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Próféták és zsoltárosok 20. századi irodalmunk
elsó szakaszában (II. rész)

Isten alakja nem is egyszer úgy jelenik meg az ószövetségi zsoltá
rokban, mint a nyáj ról gondoskodó pásztor. A zsoltárok többségé
nek szerzője, legalábbis a hagyomány szerint maga is pásztor volt:
Dávid apja nyáját őrizte, tarsolyában pásztorbottal indult Saul ud
varába. A pásztomép őse Ábrahám volt, az Úr családjával és nyá
jával vándorolt a megígért földre, aztán az éhínség elől Egyiptomba
menekült. Mózes is nyájaival vezette népét a pusztaságon át. A
pásztorélet tehát ismerős volt, a belőle vett képek és allegóriák a
zsidóság múltjának elidegeníthetetlen elemeiként funkcionáltak. A
nyáját-képét vigyázó Úr bensőséges szeretetével, gondosságával je
lent meg ezekben a zsoltárokban.

József Attila zsoltároktól ihletett verseit - mint általában iste
nes költészetét - ugyancsak áthatja ez a bensőségesség. Alázato
san, gyermeki bizalommal fordult az Úrhoz, igaz, mondanivalójá
ba, mintegy a bizalmas hang ellenpontjaként beleszőtte saját nyo
morúságának, szegénységének élményvilágát is:

Ó, Uram, nem bírom rímbe kovácsolni dicsőségedet.

Egyszerű ajakkal mondom zsoltáromat.
De ha akarod, ne hallgasd meg szavam.
Tudom, hogy zöldel a fű, de nem értem,

minek zöldel, meg kinek zöldel.

József Attila A Csöndes estéli zsoltár e bevezető versszaka a híres 23. (22.) zsoltár
indítását idézi: "Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm,zöldel
lő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett en
gem." Ám József Attila már-már profán fordulattal nem Isten di
csőítésével folytalja versét, inkább annak ellenpárját írja meg. "Asz
talt terítettél számomra" - mondja a zsoltáros. A költő azonban
nem kapott meghívást:

Csak egyszerűen, primitíven szeretném most Neked
elmondani, hogy én is vagyok

és itt vagyok és csodállak, de nem értelek.
Mert neked nincs szükséged a mi csudálásII nkra,

meg zsoltárolásunkra.
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Két változatban ismétlődik a "ha nem akarod, ne hallgasd meg
szavam" fordulata. Ez is a zsoltárok jellemző kifejezésének megfor
dítása, annak a rendkívül érzékletesen kifejezett gondolatnak - a
deszakralizálódásnak változata, amely a "Mindenkor idejük van a
zsoltároknak" kezdetű Gyémánt mély és máig érvényes igazsága:
"Nagyon elfelejtettük, hogy angyalok voltunk, / Kövér vánkosokká
töm tük fehér szárnyaink /(...) szívünkben a csillag megfogyott." A
Gyémántban is megfigyelhető a zsoltárban írtak módosításának, evi
lágivá tevésének szándéka. A 23. zsoltár arról szól, hogy Isten éle
tük minden napján vezéreli a benne bízókat, akik "örök időn át"
házában lakozhatnak. József Attila viszont saját kicsisége tudatában
kételkedik abban, hogy "számon tartják", Istent a földi élet végén
megjelenő Úrhoz hasonlítja, aki odáig "elnézett kis virágaink fö
lött", ezért nem érdemes nyugalmát zavarni.

Kassák Lajos De ez a fenséges, távolságtartó Úr mégsem "hallgat", gondja
van teremtményeire, ostromolni lehet, megtagadható, hogy aztán
visszataláljunk hozzá, mint Kassák Lajos tette, aki Pogány könyör
géseből végül is Istenhez vagy valaki máshoz fohászkodott kegyel
méért:

Uram bocsásd meg bűneimet ha vannak
nem raboltam ki és nem öltem meg senkit
szigorú pillantásod rég felmérte már
hitvány áruló vagy balga hős voltam-é

Véled számolok most ki sosem üldözött
és megszégyenülten én sem kértem semmit
úgy voltam csak a szűk viharvert akolban
szalmán éltem és gyapjút adtam gazdámnak

Nem mondom el mit kerestem és találtam
de lásd láncok és kétkedések öveznek
s most alázatosan kérem én jó Uram
elfáradt csontjaimat fogadd kegyelmedbe

Szép Ernő A 91. zsoltár, amely talán a gyűjtemény legszebb darabja, ezt a bi
zalmat fogalmazza meg gyermeki hittel. Mintha egy szelíd kéz irá
nyítaná az Úr felé, akinek védelmében az életnek reményt keltő

tényeire figyelhetünk. Isten a várunk, a menedékünk, Ó szabadít ki
a csapdából, hűsége védőpajzsunk. A költő, de népe sorsa is telve
van veszedelmekkel, folyvást felhabzik a gyűlölet, az ostobaság.
Ehhez az Istenhez írt Imádságot Szép Emő, fohászkodását a magyar
nép nevében sóhajtva el:

Ki űlsz az égben a vihar felett,
Én Istenem, hallgass meg engemet.
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Hozzád megy szívem és ajkam dadog,
Hazámért reszketek, magyar vagyok.

A népekkel ha haragod vagyon,
A magyarra ne haragudj nagyon.

Ne haragudj rá, bűnéi ne keresd,
Bocsáss meg néki, sajnáld és szeresd.

Szeresd, vigyázz rá, istenem, atyám,
El ne vesszen a sötét éjszakán.

Hiábavalónak érzett
küldetés

A húszas években Babits ,,léckatonákkal" őriztette házát a "karmo
sabb öcsök" hűt1enségét és az általa vallott ideáloktól való eltérését
tapasztalva. Középkori szerzetes módjára mentette pár régi köny
vét, "sün-életének" magányába menekülve. "Nyájas magasságban
csüng a dombtetőn a ház" - írta Holt próféta a hegyen című versé
ben, a mord Jeremiáshoz hasonlítva magát és helyzetét. Az Ószö
vetség egyik legnagyobb prófétája újra meg újra Isten közeledő

büntetéséről prófétált, s mert a babiloni uralom eljövetelét jósolta,
ellenségei támadtak. Még akkor sem hittek neki, amikor jövendö
lései beteljesedtek. Hiába adta tanácsait, kortársai az ellenkezőjét

cselekedték. ÖSszességében teljes kudarcot vallott. Babits lelkiálla
potáról sokat elárul, hogy éppen hozzá hasonlította magát, s a pró
féta sorsába élte bele magát, az ő sikertelenül végződő küldetéstu
datát értelmezte újra a sajátjára vonatkoztatva. Modern környezet
ben él az ő [eremiása: postás hozza az újságokat, leveleket, megismer
heti a híreket, a legújabb divatot, de mindez nem oldja magányát:

...Meghalt a jelen,
s ami hír fiilembe ér, mind csak történelem.

Elsiillyedt a világ és nem maradt élve más:
dombon ül s fejet csóvál a mord Jeremiás.

Eltüntek s elsiUlyedtek, s talán így a jobb:
míg itt voltak, kínzóbb volt, hogy egyedül vagyok.

A hegyéire húzódott, társait elveszített újkori Jeremiás intelmeit
már senki sem hallgatja meg: mintha hatott volna, s úgy tekint a
barbár világra: "Mint a nyíltszemű halottak, kiket végidőn / barbár
törzsük künn hagyott a nyájas dombtetőn."

Illyés Gyula Hasonló alapérzést fogalmazott meg Illyés Gyula Hóseás című

versében. Az ő prófétája is magányos, sikertelenségétől megseb
zett: "Már semmi se gond, se bú; meghalt a győzelem; / magam
vagyok, magam, / el nem árulhatón: mivel seregtelen, / bízva:
mert társtalan." Ennek a versnek is távolról történő, látszólag hű-
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vös szemlélődés adja alaphelyzetét. Hóseás (Ozeás) azért ostoroz
ta kortársait, mert hamis isteneket imádtak, szentségtelen kultu
szok kíséretében hódoltak Baálnak. Az áldozásokat elsősorban

azért átkozta, mert rászed ték a hiszékenyeket, Bételben és Dán
ban aranyborjút állítva.

A próféta könyvének mondanivalóját Illyés versének hátterébe
képzelve nyilvánvalóvá válik ennek aktuális mondanivalója, tör
ténelmi jelentéstartalma. A hiszékeny tömegek félrevezetése, az
aranyborjú állítása a költő világháborús közérzetének hű jellem
zője. De másfajta késztetésből is éppen Hóseást választotta: ez a
próféta ugyanis különleges érdeklődést tanúsított kora társadalmi
eseményei iránt, s Illyéshez hasonlóan lesújtó véleménye volt ko
ra vezető rétegeiről, a királygyilkosságokról, az anarchiáról és a
megosztottságról. Mindennek eredménye a majdani szétszóratás
lesz. Illyés a prófétákhoz hasonlóan felvillantja a jövendő képét,
de látja romlását is: .Vívódásban telik napom és éjjelem, / ország
dől, nép zokog." S a küldetés hiábavalóságára utalva: "Sóhajtok;
hallgatok."

Jónás könyve Akár Babits Jónása is mondhatta volna ezt, hiszen hiába várta,
remélte Ninive pusztulását. A Jónás könyve irodalmunk egyik leg
szebb, legtöbbet magyarázott, értelmezett alkotása, egy a szüle
tése idején kiszélesedő világirodalmi folyam része. Befogadása
szempontjából szinte teljesen mindegy, derűt kelt-e bennünk vagy
szemlélődő komolyságot, hiszen a Biblia könyvét is sokféleképp,
különféle, akár ellentétes érzelmekkel olvashatjuk. Jónás küldetése
első pillantásra és a saját értelmezése szerint kudarc. De az volt-e
valójában?

A Jónás könyve abban különbözik a vele egy időben született
Jónás-feldolgozásoktól, például Reinhold Lindemann 1938-ban ki
adott kötete címadó versétől, a Jonastól, hogy Babits a teljes bib
liai történetet feldolgozta. Tett bizonyos módosításokat, de ezek
arra szolgáltak, hogy az eredeti meseszerűségéta valósághoz kö
zelítse. A Biblia Jónása békésen alszik a tengeri viharban, Babitsé
a hullámzás okozta testi szenvedések után zuhan félálomba. A
szentírási szöveg szerint Ninive egyetemes bűnbánatot tart, még
az állatok is, Babitsnál a város lakói nem térnek meg, Isten - a
próféta óriási felháborodásától kísérve - mégis megkegyelmez
nekik: "Mert látá az Úr, hogy ott egyik-másik / szívben még Jó
nás szava kicsirázik / mint a jó nap, ha termőföldre hullott, / s
pislog mint a tűz mely titkon kigyulladt."

A meseszerűségből a valósághoz való közelítés nyilvánvaló,
Babits megoldását akár "keresztényibbnek" is mondhatjuk az ere
detinél, hiszen nála Isten kegyelme nyilvánvalóbb, s az Úr egyér
telműen fogalmazza meg, hogy aki ismeri őt, annak minden kö
rülmények közőrt kötelessége követni akaratát, azaz küldöttjéül
szegődni. S aki vállalkozik erre, nem várhatja kárörvendve, hogy
eltapossa ellenségeit (akik esetleg nem is ismerik). Isten küldöttje
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nem szundíthat, miközben a szorongatottak saját isteneihez fo
hászkodnak a bajban. Teljes joggal förmed rá a hajó kormányosa:
"Mi dolog ez, hé, te nagyalható?" (A költő itt is Károli Gáspár
fordításából kölcsönözte a kedvére való kifejezést. Károlinál így
hangzik a kérdés: "Mi dolog te nagyalható?" Másutt is szívesen
kölcsönöz szemléletes megfogalmazásokat a fordítótól. A hálaadó
himnusz - " ...ragyogó szemed elől elvetettél. I Mindazonáltal
szemeim vak odva I nem szűnik nézni te szent templomodra" 
ugyancsak Károlit követi: "Elvetettem a te szemeid elől: mind
azonáltal meg nem szünöm nézni a te Szent Templomodra.")

Babits Jónása - ez is páratlan a maga nemében - azzal vá
dolja az Urat, hogy hazudott: "Hazudtam én, és hazudott a naptár.
I És hazudott az Isten! Ezt akartad?" Sokféle magyarázata van
ennek a babitsi leleménynek. Keresztury Dezső így indokolja: "A
prófétaság visszájára fordul, ha elidegenít az élettől, mert az Ige
mindenhatóságába vetett vakhit hiú önámításhoz vezet; a legfőbb

érték a fészkét munkálva, türelemmel rakó ember." Kicsit ámyalni is
lehet e finom megfogalmazást: Jónás úgy gondolkodott, mint a hét
köznapi ember, Isten szándékait, terveit viszont emberi mértékkel
nem lehet mérni és átlátni. Ezt egyébként az Úr is elmondja: "Van
időm, én várhatok. I Előttem szolgáim, a századok, I fujják szikrá
mat, míg láng lesz belőle; I bár Jónás ezt már nem látja, a dőre."

Érdemes eltűnődni a láng értelmén. Aligha arra a tűzre gon
dolt itt az Úr, amely 612-ben elpusztította Ninivét. Nem lehetet
len, hogy a pünkösdi lángra, a megvilágosuló Szentlélek eljövete
lére célzott. Ezt Jónás már valóban nem láthatja. Jónás és az Úr
viszonyáról írta megvilágító élességgel Nemes Nagy Ágnes:
"Tudja ő azt jól, mélységes-mély tapasztalataiból tudja, hogy sa
ját, kiválasztott istene kényszeríti majd a nem neki való szerepre,
az hagyja cserben, az égeti le, annak van igaza. Érti és nem érti.
Mi is így vagyunk vele, együtt-futunk, együtt-könyörgünk, együtt
csapódunk be Iónással, értjük és nem értjük ez a lelkiismeret-er
köles-kényszer-Istent, akinek részei vagyunk, aki mégis túl van
rajtunk, aki kegyetlen és jó, illetve nagyobb. Egy kisebb tudat egy
nagyobb tudatban: ez Jónás és Isten viszonya."

Jónás "kudarca" Es itt esetleg válaszolhatunk arra a kérdésre: valóban kudarcot
vallott-e Jónás, vagy a Jónás-álarcot öltő költő? Nemes Nagy Ág
nest idézhetjük: "Jónás kudarca nem más, mint Babits reménye.
Egészen egyszerű, földi reménye vagy magyar reménye a háború
tűrhető átvészelését illetőleg. Meg egy kicsivel több is: az emberi
lét, a lét, az egzisztencia valamely át-nem-látható megoldhatósá
gába vetett hit, szorongó bizalom."

Ez a "szorongó bizalom" nyilvánul meg szenvedélyesebben a
prófétára csak a címével utaló Jónás imájában, amely képeivel,
motívumaival utal ugyan a Jónás könyvére, de visszaidézi az Ádáz
kutyámban megpendített gondolatot is. Emitt is, amott is felsejlik
a kifürkészhetetlen, hatalmas Gazda alakja, aki "gondol veled,
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büntet és irgalmaz, / gyötör olykor, simogat vagy játszik, / hol
apádnak, hol kínzódnak látszik", s aki érthetetlen, felfoghatatlan,
de akihez mégis oda lehet hajolni segítő kegyelmében bizakodva.

Háborús próféták A második világháború közeledtének baljós árnyai, majd a há-
ború szenvedései újra életre hívták a prófétákat. Mécs László A
próféta feje című versében Keresztelő Szent János történetét eleve
nítette föl, a lakomázó Heródest, a táncoló Salomét s az emberi
bűnöket, melyek büntetéséül .vaslégíó" közeledik: "Elfut Salóme,
elfut az udvar, / a Fej marad csak a csúnya bálon, / s néz-néz a
tálon. / A vérszín fáklyák végsőt lobognak, / - kint népeitörlő
vaslégió jön /vas-ritmusára fátum-doboknak."

1937-ben írta Radnóti Miklós első próféta-versét, a Lapszéli jegy
zet Habakuk prófétához címűt. Megértéséhez idéznünk kell e tömör,
Isten és a próféta párbeszédét tartalmazó könyv bevezető sorait:

Meddig kiáltok még, Uram,
és nem hallgatsz meg engem?
Kiáltozom Hozzád: "Erőszak!",

és te nem szabadítasz meg engem?
Miért engedsz látnom gonoszságot

és nyomorúságot,
miért kell fosztogatást és elnyomást

látnom magam elött?
Folyik a per és egyre nagyobb

a civakodás.
Ezért sértik meg a törvényt,
és nem ér célhoz a jog;
hiszen a gonosz az igaz fölé kerekedik,
és így hamis itélet származik.

Radnóti Miklós Aligha kétséges, hogy e sorok margójára írta a spanyol polgárhá
ború embertelenségeit "fekete dühvel" idéző jegyzetét a költő, s
mintha - mint erre Jelenits István hívja fel a figyelmet - tényleg
a szöveg margójára jegyezte föl a szigorú Habakuk emlékét idéző

sorokat. (Mintha ellenpárjául szánta volna Lukácshoz írt jegyzetét,
amelynek finom, idilli rajza a gyermek születését ábrázolja.)

A Töredékben megjelenített "rettentő szavak tudósa, Ésaiás"
már a költő személyes sorsának kínjait kiálthatná el. A próféta,
miután Isten megtisztította ajkát, Szodomához és Gomorához ha
sonlította népét, képmutatását, igazságtalankodását és jogtalanko
dásait, Próféciáit okkal nevezték apokaliptikusnak (az egyik leg
nevezetesebb qumráni tekercs épp Ézsaiás könyvét tartalmazza), s
apokaliptikus élményeket szenvedett végig a költő is, méltán
mondhatta el: "Oly korban éltem én e földön, / mikor a költő is
csak hallgatott, / és várta, hogy talán megszólal ujra - / mert
méltó átkot itt úgysem mondhatna más, - / a rettentő szavak
tudósa, Ésaiás."
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A halálra szántság
zsoltárai

1944. május 19-én született a költemény. Három hónapra rá írta
a Nyolcadik eclogát, a próféta és a költő párbeszédes lételemzését.
Náhum prófétát Habakukhoz hasonlóan a düh élteti: "Hogy az
ember / újra s azóta is árva az emberforma pogányok / hadsere
gében. - S látni szeretném ujra a bűnös / várak elestét s mint ta
nu szólni a kései kornak."

A költő hasonló szenvedéllyel idézi föl azokat a háborús képe
ket, amelyek érzelmeit a prófétáéival rokonítják érzéseit ("Prófé
ták s költők dühe oly rokon, étek a népnek...")

"Az ekloga végén Náhum Jézusról beszél, s az apokaliptikus
víziók mögül szelíd mozdulattal előhívja a születő Ország képét.
Itt érezzük meg: Habakuk, Izajás, Náhum helyett Radnóti legkö
zelebbi prófétaőse az a Jeremiás, akit név szerint ugyan nem em
lít verseiben, de aki az Újszövetségről olyan gyöngéd szavakkal
jövendölt (...) a sokat emlegetett Radnóti-féle idill nemcsak sóvárgó
emlékezés, hanem szelíd és hatalmas prófécia is." (jelenits István)

A Nyugat nagy nemzedékének egyik ködbevesző alakja Nagy
Zoltán. "Mindvégig egyenletes maradt" - írta Babits, aki már
nem élte meg azokat az éveket, amikor az általa finomnak, stati
kusnak mondott lírikusból az üldözött zsoltáros tépett hangjai
szakadtak föl, s verset írt a Zsidócsillagról, e szörnyű bélyegről s a
Zord időkről, amelyeket a zsoltáros képeivel és kifejezéseivel élt át:

Rejtsétekel a csecsemőt,

A bánat szemmel meg ne verje.
Kedves még ő az Úr előtt,

Madárfütty, szél, napfény nevelje!
Ültessünk álomligetet.
Ott járjanak a gyenge szűzek,

Ifjaknak titkon kikelet
Gyuljon lángján az égi tűznek!

Nekik talán még van remény
S majd a Kegyelem néz le rájok!
Míg puszta mellünk várja itt
A végzet vad villámait,
Bús könnyeinknek tengerén
Csapongjanak. szabad sirályok...

Kemény Simon Hasonló hangot ütött meg az 1945 januárjában agyonlőtt Kemény
Simon is, akinek líráját kezdettől áthatotta a lamentáció, s ]eremiádot
is írt. Utolsó veseinek egyikét ő is Egy naptár szélére írta. Ennek részlete
összefogottan, de szikrázó szenvedéllyel idézi az eseményeket:

1943
Csodák és harcok éve volt,
A háború bunkós ökle
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A fdld koponyáján dobolt.
1943

Az embervér csaplárja volt.
Itt a föld vad farkasszája
Az égben szűrt langy drága bort.

1943
A nagy sebosztás éve volt.
Sebét az élő tigris hordta,
S feltámadásig a holt.

Sík Sándor Súlyos sebeket hordott, a megbélyegezettség kínzó tudatával élte át
ezeket az éveket Sík Sándor is. Kicsit patetikus-retorikus költészete
ekkor telítődött a zsoltárok keserű, olykor számon kérő hangjával,
amelynek ellenpontját képezi feltétlen hite, s ezt legkeservesebb
éveiben is megőrizte. E kettősség példája a Róma első bombázásá
nak hírére írt Kiáltás a pusztába:

Isten, ki a világfelett
Nem-rezgő karral emeled
A Rend virrasztó vesszejét:
Legyen úgy, amint rendeléd.

De vajjon híreddel van-é,
Hogy zuhannak a Bál elé
Kiket Igéd felszoptatott,
A népek, vért-itt állatok?

Nézd Uram: disznókkal etet
Megváltott embertesteket
És mindent, ami kegyelem,

a tékozló Tdrténelem!
Tudom, nincs ez se Nélküled,
Tudom, hogy áll a Feszület,
Amíg vonaglik és üvölt
Az embervér-gyalázta fdld.

Fordítók és fordítások
A következő könyveket

és tanulmányokat
használtam a

legnagyobb haszonnal:
Ady Endréről: Schöpflin

Aladár. Ady Endre (1934);
Kenyeres Zoltán:

Valóban kereszthordozó évek voltak, amelyek leginkább a válasz
tott népet alázták meg, de az egész világra soha nem tapasztalt
szenvedéseket hoztak, amelyeket csak a próféták jósoltak meg és a
zsoltárosok fejezhettek ki adekvát módon.

A zsoltárfordítók és tolmácsolóik működése a századok során a
magyar irodalmi tudat részei lettek. Egyrészt mint nyelvünk haj
lékonyabbá, sokoldalúbbá tevői, másrészt mint szorongattatása
inkban adekvát kifejezésformát találók épültek be a nemzeti gon
dolkodásba. Ennek bizonysága például Kiss Jenő A fordító című

verse, amelyben izzó öntudattal idézte aBibliát átültetők jelentő

ségét: "Magyarul szólalt meg a Biblia / s a zsoltár. Zord, nehéz
időkben. / A lélek beledöbben. / Nehéz idő, aj, vassal szigorú
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AdyEndre (1999);
Rónay György:

Szentek, írók, irányok.
(1970); Az. Isten ölében

címü részhez: Brisits
Frigyes: A magyar
katolikus költészet

szelleme a Várta című

anlológiában (é. n.);
A prófétákról ésa

prófétálásról: Keresztény
bibliai lexikon (Kálvin
János Kiadó, 1993);
Christian Schütz: A

keresztény szellemiség
lexikona (Szent Iswán

Társulat, Budapest,
é. n.); Füst Milánról:

Kis Pintér Imre: A
Semmi hőse (1983);

Babits Mihályról: Rába
György: Babits Mihály
költészete 1903-1920.

(1981); UŐ: Babits
Mihály (1983); Nemes
Nagy Ágnes: A hegyi

költő (1984); Fáy Attila:
A Jónás-téma a

világirodalomban (Róma,
1977); Radnóti Miklósról:

Jelenits lstván; A költő

ésa próféták. In. J. I.:
Azének varázsa. 2000}

A bibliai szövegeket a
Neovulgála alapján fordiott

Ó- és úfizövetségi
Szentírásból (Szent

Jeromos Bibliatársulat,
Budapest, 1997) idéztem.

A zsoltárokról: Romano
Guardini: A zsoltárok

bölcsessége
(ford~otta Mihály, 1999).
Kitűnő összeálltás Alexa

Károly válogatása, a
Magyar zsoltár címü

antológia (1994).

kor, / mely mégis, mégis szent volt és dicső: / biblia- és zsoltár
fordító idő. / A magyart megtanítottákistenre, / és őt magyarra
- / szent és dicső idők kellettek arra. / Magasztos évek és évti
zedek - / s Károlik, Szenczi-Molnárok - nos ilyenek."

Szenczi Molnár Albert, a zsoltárfordító alakja és példája sok
költemény ösztönzője lett. Emlékének szentelte Zsoltáros prédikátor
című költeményét a méltatlanul keveset említett székesfehérvári
Bódás János, a "Tebenned bíztunk eleitől fogva" nemzeti imád
sággá vált sor jelentéstartalmára futtatva ki a "mindhalálig ván
dor, zsoltárfordító, szegény prédikátor" működését idéző, beleér
ző versét, amelynek az is jellemzője, hogy írója ugyancsak a zsol
tárok nyelvezetével jellemezte korát:

Minden miénk: a magasság, a mélység,
csak hitünk nincs. Szívünkben pisla mécs ég,
lelkünkön szenny: gond, bánat, bűn belepték,
belénk esett a legszörnyfibb betegség:
a hűs közöny. Renyhék, lohadtak lettünk,
mi már mindennel torkunkig beteltünk,
s nincs láng, mi fizzön gyújtva és emésztve
szent harcra, bátor bizonyságtevésre.

A zsoltárok mondanivalójával és formájával bensőséges viszony
ban lévő Weöres Sándor "Szenczi Molnár Albert formáiban" adott
közre zsoltár-részleteket, saját zsoltáraiban is teljes hitellel élte bele
magát a hajdani zsoltárosok hangnemébe: "Legyen meg a te akara
tod, legyen meg a te akaratod, / ha vesznem kell, jól legyen: / tán
kárhozásom áldás lesz máson - / de ha énrám / kincset bíztál, /
ments meg immár, Istenem" (Zsoltár [L])

Századunk zsoltárfordítóéi közül Sík Sándor tevékenysége ki
emelkedő. 1923-ban, az akkori idők közhangulatától sem érintet
lenül tolmácsolta először a teljes Zsoltárok könyvét. (2. kiadás:
1936), majd 1945-ben Rómában kiadott Liber Psalmorum alapján
1954 körül újrafordította a könyvet (csak 1961-ben jelenhetett
meg), s ahol módja volt, a fordítói hagyomány egykori telitalála
tait is beemelte szövegébe. Archaizáló, mégis modern megoldásai
a magyar fordítás-irodalom maradandó darabjává avatják vállal
kozását, amelybe személyes lelkiállapotát és kora életérzését is
beleszőtte: "Uram, Istenem, naphosszat kiáltok, / éjszaka előtted

siránkozom, / Jusson el hozzád imádságom, / hallja meg füled,
hogy kiáltozom. / Mert fájdalommal lelkem tele, / s éltem az al
világhoz közeleg."

Ha e fordítások irodalmi környezetét, zsoltáros hangulatát is
nyomon követnénk, szinte beláthatatlanul gazdag lírai termésről

adhatnánk számot Pilinszkytől, Nemes Nagy Ágnestől Juhász Fe
rencen, Nagy Lászlón át a legfiatalabbakig. Ez azonban már egy
másik elemzés tárgya lehetne.
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