
LECONTE DELI5LE

A feltámadás

Jézus mennybemenetele

Íme, feltámadott, áradó fényben állva,
Sírjának kapuja széthullt száz darabjára,
Felkél, emelkedik, íme, feltámadott,
Hozsánna, ó örök egek és századok!
Ragyogó nap kel a sötét és gyászos éjre,
~ feljebb száll, öroénylő dicsfénytől körbevéve,
Eledő orcái most visszatükrözik
~ hó fehér színét, a nap sugárait.
Ime, feltámadott, lepel borul testére,
Szentek Szentje betér most a hármas Szentélybe,
De vére eleven víz és kenyér a test,
Es ráhagyta az új emberre a Kereszt
Szentségét, száz csodát, igazát, szent szerelmét,
S kínja magasából megbocsátó kegyelmét.
Minden beteljesült, a föld megváltatott,
Hozsánna, ó örök egek és századok!

Tiszták, kikalszotok javetelére várva,
Világosság ragyog a szemetek láttára.
Régi pátriárkák, ,keljetek ki fagyott
Sírotokb6l! Az Ur letörte láncotok!
Jöjjetek! Zengjetek ódákat nagy örömben,
Néki, kiről szóltak a próféták már többen,
Isten, kit lzaiás jósolt a népnek így:
"Jessze törzse, sarjat teremnek ágaid,
Durva jászolban és meztelenül, szegényen,
Királyok, pásztorok imádó szép körében."
Amint írva vagyon, testté lőn az Ige,
Szűz szülte, élni és szenvedni jött ide,
Meghalt a kereszten, elnyelte őt az örvény,
Majd három nap letelt, s most sírjából kitörvén,
Szárnyalva fényesen, íme ,feltámadott,
Hozsánna, ó örök egek és századok!

Túl az ég hét körén, hol szárnyaitok lengnek,
Zengjétek víg dalát az örök ünnepeknek,
Hatalmak; Szépségek, rejtelmes égi Fény,
'I;rónok, Orangyalok, Hercegek, sok Erény,
~s ti, Szeráfok és ti, szeplőtelen Lényeg,
Egő Kerubimok, erős, dicső, szent lények,
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Jákob lajtorjáján ti élő tűzfokok,

Kik tó1ünk Istenig, az égbe tartotok,
Szépség és szeretet által kikformázzátok
5,zelíd erővel az eleven földi láncot,
Es ti is, Alkotónk elsőszülöttei,

Akiknek szent joga mellette állani,
S termékeny szavait kik először halljátok,
Dicső Arkangyalok, vigyázva a világot:
Hozsannát zengjetek, itt van Isten fia,
Villámfényben égjen hát a Kálvária!
Hála, ó ős Ige, amely szent titka révén
Megváltja az embert, a világot megmentvén!
Túlélte a halált, íme, feltámadott,
Hozsánna, ó örök egek és századok!

Lackfi János fordítása

Leconte de Lisle Keresztútja

Meglepő sorozat egy darabját tartja kezében az olvasó. Charles Leconte de Lisle
(181&-1894), a pamasszizmus, e szenvtelen francia költői irány megteremtőjeés
vezéralakja, aki életét Eszak, Kelet, az Egyenlítő nem ismert, akkoriban megnyí
ló s a görög mitológia európai embemek soha eléggé meg nem ismerhetővilága,
e túlfűtött, rejtelmes, "tudatalatti" tájak klasszikus arányokban és lobbanó szí
nekkel való megrajzolásának szentelte, ez egyszer keresztény témához nyúlt,
mégpedig egy ugyancsak kiaknázhatatlan történet, a keresztút megfestése cél
jából. Megfestést írtam, ugyanis (a tanítvány, Hérédia által a Passion elé függesz
tett bevezető tanúsága szerint) meg nem nevezett festő barátja képei mellé, an
nak kérésére Írta ezt a tizennégy stációt, valamint a Getszemáné kertjebeli jele
netet és a feltámadást megelevenítő versciklusát. A posztumusz kötetben talál
ható előszó hozzáfűzi,hogy bár a költő életében néhány gyűjteményeskiadásból
kihagyta, ők mégis a Keresztút közlése mellett döntöttek, mert "formálisan so
sem tagadta meg" azt, valamint hogy az Utolsó költemények (Derniers poémes)
közé felvételekor "sürgető és jogos követeléseknek tesznek eleget". Kiderül
azonban, többről van szó, mint ho&}' Leconte de Lisle "alávetette személytelen
művészetét a vallásos elvárásoknak' . Klasszicizáló törekvései megmutatkoznak
az aprólékos leírásokban s a litániaszerű, de mégis eleven erőt sugárzó felsoro
lásokban, ám az egyes állomásokat (így például a Keresztrefeszítés vagy a sírba
helyezés különösen szép jeleneteit) a részletek finom érzékeltetésével közel hoz
za, majd bibliai távlatokat befutva fölénk emeli, érzékeltetni tudván így emberi
kézzelfoghatóságot és isteni, anyagtalan lényeget egyaránt. Fegyelmezettség és
méltóságteljes nagyszerűség, kimunkált rímek és mégsem komolytalan csen
gőkként csilingelő, de súlyos harangként konduló sorok, erkölcsi és esztétikai
szépség egy magasságban: ez teszi Leconte de Lisle egyik legnagyobb művévé

Passióját. Olyan emelkedés ez az ellobbant romantika hamuján éledő, romjain
végigtekintő századvég pesszimizmusától, tárgyiasságától az örök keresztény
szellem magasáig, a dekadens költő olyan átlényegülése, mely a tompult ezred
vég olvasóját sem érheti közömbösen.

Lackfi János
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