
A szenvedő
Krisztusról
(Baróti Szabó Dávid fordítása; részletek)

I. Tzikkely
A’ szeretet diadalmaskodik az Istenenn1

Nézd, mi dolog legyen a’ szeretet. Korosabb, az üdőknél
A’ mikor Isten vólt, vele vólt, és néki parantsol,
A’ főldnek-víznek- ’s az egeknek előtte, midőn még
Semmi külömbséget nem vólt szemlélni, ’s Világot.
A’ szeretet mondá neki: főldet, ’s mennyeket alkoss. 5
’S ím’ a’ menny ragyogott, állott a’ főld-is azonnal.
Attól fogva forog bizonyos mértéke szerént a’
Fény, ’s az homály: függ a’ főld a’ levegőnek ölében.
Látta, hogy el-nyomatott rút tsellel az Emberi nemzet
A’ Poklok’ fejedelmétől, s’ rab-lántzra vetődött, 10
Mellyel nem kellett vala terheltettnie, ’s nyakra-
Főre, tsoportonként, örökös kínokra tolyódik.
Ezt a’ meg-szánó szeretet nem tűrte, ’s panaszra
Kelvén Isten előtt: Önnön boszszúld-meg az álnok
Ellenséget; ezen mivedet szabadítts-ki kezéből. 15
Mondta parantsolván: országló székit el-hagyván
A’ Mindent-tehető, tőstént főldünkre le-szálla
Mintegy számkivetett, ’s fel-vévén a’ meg-halandó
Testet leg főebb méltóság létire, tiszta
Ámde szegény anya’ méhéből kívána születni, 20
A’ barmok köztt gyermek-ként szégyenleni sírni
Nem tuda, ’s a’ szalmán bé-pólyáztatva fekünni.
És melly rettenetes kínt szenvede végre kereszt-fán?
Nemde meg-halt (ki ha nem juttat, nints élet) az Isten?
Mind ezt a’ szeretet tselekedte: parantsol az égben, 25
’S olly nagy hatalma vagyon, mint szinte magának az Úrnak.

XI.
A’ kereszt-fa alatt-álló Szűz Anyához2

Oh anya! mit neveled gyötrelmeit a’ Te fiadnak?
Egygy nem elég? még más-is kelle? Kereszt-fa, Fijának

SIDRONIUS
HOSSCHIUS

Kézirata: MTA Könyvtára,
Kézirattár, Ms 1394/3.

1Ms 1394/3, 24–24v.

2Ms 1394/3, 36–37.

268

SZÉP/ÍRÁS

Eleje:Layout 1  2011.03.17.  14:03  Page 268    (Black/Black plate)



Fájdalmakkal-teltt annyát szemlélni, talántán
Annál-is nehezebb. Hogy sebbhett homloka vérrel
Harmatozik; szemit és artzáját vér lepi; hogy vér 5
Foly keziből és lábaiból ki-buzogva, patakként
’S tsonttyain meg- tágúltt inain majd széllyel oszolnak
Tenn-magad-is látod. ’S ezt látnod, kedves előtted?
E’ gyász-szín szomorúsagod’ gyengítteni fogja?
Nem vígasztalhatd Fijadat, bár váltig akarnád: 10
Meg-törik a’ szádbann a’ szó: szikkasztanod hol mi
Gyenge ruhátskával vérét lehetetlen: el-addig
Fel nem emelheted karjaidat. ’S amikor élte ki-alszik,
Nem lészen módod szemeit bé-fogni kezeddel.
Oh! könyörülly legalább fiadon, könyörűlni ha nem tudsz 15
Tenn magadon: tsak öregbítted nagy kínnyait ezzel:
Ezzel sem magadon, sem rajta segítteni nem fogsz.
Annak az ő nagy nyomorússágán keseregsz te, viszont Ő
Mély fájdalmaidonn, Istennek drága szülöttje!
A’ ki sokat, ’s olly kínt szenvedsz, a’ mellyet, ha téged’ 20
Nem szemlélne viselni, talán méltónak hitelre
A’ vadság maga sem vélné, hogy győzni lehessen.
Bírám légy: sebeid neked olly nehezedre nem esnek,
Mintsem Anyádnak azok, mellyek rá szállnak ezekből.
Azt, Anya, tenn-magad-is tudod, hogy gyötrelme Fiadnak 25
A’ te keservednél könnyebb. Ha te félre mehetnél,
Majd el-menne veled valamelly részére talántán,
’S mind kettőtöknek keserű fájdalma le-szállna.
El-mondgyák mások, melly szózati vóltak utólszor.
Millyen módra, ’s kikért nyújtott az egekbe könyörgést 30
Szomjúhozván mit ivott; mire kérte szerelmetes Attyát?
Melly emlékezetet tett végre felőlled: hogyan nyílt
Óldala meg még hólttakor-is lántsának hegyétől.
El-mondgyák ezeket mások. Te pediglen el-hervadsz.
Az’ sebeket mind szívedben fogod érzeni; mellyek 35
Tőlle viseltettek. Távúl-léted, ha meg fogsz
Kínnal telni jelen lévén, el-tűröd-e, kérlek?
Ah! meg nem mozdúl, valamintha be vólna szegezve,
És a’ véres fát siralmival öntözi. Mostan
Fel-veti könybe borúltt képét a’ bánatos égre; 40
Most-meg fordíttván szemeit, függeszti Fijára.
Mit tegyen? ott-állyon? keserű fájdalmi nem hagygyák:
El-mennyen? meg-fogja kezit, ’s a’ durva-fa mellől
A’ tellyesb-erejű szeretetnek hatós szava tílttya
El-mozdúlni. — Kemény szeretet! Kényedre parantsolsz? 45
A’ szeretők’ szívét illyképpen lántzolod-öszve?
Hogy birodalmadnak törvénnyei vaj-mi szorossak?
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XII.
A’ haldokló Kristus’ szomjúságáról ’s el-hagyattatásáról3

Mindenben szűköt-lát mostan az, a’ ki, kezében
Tart mindent. Szomjúhozik; és italára vizet sem
Nyerhet: az el folytt vér, és a’ bús éjszaka, mellyet
Ébren tőltettek vele, ’s a’ Kálvária-hegyre
Önn véres vállán fel-vitt otromba kereszt-fa, 5
’S a’ szörnyű kínzás erejéből mind ki fogyatták.
Ah! tsak hamar vizet! ez szomját enyhítteni fogja.
Mellyet mondani meg-száradtt nyelvével alig tud.
Még soha nem látott vadság! el-tíltatik a’ víz
A’ haldoklótól, epe nyújtatik annak helyette! 10
Eztet-is el-fogadá; ’s egyszer ’s mind kínnya nagyobb lőn;
A’ keserűségtől még-inkább gyúlada torka, 
A’ szomjúságtól vére árrad-ki megintlen
A’ száraz kősziklákból várak darabokra repedvén
Fájdalmokban, néktek ezek szabad útat adandnak. 15
A’ kinek a’ szomjú füvekenn harmattya ki-terjed;
A’ kinek a’ száradtt főldek bő nedveit iszszák.
Most, a’ mindeneket-tehető haldoklani kezdvén,
Várja segédségtek’. Mit véllyek? tűri keresztét;
Hallgat vas-szegiről; tsak szomjúsága tselekeszi, 20
Hogy szót tészen. — El-hívd: nem kíván sok vizet a’ ki
Olly némán visel, és olly sok más kínokat: a’ mit
Enyhíttésire, szomjúzván gyötrelmi között kér,
Tőlünk kéri, nem a’ folyamányból. ’S minket ez ő vég’
Kínlódása sem indítt-meg? Jaj! mink-is epével 25
Kínállyuk. — De reménylem, az Ég meg fogja bajában
Vígasztalni, ’s könyörgésit meg-szánva vejendi.
Oh! tsak homályba borúl, ’s el-rejtezik a’ Nap az égről.
Síratván nagy urát; de nem ad neki semmi segédet.
Oh! leg alább Te kegyes Nemző, halld drága Szülötted’ 30
Vég’ kívánságát; haldokló szózatit hallgasd.
Lás’d, bágyadtt szemeit tsak alig pillyanttya, ’s aligban
Tarttya fejét lankadtt nyaka: ’s ámbár vérivel egygyütt
El-folyt testéből az erő: fel-néz az egekre
’S bé háloltt szemmel téged’ keres, oh atya! téged’ 35
Hí keseregve, ’s imilly-képpen szóllítt-meg: el-hagysz-é
Engem’ Atyám, magad-is? szavaim, mellyekre koronként
Hajlottál, meg nem tudnak lágyíttani téged’
Vég’ szükségemben? nem nézed kínnyaim’? hol van
Régi kegyességed? már most sem ezernyi teher köz’tt 40
Tőltt él’tem, sem halálom: sem, melly eztet okozta,
A’ szeretet meg nem mozdítt? — Tűrd, tűrd-el ezent-is,
Krisztusom, hogy Nemződ, ki kegyes mindenhez, akárki
Légyen-is az, te-veled nem sajnál bármi keményen.

3Ms 1394/3, 37–38.
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