
Ebből az elvből vezeti le a nyilatkozat bármiféle diszkrimináció vagy
üldözés erélyes elutasítását: "Alaptalannak bizonyul tehát minden olyan
elmélet vagy gyakorlat, amely az emberi méltóságés a neki kijáró jogok
tekintetében megkülönböztetést vezet be ember és ember, nép és nép
között. Ennek következtében az egyház, mint Krisztus akaratával ellenke
zőt, elítél mindenfajta emberek közötti diszkriminációt és minden faj,
bőrszín, társadalmi helyzet, vagy vallás miatti üldözést."

. De távol attól, hogy megelégedjék a negatívumokkal, a zsinat arra
inti a híveket - és ezzel zárul a nyilatkozat -, hogy olyan értelemben
munkálkodjanak, hogy a béke építői és ilymódon Isten méltó gyermekei
legyenek: "a Szent Zsinat, Szent Péter és Pál apostolok nyomában járva,
sürgősen kéri a keresztényeket ,viselkedjenek helyesen a pogányok kö
Zött" (1. Pét, 2, 12), és hacsak lehetséges, és amennyiben tőlük függ, élje
nek békében minden emberrel, hogy valóban gyermekei legyenek a Meny
nyei Atyának." ..
HÚSVÉTI HIMNUSZOK

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe; bibliai, liturgiai, dogmatikai
és lelkiéleti jelentésében egyaránt. A húsvétban teljesedik be az ószövetségi
Pascha megváltói igérete, és - hitünk tanítása szerint - akkor lép az ó-szö
vetség helyébe az új-szövetség. Krisztus által, mert "a mi húsvétunk Krisztus
feláldoztatott" (1. Kor. 5, 7). Húsvét azonban nemcsak az ünnepek ünnepe,
amelyből az összes többi ünnep jelentése és értelme származik, hanem a ke
resztény élet forrása is. A liturgia által jelenlévő misztérium, amelyben újra
és újra titokzatosan átéljük és valósítjuk Krisztus halálát és feltámadását.

Ez az ünnep számtalanszor megihlette a költőket az évszázadok során. Az
alábbiakban két évezred húsvéti költeményeiből mutatunk be néhányat. Az
első négy latin, az utolsó német eredetiből készült. A versek szerzőit időrend

ben mutatjuk be.
Szent Ambrus, Miláno püspöke valószínűleg Trierben született 340 körül.

Jogi tanulmányai után a római birodalom tisztviselője lett, 373-ban Aemilia
és Liguria tartomány székhelyére, Milánóba küldték. A következő évben a
nép közfelkiáltással püspökke választotta, pedig akkor még csak hittanuló
volt. November 30-án megkeresztelkedett és december 7-én püspökke szeri
telték. Az egyház legnagyobbjai között tartjuk számon, lelkipásztori, irodalmi
és egyházszervezői működése s nem utolsó sorban életszentsége miatt. Jelen
tősége liturgiai téren is hatalmas. Neki köszönhető a himnuszok meghonoso
dása az istentiszteletben. Saját szerzésű liturgikus verseit nagy lelkesedéssel
énekelte a nép. Meghalt 397. április 4-én.

Venantius Fortunatus (teljes nevén: Venantius Honorius Clernentianus
Fortunatus), Poitiers püspöke Treviso közelében született 530 körül. Ravenná
ban tanult. Egyházi pályája zarándoklattal kezdődött. Súlyos betegségből ki
gyógyulva hálából ellátogatott Tours-ba, Szent Márton sírjához. A zarándoklat
után Poitiersben rövidesen pappá szenteltette magát, majd a város püspöke
lett. Nagyarányú irodalmi tevékenységet folytatott. Számos himnuszt is írt,
de tizenegy kötetnyi verses művei között csak három himnusz maradt ránk.

Fulbertus, Chartres püspöke, a X. század közepen látta meg a napvilágot,
valószínűleg Rómában. 984-ben már Reimsben tűnik fel, 987 körül pedig
Chartres-ban tevékenykedik különböző egyházi szelgálatokban. 1006-ban a
város püspöke lett. Püspöksége idején, 1020 szeptemberében égett le a chartresi
székesegyház, de ő azonnal hozzákezdett az újjáópítcshez. l028-ban halt meg.
Versei a középkorí lelkiség szép példái.

Az ismeretlen magyarországi kőltőről csak annyit tudunk megállapítani,
hogya nemes értelemben vett vulgarizáló költészet jeles képviselője lehetett.
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A vers eredeti szövegét Dankó Vetus Hymnarium Ecc1esiasticum Hungariae
(Budapestini, 1893) című gyűjteményében olvashatjuk.

Gerbarti Fritsch, osztrák költő 1924-ben született. Versét nem liturgikus
használatra írta, de joggal nevezhetjük azt ,.szubjektív himnusznak". A hús
véti liturgia egyéni küldetés-élményét nagyszerűen ragadja meg: a megvál
tott ember mások lelkében is szolgálja a megváltás művét ! Cs. B.

Szent Ambrus

HÚSVÉT űNNEPÉRE

Az Isten igaz napja ez,
Szent fényességgel tiszta nap.
A drága vér ma mossa le
A világ szörnyű bűneit.

Hitetlen hite visszatér,
Ma újra látnak a vakok;
S kiben nem old fel rettegést,
Ha látja, megtér a lator?

Keresztjét jóra váltja Ő,

Gyors hittel Jézust kérleli,
S igazként sokat megelőz,

Az Isten országába jut.

Ámulnak is az angyalok,
Látván, hogy bűnhődik a test,
S a Krisztushoz térő gonosz
Boldog életet érdemel.

F o r t u n a t li s, Ven a II t i u s

HÚSVÉTI KÖRMENETRE

Csodálatos misztérium,
Világ szennyét hogy mossa le,
Mindenki bűnét elveszi
Test vétkét tisztitván a test!

Lehet-e ennél nagyszerűbb,

Hogy kegyelmet t«lál a rossz,
Félelmet old a szeretet,
S új életet szül a halál? !

Saját csalétkét falja fel.
S magát köti meg a halál,·
Meghal mindenki élete,
S felkél mint minden élete!

Elér mindenkit a halál,
De feltámad minden halott,
ütvén a pusztuló halál
Csak maga vesztét nyögheti.

Udvözlégy ragyogó, te örökké tiszteletes nap,
Poklon. győz ma az Úr, csillagos ég fele tart.

Im, a világ újjászülető szépsége bizonyság:
Minden az Úrral tér vissza, mi szetit adomány.

Szörnyű kínok után aratott Krisztus diadalmat,
Most neki hódol a rét lombja, virága, füve.

Poklok törvényét pusztítva emelkedik égig,
Istent zengi a fény, tenger, a föld, a vetés.

Ime, uralkodik ő, kit a fára szegeztek, az Isten,
Áldja Teremtőjét műve, mi van valahány.

A nemes év, a napok lciizdelme, a hónapok éke,
A ragyogó órák zengik, a pillanatok.

Krisztus, az üdv aki vagy, mi Teremtőnk és Szabaditónk,
Isten-atyádnak örök Egy-született Fia vagy,

Látva az emberiség sorsát, mily mélybe merült már,
Emberré lettél menteni embereket.

Vállalsz gyászt, temetést te, ki életet adsz a világnak,
Jársz a halál útján üdvödet osztva nekünk.

Os hatalom, kérünk, jőjjön megígért bizonyosság,
Harmadnap közeleg, kelj fel, drága halott !

Rontsd a pokolbeli rút fogság kötelékeit, árnyát,
Fölfele jutni segítsd mind, aki mélybe zuhant.
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Arcodat újítsd meg, hogy lássák, fény vagy örökké,
Térjen vissza a nap, holtod után tova tűnt.

Népek rengetegét a halálból megszabadítod,
útjuk már szqbad út, merre az úr maga jár.

Megjárván a pokolt lelkedre felöltöd a testet,
S harcaid emlékét győztesen égbe viszed.

Fulbertus

AZ ÚR FELTAMADASARA
új Jeruzsálem kórusa
új édes dallal zengje ma
A józan öröm énekét,
Megülvén húsvét ünnepét.

Dicső oroszlán, Krisztusunk,
Ma sírból támad bajnokunk,
Eleven hangja messze hat,
Szólítja a ruüottaiuu,

Akit elnyelni kész a rossz,
Foglyát elveszti a gonosz,
S mind Jézus szabad foglya már;
Ki nyomdokát követve jár.

Ismeretlen magyarországi költő

HÚSVÉT SZENT ÜNNEPÉRE

Tündöklő diadalt amt,
Nincs nála méltóságosabb,
Földi hazát és mennyeit
Egyetlen honban egyesít.

Enekkel esdekelve hát
Kérjük a királyt, katonák,
Hogy ékes palotáiba
Rendeljen szolgálatira.

A végtelen időkön át
Dicsérjük az örök Atyát
S imádjuk véle Szent Fiát
Es Lelkét, vigaszt aki ád.

Krisztus sírból éledett.
IC! keresztfán szenvedett,
Örvendezzünk, vigadozzunk.

Ha nem támadt volna fel,
Bűnben élne az ember,
Örvendezzünk, vígadozzunk.

Halálának érdeme
A mi lelkiini: élete,
Örvendezzünk, vigadozzunk.

Az ő feltámadása
Lett a halál romlása,
Örvendezzünk, vigadozzunk.

Gerhard Fritsch

A MAsODIK HÚSVÉT

Megfoghatatlan szépen
zeng a nyirfaangyalok allelulája.
Fénylőn vonul a megváltó nyoma
az újjáéledt mezőkön át.
Könnyű utána lépdelní
a fényben.

A fagytépázott erdő közepén
a gonosz lator
tovább folytatja mesterségét,
amit még be ?leni fejezett.

A pokolnak erejét
Győzelmesen verte szét,
Örvendezzünk, vigadozzunk.

Táncoljunk hát, vigadjunk,
Ot dicsérje a dalunk,
Örvendezzünk, vigadozzunk.

Dicsőség az Atyának
IV1indörökké, s Fiának,
Örvendezzünk, vigadozzunk.

S vélük a Szent Léleknek,
Háromság egy Istennek,
Oroendezziink; vigadozzunk.

Fonottszakállú ormok alatt,
ahol a sötét források fakadnak,
kardot ragad majd
ellened.

Le kell győznöd őt,

egyedül a jóhírrel.
Erette is
feltámadt Krisztus.

Benned.

C s a n á .d B é l a f o r d í t á s a i
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