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A zsoltárok ajánlása
Nik;osz Kazantzakisz igy ir Jelentés Gréc6nak című könyvében a zsidóságról, átte
vézve a sivatagon a Sinai kolostor felé: "Hogyan is ismerhetné meg az ember
igazából a zsidóságot, ha nem tapasztalja, nem éli át ezt a félelmetes puszta
ságot? Három végtelen napon haladtunk rajta teveháton; torkunk kiszáradt a
szomjúságtól, szédelegtünk. elménk összezavarodott, míg kígyóként tekergőzve

követtük a fényes falú, kanyargós hasadékot... amelyen most végígmentünk,
ez volt a Jehova félelmetes kardhüvelye; innen rontott ki iszonyú bömböléssel ...
Nem, nem halhat meg egy nép, amely negyven esztendeig rejtőzködött ebben
a veremben I Boldog voltam, hogy láthattam a köveket, melyek közt megszülettek
a zsidóság erényei; akaraterő, kitartás, büszkeség, ellenállás és mindezek fölött
egy istenség, mely vér az ő vérükből, láng az ő lángjukból ..." (Szőllősy Klára
fordítása).

Hogyan is ismerhetné meg az ember a bibliai zsidóságot, ha nem olvassa
el a Zsoltároskönyvet, ha nem ereszkedik bele. mint a betezdai medencébe,
melynek vize fölött éppen úgy angyal suhogtarta a szárnyát, mínt a zsoltárok
sorai mögött? Ha az ember nem tapasztalja meg, nem éli át ennek a nagy nép
nek míndíg fölfelé süvöltő kiáltását, lefelé görnyedő keserűséget, köpenyt szag
gató kétségbeesését, félelmében vakmerő futását, rohamát, halált valóban meg
vető bátorságát s ujjongó, kezét-lábát szétvető táncát örömében. hogy Istene van?
Végtelennek látszó heteken át vonulunk zsoltároskönyvének sivatagos fájdalmá
ban, vakító villám-örömében s egyik ámulatból a másikba esünk. mert alig lehet
mondani valamit a zsoltárokról, oly gazdag, oly eredeti, oly mély egy-egy darabja.
egyik a másikat oly tökéletesen elfödi, kioltja önállóságával. nagyobbat lobban
I.rópusi szépségével, szemrehányó, perlekedő, hódoló szójárásával. Ez akkor is igy
van, ha az istendicsőítést "meg lehet unni", mert azonos vagy majdnem azonos
szavakkal, hőfokkal, áradással fejeződik ki; mégis egy-egy versben új arculattal.
sajátos környezetben tükröződve bontakozik ki. ~s észre kell vennünk, hogy nem
csak az istendicsőítés ugyanaz, mégis más, hanem maga az istenarc változik vers
ről versre. Miféle odaadott, Urával eljegyzett nép, szószóló kellett legyen a versek
szerzője, hogy ekkora imádás, magafeledkezés. lélek-energia volt benne fölhal
mozva? Olyan népről szólnak ezek a zsoltárok, mely vérében érezte Isten szívé
nek lüktetését, haragjában és szarelmében Isten tüzét és édességét. S nemcsak
akaraterő, kitartás, büszkeség, ellenállás tapintható ki a zsoltárokban, hanem szen
vedély, erő. gyöngeség, hűség, féltékenység, gyűlölet, átkozódás, sóvárgás, tehe
tetlenség, báj és halálvágy. ~s akkor is a kórus sokaságának erejével hangzanak
föl e versek, ha egy ember énekli csak, mert a közösség szelleme, a közhit, köz
meggyőződés és a közösen vállalt sors élt ott minden egyes emberben.

Azt mondía M. Heidegger, hogy csak arról szabad gondolkodni, ami létkér
dés; ezért a jó gondolkodás szükségképpen áhítatos. A zsoltárok ezeknek a
követelményeknek magasan megfelelnek; nemcsak áhítatos, hanem magasztos
(Sík Sándor) lét-gondolkodás ragyog, egyszersmind komorlik bennük, erős, ki
fejező, kíméletlen költészetükben.

*
Bizonyos, hogy a 150 zsoltárt is - mint minden nagy szellemi alkotást - akkor
fogadhatjuk be igazán, ha nemcsak megértjük a szövegét, hanem leásunk erede
téhez, keletkezésének forrásvidékét tanulmányozzuk. bejárjuk, különböző segéd
művekből történetének mélyére hatolunk, ha eredetiben olvassuk. szavainak sok
értelműségét ízlelgetjük, egészen addig, hogy akár egyemberéletet szánunk neki.
Van, aki ezt csinálja, van, akinek ez a hivatása. Én a legnyersebb, a legfelüle
ti bb. a "legközönségesebb" megközelítési rnődot választottam: fölütöttern azt a
magyar fordítást, ami a kezem ügyébe került. Farkasfalvy Dénes magyar nyelvű

Zsoltároskönyvét forgattam, amely a Prugg Verlag-nál jelent meg Eisenstadtban,
1975-ben. Ile vettem volna bármelyiket, ugyanúgy vele éltem volna hetekig, mint
ezzel. Azt akartarn kipróbálni magamon. amiben az olvasók többségének része
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van, része lehet; mindenfajta előképzettség nélkül, de Isten, az isteni iránti érzé
kenységgel és a vers szeretetében áll oda a zsoltárok elébe, kinyitja a könyvet,
és olvasni kezdi: mit kaphat így az olvasó? Amit nekem a zsoltárok magyarul
adtak, arról akarok írni. Azokról a sorairól, amik szemen suhintottak.

A Fordító bevezetéséből idéznék néhány fontos mondatot: "A Zsoltároskönyv
lírai formában tartalmazza az Oszövetség egész vallásos gondolatvilágát. Ezt a
gondolatvilágot két oldalról közelíthetjük meg: egyfelől mint üdvtörténetet, azaz
az ószövetségi népnek, mint közösségnek az oldaláról, másfelől az egyén olda
lá ról, mint hitet és vallási élményt" (12. old.). Én az utóbbit kísérlem meg. "A
mai olvasót bizonyára meglepi az imádkozó ember érzelmi skálájának változa
tossága: milyen árnyaltan fejezik ki ezek az ókori imádságok a csüggedt szív
levertségét, a halálélmény rettenetét, Isten mindentudó és mindenható valósága
előtti döbbenetét, a magányt és az elhagyatottság kínját, a közösséggel való meg
hasonlottság keserűséget, az istenvágy szemját vagy az öregség, az elmúlás ború
látását ... Meglepően sokszor olvasunk az üldözött igaz gyötrelmeiről; egyes zsol
tárok szinte paranoiás hangulatot árasztanak; mintha a szerző minden sarokban
ellenséget látna, aki felőle sugdolózik, szervezkedik és megrontására készül ..."
(14. old.). "Minden idők és nem utolsósorban saját korunk pogánysagát fedezhetjük
föl abban a bálványimádásban, amit a zsoltárok megtagadnak és elátkoznak ..."
(15. old.).

•

*
Ezeken a verseken elmélkednünk kell, lassan - szinte előre-hátra dűlve - ol
vasni kell Őket, végigfutva. újrakezdve, bele-belekapva a szövegükbe ; időt kell
adnunk a csodálkozásnak! Imádkozni tanítanak ezek a zsoltárok, s képesek meg
szokott szavainkkal elhadart imádságainkat megújítani. Fölkiálthatunk: hát így
is lehet imádkozni? Énekelve, skandálva, fölállva a székről, nagyokat sóhajtozva,
suttogva kiejteni a szavakat, kitárt karral, magunk elé emelt könyvvel, érzel
meinknek kifejezést, hangot, gesztust, lendületet adva? Miért ne?

Talán mert éppen ma vetted kezedbe ezt a könyvet, talán mert hited van, s
kinyitva állsz e sorok előtt, mert Istené vagy, mint a zsoltáros, talán neked mondia
a 4. zsoltároan Izrael és a világ Istene: "A fiam vagy te, ma nemzettelek!" Ma,
de a holnapi és a holnaputáni "má"-ban is nemzeni foglak. Isten nemzi szelle
meinket. Fölséges aktus ez, szerelmi aktus, úgy takar be minket a Lélek, ahogy
az Anyát betakarta. Micsoda időn áthatoló Isten nemző ereje? Kivédhetetlen
szerelme átjár bennünket.

S miután átjárt, és mielőtt átjárna, "vizsgáld meg a szíved s ágyadon zo
kogj". A bűnbánat és a remény, a nyugtalanság és a gyermeki bizalom izzó szé
lekkel összeér bennünk. A megvizsgált szív alig képes másra, fölzokog (4. zs.).
A zsoltáros embert belső bánat és külső szorongatás egyaránt bekeríti, mint a
kettős tűz-öv. Az irigyek "torkából árad a halál" (5. zs.), s e kettős szorításból
nem menekül, inkább szökik az Úrhoz, mozdulataiban van valami kapkodó sietség,
mert folytonosan űzött. Ismeri a gonoszokat, de félelme talán attól nő, attól
mélyül, hogy magában is fölfedezi e gonoszság vonásait. Kifelé figyel, befelé el
merül. S látva a jók meghurcolását, annak veti oda e szavakat, akitől vigaszt
vár, Istennek. ,,0, mennyi kín és bánat! / Jön-e kezedből más is?" (10. zs.). Ugyan
az a keserűség, ugyanaz a kétség sötétlik e sorokban is: "Ha romlás támad ide
lent, / Vajon cselekszik-e a S"'.ent?" (11. zs.). Válasza ez: "Igaz és Szent az Úr ..."
Ez a cselekedete, ez a szentség. A gonosz önmagát gyűlölí ; hogy önmagát őrli fel,
ez is a Szent cselekedete. De a kérdés továbbra is magányosan inog, nem hitet
lenségben, de balsejtelemben. Izzó hit sem oszlatja el. Kemény bizonyosság a ta
pasztalat felől, és fönntartás nélküli, olykor naivnak tetsző bizalom a hit felől.

Ez a hit az érte vívott küzdelmekben mélyül el. Az Úr segítségét megkapja, aki
várja; ennek a szentenciának tényereje van.

Az igazi védelem a megtérés. A megtérő föleszmél, megfordul, életén fordít
egyet az Úr, aki titkait beleönti az új szívbe. Ujjong a megtérő. már-már lát,
nem vakoskodik többé, szavait, dadogásat valami fönséges csodálkozás önti el;
mégis, pontosan tudja, mi e változás oka: "Én az Urat dicsérem, / tanácsom tőle
van. / Titkon tanít szíve / az éj óráiban" (16. zs.). A dráma nem múlt el, most
kezdődik csak igazán. Szinte az emóciókpantomimja játszódik le előttünk e so
rokban: Uram, ezután "őrizz, mínt szemed bogarát". Én "arcodra függesztem
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szemem / fölébred életem / s látásod csordultig betölt". Milyen ez az Isten? Nem
fáradt öregúr, fehér bozonttal az ajka alatt s a tarkóján. hanem dörgés előzte,

zuhogás követte villanás. Félelmet keltő megjelenése nem is félelmet, hanem nagy
ságérzetet akar kelteni, s művészí kifejezése tökéletes: "Kerubra ült és úgy re
pült / száguldott szárnyait kitárva" (18. zs.). Félelmet ő maga kelt, a zsoltáros
ember, akit elragadtatása az ellenség könyörtelen gyilkosává tesz: "üldöztem el
lenségem" utolértem, / s míg el nem pusztítottam, meg nem tértem". Sőt, meg
is tetézi: "rimánkodott, de nem volt mentség", S azután már fékezhetetlenül
tombol a győzelemben: "Szétzúztam ... mint a tér porát, I tapostam, mint az út
sarát". Eszébe sem jut, hogy is jutna Jézus Krisztus előtt, hogy éppen annak,
akit szétzúz és eltapos, kellene megbocsátania. A megváltatlan ember természetes
sötétsége ez, bevillogó fénnyel, amit nem a szeretete, hanem a hite ad. Ettől a
hittől azonban nem lehet elvitatni a legyőzhetetlenség elemi tudatát, amely uj
jong, miközben öl. Igy köszönti Urát - hol tegezve, hol magázva -, a kardján,
pajzsán, gerelyéri csorgó vér szennyéből kikiáltva. Mennyivel [árnborabbak, eset
lenebbek és okoskodóbbak Jézus Krisztus apostolai. Szájukon ki-kicsap az ő ha
ragjuk is, de a Szelídség sugárzásában tehetetlenül lehullik. Nincs mit kezdjen
vele a Bárány. Azt ugyan nem értik az apostolok, hogy mit kell szeretniük ellen
ségeiken, de gyűlölni már nem nagyon tudják őket. A Boldogságok magvai még
nem szöktek szárba bennük, de már beléjük ágyazödtak.

Aztán ennek a nyers, Góliát-verő, dávidi vérengzőnek hirtelen szétnyílik az
ege és Szent Ferenc-i ihletettséggel áradnak a dallamai: "A napok egymással beszél
nek / titkát átadja éj az éjnek", mikor Isten dicsőségét hirdetik. Az Urat köszöntő
napkorong kifut sátrából s mint "nászteremból vőlegény rohan I hős harcosként
elindul boldogan" (19. zs.). A csodálatos messiási zsoltár (22.) így kezdődik: "Iste
nem, Istenem, / miért hagytál el engemet?" Az üldözött, megtépett, kigúnyolt
ember fájdalmát nem lehet ennél az egyetlen mondatnál hitelesebben kifejezni.
És a páratlanul szép, szaggatott, lihegő segélykiáltások közül kilobban a következő

hasonlat, egyszerű, hűvös, beteljesedett tragikumával: "Szétömlő víz vagyok".
Az Úr hatalmas. "Hangja a szarvastehenet megel'letí" (29. zs.), de a bűnös

füle mégsem hallja meg. Milyen hangja van, ha állat élni kezd tőle, ember pedig
"zsibbadt füllel, süketen / némán, lezárt ajakkal/olyan, mint aki nem hall, I
mint aki visszaszólni képtelen?" (38. zs.). Az embert bűntudata rázza föl a néma
ságból, kícsínysége pedig megrendíti. Nem is kicsiny, kevesebb; "jaj, mint a köd
kép, elsuhan" (39. zs.). Isten az, aki talpra állítja, aki szavakat ad a szájába.
Istenben megnő az ember, s Isten országára féltékenven fordul a többiekhez: "S
kiáltsd a jövő nemzedék felé: »Ez mind az Istené í-" A harc tölti ki életét. A zsol
tárokat át- meg átszövi ez a váltakozó sikerrel folytatott harc, mind külső, mind
belső ellenségekkel és a föld alá is lesüt és az égre is fölcsap: jók és rosszak küz
delrnében sodródunk, győzünk és vereséget szenvedünk; a tét nagy. A tét maga
Isten, aki nélkül nem életet él az ember, hanem csak létezik. Az alvilág, a halál
háttérként sötétlik e harc mögött, s jónak is, rossznak is "elnyeli tagjukat I meg
emészti őket a falánk". S bár a zsoltárost Isten kiváltja, mégis belép a "Végső

Hajlékba", ahol a sorsa "álom és enyészet", s "akár. egy állat, lehull és semmivé
lesz" (49. zs.). Az ítélet elkerülhetetlen. Népe fölött az Úr ítél. A rossznak nincs
semmi esélye, megíáría, veszítenie kell, mert míg él, "Isten minden szavát maga
mögé veti". A jó pedig "kortyokban issza üdvösségét" (50. zs.). De ki a jó? A nagy
Dávidot is elbuktatta testi gerjedelme. Hiába mondta: "Én ismerem a bűnt, mely
rám mered", Isten irgalmát sírva, bűnét bánva, de következményeit el nem ke
rülve kellett kíkönyörögníe: "Teremts bennem új szívet, Isten!" (51. zs.).

Kétségbeesett, keserű félelem hatja át az 51. zsoltárt. Az ember szívét össze
szorítja a tapasztalat, lassan minden emberi kapcsolata megromlik, ellenség lesz
a barátból. Hová menjen, kit keressen? "Rohannék menedékhelyemre, I viharból
fergetegből menekülve." De nincs hely, ahol megnyugodhatnék : "Mindenfelé gaz
tettek ömlenek". Mint a körbekerített vad, rést akar vágni ellenségeinek gyűrű

jén, nincs is benne könyörület irántuk. Istenhez kiált: " ... pusztítsd ki, irtsd ki őket
mind egy szálig!" (59. zs.). Eszelős düh összecsikorított fogak közül zúdítja ki az
átkot és szinte Istent is föllovalja maga mellett. Istennek valóban nagy a haragja,
ha egyszer kihívja az ember, de a haragvó Isten édes mézet is tud csorgatni sze
relmes fia szájába. Most birodalmát földarabolja, a 60. zsoltár szenvedélye azt mu
tatja, mintha föltrancsírozná, s hűbéres fejedelmek tartományaiként a lába alá
taszítja, ilyen szép költői sorokban: "Efráim lesz a sisakom I Júda a kormányos
botom / Moáb a mosdó tálarn ..." A nagy költészet milyen tiszta, éles, egyszerű

láttató ereje feszíti ezeket a sorokat!
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Egy érdekes, tipikusan ószövetségi jelentéstartalmú kép Istent várnak, az Urat
tornyos erődnek mutatja, a seregek pusztító erejével, a leigázó bevehetetlenségé
vel fejezve ki a hatalmát. Az Újszövetség képi ereje nem lök, nem riaszt el, ha
nem hív. Nem zár ki, hanem áttetsző. Transzcendens képiség jellemzi az Oszö
vetség vaskos, fölhasithatatlanul masszív képiségével szemben. Jézus - képben
- út: járni lehet rajta. Igazság, meg lehet vallani. Élet, ehető. Vagyis ez Iogal
mibb képrség. Éppen ezért az Oszövetség költőrsége valódibb, tapinthatóbb, tes
tibb, inkább önmaga, képi határai vannak. Az Újszövetségnek nincs is költészete;
a lélek-szellem esszenciális leírásait tartalmazza. E leírásoknak van ugyan jellem
ző erejük, de csak egy-egy parabola, mondat, megf'igyelés, helyzet határáig. Az
Újszövetségben a szeretet lenyűgöző természetrajza bontakozik ki lépésről lépésre,
s emellett hiteles, szakaszos válogatása egy életrajznak, amely inkább szuggesztív,
mint ábrázolt, inkább hódító, mint kifejező.

A zsoltáros istenszerelme forró, elszánt és vágyakozó: "Lelkem téged szorn
jaz / testem is utánad eped, / ... harmatcseppre áhítozó / száraz rögnél is jobban"
(63. zs.). Az igaz nem megnyugszik, hanem "ujjong az Úrban" (64. zs.). Amikor
himnuszt énekel, vele szólal meg a természet is, a teremtésnek, a termékenység
nek, a szépségnek örvendezve: "a nyájak palástként födjék a réteket / búzából
adj takarót a völgyre / s daloljanak ..." (65. zs.). E szépsógnek még sincs semmi
köze az édeskedéshez, kemény marad a zsoltáros, ha szerelmes is Urába, ha resz
ket is tőle, s valami féken tartott zabolátlanság viszi ujjongásba is, bűntudatba

is. Az Úr úgy tesz próbára, ahogyan "tisztítják" tűzben a "színezüstöt" (66. zs.).
A győzelmi ének szertelen örömében tobzódik a zsoltáros, de ez nem akadályozza
meg abban, hogy iszonyú átkokat hívjon le az ellenségre (68. zs.). És milyen sze
líd, engedelmes, magatehetetlen, amikor megöregszik, s meghallja, nagy léptekkel
közeledik feléje az Úr: "Ösz fejjel, öregkoromra... Hangos szóval dicsérlek ...
hárfára pengetem . .. tenéked" - szokatlan, egyedüli, gyönyörű befejezés, a vénség
hanyatló fejjel ejti ki így magából az érett bölcsességet - "Izrael Szentsége"
(71. zs.).

Mit tesznek a jók? Kiisszák az Úr borát: "Az Úr kezébe a kehely,' borával
teletöltve. / Merít és önt belőle" (76.' zs.) a jó; a gonosz - kinek ragyog a szeme,
"mint a tej" - csak az alját, a seprűt ihatja. Pedig a gonosz nagy vígságban volt,
mind a keserű első kortyokig ; ám a jó is kesereg: "Hiába mosom ártatlanságban
a kezemet". Mégis, mi más kell neki, mint az Úr égi bora? "Veled vagyok", Uram
(73. zs.), mondja s elhalkuló vallomása e két szó alázatos csöndjébe simul. A jó
nak kemény sorsa van, megpróbáló tapasztalatokkal. Meg-meginog és sóhajtozik:
"Van isten, aki nagyobb nálad?" (77. zs.). Izrael történetét elősorolva. eseményei
nek vallásos hátterét soha el nem felejtve elmélkedik a zsoltáros a 78. zsoltárban.
Talán ebben találja meg a válaszokat azokra a kérdésekre, kétségekre, amiket 
állhatatlansága, bűne, korioksága fölött töprengve - tesz fől a 77.-ben. Igy szól
Isten ehhez a néphez: ,.Makacs szívéért elvetettem / fusson csak vágyai után" (81.
zs.). De ítél a pogányok fölött is. &kik "Értés, tudás nélkül, sötétben kóborolnak
/ s a föld alapjai alattuk ímbolyognak" (83. zs.). Az Úrhoz hű izraelita fölkel elle
nük és fejükre zúdítaná a pusztulást, Isten tüzét: "Ahogy Ll tűz az erdőt égeti / és
lángra gyúl a rengeteg / rohanjon rájuk viharod, / pusztítsa őket tomboló szeled"
(83. zs.).

A zsoltáros elragadtatott lélekkel vágyakozik a templom után: "Sokkal jobb
egy nap udvarodban / mint ezer lent, az alvilág ölén" (84. zs.). Hisz a hitében,
hisz az engesztelésében. tudva, hogy "a hűség kisarjad a földből/az égből az
igazság lehajol" és "vonul elöl az igazság / szépség követi lábnyomát" (85. zs.),
Emberi egyetemesség-tudat fogalmazódik meg ebben a zsoltárcímben: "Minden nép
Sion szülötte", tehát a világ, nemcsak egy-egy nép java az üdvösség. A szent
város a népek fölött ragyog, a népek "Mind itt születtek" (87. zs.). Jahve így szól
a nép hűséges királyához: "Ha ragaszkodik hozzám... felelek... és szorongásától
megszabaditom", és tulajdon vendége lesz a "fényes lakomán" (91. zs.). Fölkiált
a zsoltáros ekkora bőség, ekkora szeretet hallatán: "Gyertek, imádjuk! ... ujjongva
áldjuk üdvösségünk kőszálát!" (96. zs.). Zengjen az Úrnak az egész világ! Vigadjon
a föld, "a tenger s ami benne él, harsogjon a fennsík... s az erdő minden fája"
énekeljen. Most is, mindig, de főleg akkor, amikor a zsoltáros "látja, hogy az Úr
jön / jön, hogy átvegye uralmát a földön" (96. zs.). "Fújjátok meg a kürtöket és
a harsonákat / zenéljetek . .. pengess lantot / csendüljön a hangod... A folyamok
tapsoljanak / a nagy hegyek kiáltsanak", igaz ítéletet sóvárog a föld, igaz ítélet
készülődik.
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Nemcsak a jó virágzik, a gyom is. A gyom rosszat virágzik: "az álnok ... bur
jánzik / de ő egy csapásra letarolja őket". Viszont "Az igazak virulnak, mint a
pálma, / mint a libanoni cédrus, úgy gyarapszanak, átültetve az Úr házába, / az
Isten udvarán virítanak. - Egyik sem szárad el öreg korára, / hanem üde és friss
marad" (92. zs.). Halála előtt mégis panaszra nyílik az ajka, s csak az a reménye,
hogy él az, Aki Van: "l'vIinden barátom messze vitted" - Uram - "egyetlen tár
sam lett az éjhomály" (88. zs.). Az igaz ember elmagányosodík, mégsem lázad, ke
serűsége elmúltával mindíg ugyanő, az Úr száll aszivébe; .Kelettöl napnyugatig
amilyen távol/oly messze dobta lázadásainkat önmagától" (103. zs.). Ahogy a
zsoltáros végigtekint a teremtett világon, mintha külön-külön megérintene min
dent, amit lát; a biztos szemű, biztos kezű leiró remeke a 104. zsoltár, melyben a
személytelen elemek megszemélyesülnek és elvonulnak az Úr előtt, kinek "tekinte
tétől a föld megremeg / hozzáér hegyekhez: füstölni kezdenek". Hatalmas erejű

a 109., ún. Atokzsoltár, melyet nem mentegetní kell, hanem átélni benne a kifejezés
sistergő erejét, mozgalrnasságát, izzását. Végül is az átkozódás is lehet irodalmi
műfaj tárgya. A zsoltáros, aki átkozódik, aki írmagostól ki akarja irtani az ellen
séget, ugyanaz, aki ezt a szeretettől forró és mély értelmű sort leírja: az Urat
"valóban csak az érti meg, aki hozzá tapad" (lll. zs.). Ez az Úr az, aki "fölka
rolja ! szernétből a szűkölködőket" (113. zs.). Tudja a zsoltáros, ereje' onnan van,
hogy "mikor hajszol tak, hű maradtam" (116. zs.). Győzelmi ujjongásában pálma
ággal fogadja azt, " ... aki jön az Úr nevében", mert "áldott" (118. zs.). - Micsoda
emlékeket ébreszt ez bennünk! - Verskoszorút ír Isten törvényeiről, mely "egye
dülálló alkotás" (Farkasfalvy Dénes, 196. old.). Misztikus mélységekig mutatnak
ezek a sorok: "Gondolataimban ősi ítéleteid, ha visszatérnek ! magamban újra erőt

érzek". Az istenszerelem szebbnél szebb kifejezést talál, hogy elmondja vallomását
Annak, akibe szinte belekarol, átölel, hozzásimul: "Dobogó szívvel futok rende
léseid útján" - "Fölujjong lelkem végzéseid látva" - "Igéid kincse lesz zsák
mányom" - "Szent Isten, igaz vagy!" Mégis, meg-megérint minket valami túl
buzgó, farizeusi igyekezet: "Riadtan tágra nyílt a szám, lihegve vágyom rendelé
seidre" - "Utálkozom, mikor a hitszegőre nézek" - "Ellenzőt tégy szememre ..."
(119. zs.).

A7.- Úr a derű Istene, aki népét körülöleli, "ahogy a hegyek a völgyét". "Meg
telik nevetéssel a szám", mikor "az Úr nagyságát megmutatja". A zsoltáros látja
társát a népben, aki "könnyet hullatva vetett ' örömujjongva aratott", s "Ment
a határba, ment zokogva I vitte kötényét, s jött kurjongatva, I hozta a kévét"
(125. zs.), Roskadozik az áldástól az istenfélő: "Mint dúsan termő tőke, feleséged
/ pompázik házadban / és gyermekeid, mint olajfavesszők / az asztalod körül"
(128. zs.). E derű a bűnbánat, az önismeret virága: "Ha fölsorolod a vétkeket,' Uram
! van-e aki előtted megállhat?" (De profundis, 130. zs.). Az Úr szeretete rásugárzík
Sionra, fiainak minden bűne ellenére is, és így szól megszantelt földje fölött: "Ez
mindörökre nyughelyern / ez székem, így tetszett nekem ... és Dávid szarvát fény
nyel elborítom" (132. zs.). Ezek a fények már a Messiás felől érkeznek. így árasztja
el áldással is az Úr a testvéri közösséget : "Valóban milyen jó, milyen szép / az
együttélő testvéri közösség í / Mint drága kenet, mely homlokra csordul, ! szakál
lon csurran, Aronnak szakállán, / nyakán lefut s elömlik a ruháján. / Mint amikor
a Hermon harmata / elönti lejtőit Sion hegyének. / Az Úr áldása onnan árad, / és
mindörökre élet" (133. zs.). Ez a zsoltár kis remeklés.

A hódoló zsoltáros így bizonyítja hűségét az Úrhoz: a bálványimádók ellen
"tökéletes voltam a gyűlöletben" (139. zs.). Engem azonban "Ments meg!" És sú
lyos átkok következnek. Gyűlöli az ellenségét, de az is igaz, kétségbeesve fut előle,

meg a betegség, a büntetés, a halál elől, s oltalomért könyörög: .Jcinyújtom hoz
zád két karom / az alvilágból kiaszott torokkal! utánad szomjazom" (140. zs.). Az
Úr az, egyedül az Úr, aki büntet is, áld is, szerongat és föl is szabadít, elűz, de
vissza is vár: "haragja lassú, jósága bő", s "Utat nyit szándékodnak, hogyha féled
! meg vált, meghallgat, hogyha kéred ..." (145. zs.). Ö "éleszti újjá Jeruzsálemet ...
bátorítást ad a szegénynek ... s annak örül, ki féli őt ! és nála keres támaszt és
erőt" (141. zs.). Dicsérjétek őt "Tűz és jégeső hó és ködfelhő ! ... szélviharok
! hegyek és halmok / gyümölcsösök és cédrusok / vadak és igás barmok ! csúszó-'
mászok és szárnyasok / .. , A föld királyai és népei / szép Ifjak és leányok ;' fia
talok és aggastyánok" (148. zs.), Dicséretet zengjen neki minden hangszer, minden
emberi hang, a jelen és a múlt, .Allelúja!" (150. zs.), mert ő az, aki szüntelenül
és kiábrándíthatatlanul "népében gyönyörködik" (149. zs.).
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