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AZ IMÁDSÁGRÓL
Érdemes még tervezgetni? Már abban a korban
vagyok, hogy minden új nap ajándék, s egyre szí-
vesebben kalandozom a múltban, mint a jövőben.
Alfred Cortot utolsó felvételeit hallgatom, s köz-
ben arra gondolok, mennyivel tisztultabb az a vi-
lág, amelyet 60 éve ő érzékeltetett Chopin vagy
Schubert bemutatásával. Aztán jött az esztelen ro-
hanás, a semmi borzongató érzése, egyfajta er-
kölcs híján lévő célképzet. Krisztus leültette az em-
bereket, úgy beszélt nekik. A mai ember rohanni
szeretne, hogy le ne maradjon valamiről, mert
nem tudja, hogy az igazán fontosakat csak csend-
ben, nyugalomban vehetjük észre.

Márai nagyon elgondolkodtatóan írt a csendről,
a befelé hallgatásról, miközben Maeterlinck műveit
olvasta. „Maeterlinck gazdag volt és gróf, s ugyan-
akkor költő volt. Valahogy nem vág ez össze. Meg-
volt a lehetősége reá, hogy az igazi költő életét élje
— tehát tökéletesen alázatos közelségben min-
denhez, ami emberi, és tökéletes távolban minden -
től, ami piaci, ahogy a költők, királyok, a szentek
élnek —, de nem élt ezzel a lehetőséggel, mert gróf
is volt, gazdag is volt” (Napló, 1957).

E pár sor a ferences szerzetest, Szedő Dénest
juttatta eszembe. Összes művei első kötetét, for-
dításait adta közre Hidász Ferenc a Szent István
Társulat gondozásában. 1959-től egyik napról a
másikra élt, ahogy mondani szokták: „tisztes sze-
génységben”. Imádsággal, szemlélődéssel tel tek
napjai, s egyre többet fordított, megtalálta a ro-
kon hangokat, kiszakadt az ellenséges, fenyege-
tő világ lármájából, de kárpótlást talált a virtuá-
lis birodalomban, az áhítatot, békességet sugalló
versek és prózai alkotások között.

Saját sorsára ismert a Zsoltárok könyvében. Ma-
 gá nyában erőt adott számára a biztos tudat,
hogy az általa imádságokból, köl teményekből, for-
dításokból felépített házat Isten segítségével
emelte, ahogy a 127. zsoltár tolmácsolásában ol-
vas suk: „Ha nem az Úristen építi a házat, / hiá-
ba vesződik vele bárki ember. / Ha nem az Úr-
isten őrzi a várost, / az éji őrszem hasztalan őrzi.”

Szedő Dénes imádságos lélekként azokban a
korszakokban és műfajokban volt igazán ottho-
nos, amelyeket az imádkozó ember hite szőtt át.
Szívből fordított, átélte az eredetit, rezonált az is-
mert vagy ismeretlen költő szándékára. Elesett-
ségében is erőt merített abból a bizonyosságából,
hogy Isten megsegíti. (A Szent István Könyvhét-
re jelent meg Hannelore Risch Isten megvigasztal
című megrendítő könyve, amely ugyanezt az élet-

érzést sugallja.) Ezért érezzük olyan átéltnek, hi-
telesnek a ferences szentek himnuszainak fordí-
tását, de liturgikus himnuszfordításai között is
akadnak maradandóak.

Hogy mi a ferences lelkülettel történő fordítás,
talán érdemes idéznünk az 55. zsoltár bevezetését.
Előbb Szedő Dénes, majd Farkasfalvy Dénes tol-
mácsolásában. Szedő Dénes: „Könyörgésemet
halld meg, Istenem / el ne zárkózzál esdeklésem
elől, / figyelmezz rám, és szómra válaszolj, / fel-
feltör panaszom. // Ellenség zaja, latrok zsivaja
/ zavarja és feldúlja békém. / Nyomorúságot hoz-
nak énreám, / Vadul vádaskodva ellenem. Far kas -
falvy Dénes: „Imám füledbe jusson, Istenem, / ne
légy süket rimánkodó szavam ra. / Figyelj reám,
felelj nekem, / hajolj le, hallgass panaszomra. //
Az ellenség haragjától rettegek, / a gonoszok sze-
me ha rám mered. / Mert ha zug vádakat kohol-
nak, egyre / dühödten szidnak szemtől szembe.”

A gondosan, ismételten átdolgozott második for-
dítás korrektebb, Szedő Dénesét pedig mintha a mo-
dern zsoltáros jajgatná el. Ízlés dolga, ki melyiket
választja (s akkor még nem is szóltam Sík Sándor
megoldásairól). Szedő Dénesnek — mint uraltam
rá — vannak telitalálatai, s mint minden fordítónak,
néha gyengébb megoldásai. Nem meggyőző pél-
dául a híres „versenydarab”, A ván dor éji dala át-
ültetése, persze Tóth Árpád után elég nehéz még
teljesebb változatát adni. Tény, hogy Szedő Dénes
fordításainak nagy többsége fontos fejezete a ma-
gyar líra világirodalom felé történő nyitásának, meg-
jelentetése nyeresége verskultúránknak, de imád-
ságos életünknek is, hisz jó néhány imafordítás is
olvasható benne, mégpedig olyan nyelvezettel,
amellyel bizalommal és méltó módon könyörög-
hetünk Istenhez. (Nem mellékesen ilyen gyűjte-
mény a Kindel mann Győző válogatásában és
szerkesztésében megjelent A család imakönyve is,
szebbnél szebb imákkal és fohászokkal.)

Miért hiszek? Ez a kérdés, pontosabban a rá
adandó válasz minden gondolkodó hívőben fel-
merül, s különféle válaszait olvashatjuk a Kai rosz
Kiadó sorozatában, amely azt bizonyítja, hogy
nem feltétlenül igazságos korunkat elval lás -
talano dott nak nevezni. A lassacskán századik kö-
tetéhez közeledő sorozat meghatározó fogalma
az imádság. Térdre borulva, magányban, vagy ép-
pen életünkkel, tetteinkkel, amelyekkel igyek-
szünk Isten szolgálatába állítva jobbá és embe-
ribbé formálni a világot.

Ritoók Zsigmond Homérosszal is Jézushoz ér. Az
ókortudomány tudósa Simon Erikának vallott éle-
téről, sorsáról, ihletőiről. Ha ismerek szerény em-
bert, Ritoók Zsigmond az. Szólhatott volna si-
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kereiről, elismeréseiről, ő azonban ezek elérését
a kegyelem segítségének tulajdonítja.

1956 után villámcsapásként ért bennünket,
első éveseket a hír, hogy néhány hasonlóan gon-
dolkodó és cselekvő társával egyetemben eltávo-
lították az egyetemről. (Brusznyai Árpád kegyel-
mi kérvényének aláírása volt a bűnük.) Nem
száműzetésnek fogta föl gimnáziumba helyezését,
hanem isteni rendelésnek, s ott is azt folytatta, amit
az egyetemen elkezdett: szépre, jóra és legfő-
képp az igazra nevelte növendékeit. Minden em-
berben megvan az adottság ezeknek az erények-
nek gyakorlására, csak meg kell tanítani őket
ar ra, miképp kamatoztassák. Ritoók tanár úr
egész pályájának ez volt az egyik alapelve. A má-
 sik: sose elégedjünk meg azzal, aminél többre va-
gyunk képesek. A kapott talentumokat folyvást ka-
matoztatnunk kell, amíg erőnkből futja.

Istenszeretet és emberszeretet. A főparancso-
latok meghatározzák életünket és tetteinket. Mind-
kettő megvalósításával teljesíthetjük küldetésün-
ket. Jézus ezeket a parancsolatokat élte meg, s
mutatott példát arra, hogyan élhetjük meg mi is.
Idézem: „Jézus ezt a parancsolatot valósította
meg a viszonylagosságok világában minden kö-
vetkezményével együtt, a kereszthalálig menően:
A ’felnőtt’ kereszténységet éppen ez jelentheti, ez
a felelős éthosz, az isten- és emberszeretetben fo-
gant, szeretet vezette felelősségvállalás etikája.”

— Kérem, álljanak fel! — mondta a kicsit sá-
padt, szemüveges fiatalember, görögtanárunk.
Magamban olyasmit morogtam, miféle középis-
kolai tempó ez.

— Egyperces némasággal adózzunk azok-
nak a kollégáinknak, akik a forradalom áldoza-
tai lettek — folytatta.

Álltunk és tisztelettel vegyes szeretettel tekin -
tettünk rá. Ilyen érzésekkel gondolok rá azóta is. 

Első hallásra ostobán hangzik a kérdés: lehet-
e hangos sikere az imádságnak? Pedig nem az! Ami-
kor 1970-ben az Új Írásban Juhász Ferenc jóvoltá-
ból Erdélyi Zsuzsanna közreadott néhány archaikus
népi imádságot, óriási volt a visszhangjuk. Bebi-
zonyosodott, hogy a magyar néphagyományt
nem a forradalmi gondolat hatotta át, hanem az
őseinktől örökölt, századokon át búvópatakként to-
vább élő imádságos érzület. A közlés, majd az 1974-
ben megjelent Hegyet hágék, lőtöt lépék egyszerre volt
tudományos és lelkiéleti szenzáció, amelyet azok
is méltányoltak, akiknek világnézetét megrendítette
a gyűjtemény. A Szent István Társulat újdonsága
(Erdélyi Zsuzsanna — Várhelyi Ilona: „… századokon
át paptalanúl…”) nemcsak — mint alcíme ígéri —
„az archaikus népi imádságműfaj fogadtatástör-
ténetét” dokumentálja, hanem bepillantást enged
évtizedek mentalitástörténetébe is. Talán segíthet
abban, hogy aki nem élte meg a hetvenes-nyolc-

vanas éveket, megérthesse, milyen elementáris
igény lappangott a társadalomban a múlt hiteles
megismerésére, s annak az imádságos hagyo-
mánynak feltérképezésére, amelyről már csak az
idősebbek nek lehetett emlékük, s Erdélyi Zsuzsan -
na tevékenysége nélkül alighanem elfelejtődtek vol-
na. A rejtett forrásra rátalálva, annak kivételes je-
lentőségét mindenekelőtt az akkori Új Ember
ismerte föl, ismertetések és híradások mellett ta-
nulmányokban méltatták kitűnő munkatársai az
„eseményt”, és helyt adott a lap Erdélyi Zsuzsanna
olyan jellegű kéréseinek is, amelyek gyűjteménye
bővítésére vonatkoztak.

Hadd idézzem az akkori Új Ember egyik kitű-
nő, a néprajzban is otthonos írója, Sinkó Fe renc Ma-
gyarok imádása című cikkét, amelynek bevezető kér-
désében („Van-e, volt-e valami sajátos a magyar
imádságban?”) máris éreztette a gyűjtésből adó-
dó igen jelentős következményeket. „Csodálato-
san szépek és jellemzőek imádságnak is. Semmi
sincs bennük a farizeus oltár előtti dicsekvéséből,
a vámos szűkszavú, lényegre szorítkozó áhítata és
alázata fohászkodik bennük. A lélek felemelkedését
szolgálja bennük minden szó, hasonlat. Lírai ké-
pekkel kezdődnek, mint a népdalok, csakhogy ezek
a képek természetfelettiek. Önkéntelen a regölés
és a sámán jut eszünkbe róluk, aki a világfán a ter-
mészetesből, a hétköznapiból a természetfelettibe
kapaszkodott fel.”

Márai Sándor számára alighanem az 56-os for-
radalmat és szabadságharcot követő évek voltak
azok, amelyek újra meg újra önvizsgálatra és
számvetésre késztették. Ezt bizonyítja A teljes Nap-
ló 1957–1958 (Helikon). 1956 november 6-án a Sza-
bad Európa rádió megbízásából Európába repült
tudósítóként, s amikor ráébredt, nincs remény, a
szovjet tankok eltaposták, a nyugati hatalmak el-
árulták a magyar forradalmat, az imában keresett
vigasztalást. Michelangelo Piétája előtt elmondta a
Miatyánkot, és miközben azért könyörgött, bocsássa
meg vétkeinket az Úr, miképpen mi is megbo-
csájtunk az ellenünk vétkezőknek, úgy érezte:
„Isten válaszolt.” Rádöbbent, hogy a világban ta-
pasztalható rosszért nem lehet Istenre hárítani a fe-
lelősséget: „Én vagyok a felelős: én, te, ő!”

Részt vett XII. Piusz magánkihallgatásán. El-
panaszolta a pápának népe és az írók szenvedéseit.
„Alessandro — mondta a pápa —, én tudom
mind ezt. Mindent megteszek, már két enciklikát ad-
tam ki a magyar értelmiség érdekében.” A fogadás
végén mindnyájukat megáldotta. Ekkor készült ró-
luk az a fénykép, amelyet tűnődve szemlélt a pápa
halálát követően. Mintha XII. Piusz szomorúan állt
volna közöttük, mint aki tudja, hogy a világot át-
járta a bűn, az emberen csak az imádság segíthet.
Tudta ezt Márai is, s legkeserűbb pillanataiban maga
is imát mondott. Tudta, nem szabad apró-cseprő
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ügyeink elintézését is rábízni, meg kell hallanunk,
amíg nem kezd „zengeni” a magány. Keserűen je-
gyezte föl: „Ameriká ban nem ’zeng’ a magány. Itt
mindenki süketen magányos. Csak ott ’zeng’ a ma-
gány, ahol hallják a zengést.” Szent Ferenc hallot-
ta, mert figyelt és figyelni tudott rá. Nem a hatalom
közelségébe, hanem Istenébe akart férkőzni…
Ezért lett költő, és megírta a Naphimnuszt.

Márai naplóit olvasva mindig csodálattal adó-
zom félelmetes műveltségének, elképesztő olva-
sottsága lenyűgöz. Aztán rádöbbenek: ő is ember,
vaskos tévedésekkel, amelyek egy részét a hazá-
jától való távolsága magyarázza. Ilyen távolságban
vagyunk mi is az ideális világrend teremtőjétől, de
áttörhetjük az imával. Idő kell még? Erő? Nem is
egyszer kérdezte az író, miközben tervez getett.
Szívszorító arra gondolni, hogy még több mint 30
éve adatott, s élete végén teljesen magára maradt.
Már ő sem hallotta a „zengést”.

Amíg látott, minden reggel Arany Jánost ol-
vasta, és a Bibliát. Hű maradt nyelvéhez, és kereste
a titkot, amely felé dadogva, esendően, botladozva
indulunk napról napra.

RÓNAY LÁSZLÓ

JEREMY DRISCOLL:
EZ TÖRTÉNIK A MISÉN

A szentmise misztériumának rövid és közérthető
összefoglalása jelentős vállalkozás, jelentősebb,
mint azt az ember elsőre gondolná. A szentmisé-
ről minden vallásgyakorló katolikusnak van egy-
részt hittanórán tanult iskolás fogalma, másrészt a
„szokás” és folyamatosság révén önkéntelenül is
megélt képe, aki pedig a vallásgyakorlat körén kí-
vül van, egyszerűen csak el kell mennie a litur giára,
hogy lássa, mi történik benne. A tapasztalat azon-
ban nyilván nem elég. A szentmise liturgiája nem
értelmezi önmagát, ezért hasznos kézikönyvekre
mindig szükség van, hogy általuk a hí vő személy
és a kereső ember egyaránt felfedezze a szimbó-
lumok változatosságát, a mögöttük rejlő univerzális
tartalmat, a precíz rituális szerkesztést, és semmi-
képp sem utolsósorban a szentmise liturgiájának
az egyház hitében betöltött mély és megkérdője-
lezhetetlen jelentőségét. A miséről írni, főként egy
papnak, aki nap mint nap ünnepli azt, nem is olyan
nehéz; de jól írni róla már sokkal nehezebb, úgy,
hogy egyszerre ismerjék fel benne saját lelki és hit-
beli élményüket azok, akik rendszeresen járnak mi-
sére, mindazonáltal felkeltse azoknak az érdeklő-
dését is, akik bár hívőnek vallják magukat, mégsem
érzik szükségét az eucharisztikus eseményen való
értő és aktív részvételnek. A szentmiséről való el-
mélke dés túl könnyen lehet szubjektív, ha a szerző
sa ját benyomásait írja le, teológiai szakkifejezések-
kel támasztva alá érzéseit, azzal pedig túlságosan

(pontosabban lehetetlenül) magasra teheti a mér-
cét, ha az objektivitásra való törekvéssel, egyol-
dalúan szentírási és tanítóhivatali utalásokkal írná
körül a mise jelentését az egyház életében.

A kortárs liturgikus teológiában (talán épp
ezért is) egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az
interszubjektivitás fogalma, amely egyszerre akar-
ja megtartani és érzékeltetni a liturgikus cselek-
mények szubjektív befogadásának feltételeit, meg-
haladva ezzel egyetlen szubjektum vagyis sze mély
liturgiához való viszonyát — egy könyv esetében
például magáét a szerzőét (amelybe természetesen
közrejátszik az illető hivatástudata, a hivatás ki-
bontakozásának története, a liturgikus élményei
életének különböző szakaszai ból, az átélt misék
kulturális környezete vagy épp azok esetleges vál-
tozásai stb.), másfelől viszont tudatában van an-
nak is, hogy nem lehet a számos szubjektív be-
fogadást egyetlen objektív liturgia-értelmezés
alá sorolni, amelyben elvész a résztvevő ember
(külvilágban megélt) személyessége. Az interszub -
jektivitás tisztában van azzal, hogy a szentségi tör-
ténés szubjektív megközelítését nem szabad kizárni,
elvégre Isten cselekvését az ember csak emberként
tudja értelmezni, ugyanakkor a szubjektív meg-
közelítés nem lehet kizárólagos és sokrétűségében
megosztott sem. Meg kell találni a szubjektumok
számára jelentést hordozó közös hitbeli jelentést,
amely azonban mégsem egyértelműen objektív,
mintegy isteni kinyilatkoztatás az ember feje (és szí-
ve) fölött, vagy kötelező egyházi deklaráció.

Jeremy Driscoll bencés szerzetesnek, a római
Szent Anzelm Egyetem amerikai tanárának a
szentmise misztériumába bevezető könyve ebből
a szempontból jelent különös értéket. Bár első ol-
vasatra nem tartalmaz semmi újdonságot a mise jel-
képeinek, rituális formáinak és részeinek bemu-
tatásában, egyértelműen nem is ez a célja. Nem akar
olyat mondani a miséről, amit még nem tudunk,
amire nem gondolt még senki, ezáltal új megvilá-
gításba helyezhetné a szentmise elemeiről alkotott
elképzeléseket (vagyis nem akar teológiai forrás-
munka lenni), de nem szeretné a teológiai hagyo-
mány összefoglalását sem nyújtani az általa (böl-
csen) meghatározott terjedelmi korlátok között.
Szentírási utalásokat is csak annyiban alkalmaz,
amennyiben az események, jelek és gesztusok
mögött láttatni kívánja a Bibliával való kétségbe-
vonhatatlan összefüggéseket. Munkája olvasmá-
nyosan vezeti vé gig az olvasót a szentmise részein
pontról pont ra, részletes magyarázattal szolgálva
az egyes „betétek” formáit illetően, ugyanakkor
igyekszik gondosan minden forma mögé is tekin-
teni, egyszerre mutatva rá arra, miért azt a konk-
rét formát választotta ki Isten, a mise valódi cse-
lekvője, és miért éppen az lehet a legkifejezőbb a
befogadó ember számára. Driscoll több alkalom -
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