, kedvencévé tett). De már az előző szavak is ezt készítik
elő. Az a sor, hogy az Isten a halálban"vezéremül szegődött," el
sősorban a keresztény számára lesz világos. Számunkra nem hat
túlzásnak vagy irodalmi erőlködésnek.inkább csak misztikus láto
más elővételezi az Isten végső nagy leszállását a menny magassá
gából, azt a tényt, hogy isteni mivolta ellenére a halált is vállalta
(Fil 2,7), és szeretetében a végsőkig ment (vö. Jn 13,1-2).

A vers eleje akkora kezdősebességet kölcsönzött a műnek,

hogy irama ezután sem csökken. Az alvilágból kimentett hős ár
kon-bokron rohan célja felé, "túljut minden falon" (30. vers), mint
szarvas szalad fel a csúcsra, Isten fegyvereibe öltözik (34-36. ver
sek) és legázolja minden ellenségét (37-43. versek), majd győzel

me dicsőségét maradéktalanul az Úr lábához helyezi (47-51. ver
sek). A modern olvasónak talán nincs is kedvére ez a túltengő

öntudata, de az istenélmény szétválaszthatatlanul összefonódik a
kiválasztottság tudatával s az Isten ügyeivel való teljes azonosu
lással. És mégiscsak csodáljuk ezt a fiatal vitézt, aki mint Dávid,
Isten "szíve szerinti" ember, egy ókori "superman", birkapásztor
ból lett nemzeti hős, rablóvezérből győztes hadvezér, Isten lantosa
és költője, mínta-királya Izraelnek. De felfedezzük azt is, mi hat
olyan rendellenesnek a versben. Mint mondottuk, Izrael Istene
mint "viharistenség" itt kevésbé "meggyőző", mint a 29. zsoltár
ban. Ugyanis a kánaáni elképzelések szerint a viharokat és földin
dulást okozó istenségek dölyfös hatalmak: nem hihető el, hogy
egy véges halandó kedvéért leszálljanak az ég csúcsáról és leutaz
zanak az alvilágba. Tehát itt egy újfajta istenéiménnyel állunk
szemben. A szerző azt a hallatlan és hihetetlen kijelentést teszi,
hogy "az én Istenem hajlandó a világ rendjét és kozmikus erőit az
én szolgálatomba állítani pusztán azért, mert szeret", Ez az élmény
csak a biblikus istenkép keretein belül érthető. Babits Mihály vala
mi hasonlót mondott a maga zsoltárában. amikor arról beszélt,
hogy a planéták elmozdítják utunkból "az adamant rudakat" (Zsol
tár férfihangra). A világ öröknek tűnő struktúrái sem olyan fontosak
az Úr számára, mint az, hogy engem szeret. Ez a csoda biblikus
fogalma: érettem az Isten hajlandó megbontani a világ rendjét.

(folytatjuk)
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