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A fOLTAMADAS
Azt hisszük, kedves húsvéti meglepetéssel szolgálunk a Vigilia

olvas6inak, amikor Manzoni világhírű "ll Resurrezione" című

himnuszát közöljü/c. A nagy klasszikus olasz kölUJnek ez a miive a
"Hymni sacri" sorozatáb61 val6, amelyet alkalomszeriien, prog
rammjához híven közöl majd a Vigilia. Ez a himnusz a föltámadás
leghatalmasabb zengésii ünneplése a világirodalomban.

Föltámadott: testének omladéka
Hogy tündökölt, ha már halálra vált?
Hogy verhette meg űzötten a préda
A ragadozva öldöső halált
Sötét kapún, heves tüzön?
De így volt, Arra esküszöm,
Ki fölriasztotta haló porából.

Föltámadott: lehullt halotti gyolcsa,
Szent homloka szabadon tündököl,
Föltámadott: nincs aki sírba fojtsa,
Ropogva megreped a sírgödör,
És kerné nyen a kőbe tép,
Letépve sírja födelét
Fölkél az Úr, megittasulva lángol.

Mint zarándok, ki vándorolgatása
Felén az erdőn szépen szendereg,
De fölriad és könnyedén lerázza
A hornlokába rezzent levelet,
Mely hervadozva, lassudan
A zörgő ág alatt suhan
És rája hullott, hosszan imbolyogvar

Úgy rázta le a kába sziklatömböt,
Mely síri verme száján megfeszült,
A Győzhetetlen lelke visszadöngött.
Az égi húsba létet lelke szült,
S a húsnak, aki hallgatott,
Azt mondta: kelj föl, itt vagyok,
A vak sötétből meziöttem sírodba.

Micsoda szónak verdesett a szárnya,
Micsoda daltól zengett Izrael!
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Az Úr, az Úr a: kapúkat kitárta!
A bennünk szárnyaló Emmánuel!
Vigadjon, aki várt: a gyász
Kímúlt, letelt a bújdosás,
Vigadjatok a Szabadító végett!

S míg nem volt itt, az örök birodalmat
Melyik veszendő lélek lelte mea?
A pokolból, mely poshadozva hallgat,
Ti ősatyák, kimenté lelketek:
Akit kívántak ó-korok,
A gonosz Tőle tántorog,
Mert ő a Győzelem, a szent Igéret,

Meglátták mind a lángoló próféták,
Kiknek mindenható Napot csiholt,
És mint az atya kedves ivadékát
Oktatja szépen, mely dolog mi volt,
Úgy mondta szájukon: mi lesz,
Hogy megjön Az míndenkíhez,
Kinek jöttére maga esküdött meg;

A kerek földnek látta meg a látnok,
Meglátta Aggeus meg Ézsajás,
Hogy jön majd kit a világ vágyva vágyott,
S midőn rádölt a méla látomás,
A napok sorát Dániel
Megolvasta, hogy várni kell,
S eszmélt sok évet, még nem is szülötett.

A hajnaion a holtat siratozták
Magdolna és a boldog asszonyok,
Az arcukon megsárgult a pirosság,
S akkor dörögve rengett, csattogott
Sion tövén a borzalom,'
Azon a kábult hajnalen
A katonák megreszkettek a karddal.

Egy csodálatos ifjú szállt a kőre,

A köntös csillant rajta, mint a hó,
Szeme bogarán villám vert belőle

S úgy válaszolta mind a síratő

Bús asszonyoknak kedvesen:
Nincs itten! nincs a teste sem;
Föltámadott! szélott a fényes Angyal.

Hát eldobni a gyászos lila leplet!
Letépni mind a nyomorú lílát I
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A gyllzelem arany súgára serked.
Arany sugárban égjen a világ.

Fehér stóla kell ma, papok,
S gyertyák között riadjatok:
Föltámadt az Úr. a Diadalmas!

A harsogás kiröppen, zeng az oltár:
Vigadj, kegyelmes asszony, Mária;
Vigadj, az Istennek te fészke voltál.
Mert a húsunkká kellett válnia.
Miként mondá: föltámadott.
Imádjad értünk Magzatód,
Ki meghagyá, hogy bánatunkra hallgass:

Testvéreim, a rítus csak vigaImat
Zendít közétek egész napon át.
Ma nincsen aki keseredve hallgat,
Ma kaptuk meg a boldog lakomát.
S nincs anya, kinek valahogy
Kis fiókája nem ragyog,
Mert földíszíti rongyból is malaszttal.

Alázatos legyen a gazdag asztal,
De minden asztal legyen gazdagabb,
A drágaságok együgyű vigasszal
A koldusok közé szakadjanak,
Derítsék drága lakomák
A roskadozó kalihát.
Legyen mosolygó mind az üres asztal.

A boldogság nem ordít, nem abajgat.
Nem dőzsöllldve dülled, hömpörög,
De keblén drága dolgokat takargat:
A nyugodalmas, okos örömöt.
S az okosságos gyönyörön
Derül a gyönyörűbb orom,
S megharsan egyszer az Egek vigalma.

A boldogoknak szebb a diadalma,
Mert egyre szebben süt a sugaruk,
De hol bukdos a bolondos. a balga
A csúf utakon mely halálba jut,
Hol bolygadozik konokul?
Reménye nincsen, csak az Úr,
De föltámad, ha Benne van bizalma.

Horváth Béla fordítása.
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