
RENÉ FERNANDAT:

ÓDA AZ
EUCHARISZTIKUS JÉZUSHOZ~

Kegyelmes Ostyánk
Némely napon mihozzánk

A csillagok között lebegtél,
Amerre lángot álmodó kelet kél,

A nemzetekhez, akik Benned bizakodnak
Röpülsz a fényben, mint egy ragyogó madár,
Ki fészke körül ríva zsinatolgat
S nem tudja, merre röppen, mely világba száll?

A lángjaid ragyogva lengedeznek,
Te napja vagy a nemzeteknek,

S az Új-világ felé suhog ma
Sugarad a habokra.

Mint egy galamb, vagy
Mint egy rózsa, olyan vagy,

Sion remek kövén pihegsz Te
És oltárodat angyal terítette!

Meglát a nép, amint a földre lehajolsz ott,
S rájuk borul a pillanat piros kegyelme,
Ragyogva dől a drága fény, a bíbor oszlop,
A zendülő tavaszba, édes végtelenbe.

A törzsek Téged vallanak Királynak
És lángoló egedbe látnak,

Ahol Tenéked zengedeznek
A szűzek és a szentek.

• A hires francia kaiolikus pap-költő és professzor ezt az Ódát a chikagói
Eucharisztikus Kongresszusra írta.
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Micsoda dallam
Dícsérget szakadatlan l

Téged kihirdetett az angyal,
Paradicsomból induló arany-dal,

Mely mint a víz-sodor, imánkat elsodorja
S az emberi tó partjain gyöngyözve csattog,
Zengő virágot olt a bimbózó bokorba
És örömükben dalra kelnek aharangok,

Mert énekünk csak egy hullámfodrocska,
Hogy földi bánatunkat oltsa,

Elkapja búnkat ez a hömpöly
És meghal az örömtől.

Sziklák, harangok,
Zendüljetek ma, hangok,

Mert Krisztus megjelent közöttünk.
Az Úr, aki letörli az örök bűnt!

Szent és hatalmas Ő, a mindenség ragyog rá,
A földet és eget mozgatja szeme-fénye,
Mely az iszonyú éjt a kezdeten kioltá
S lángot rakott a föld fekete mezejébe.

Megjött közénk a mennyből a Teremtő,

Megjött az Úr, a Mennybe-mentö,
Mint egy csillag, hogy csillogását

Szegény fiai lássák.

A szárnyas útak,
Kik az egekbe futnak,

A földön és a tengerekben
Az álmokat vezetik ernyedetlen.

Ez Európa, ki fölmutatja teste üszkét,
A bánat fölbuzog a sűrű gyötrelemből,

Mint ékszerek, a szörnyű sebek teletűzték

S a fényük párolog, az égre kesereg föl.
A népek jönnek lengő lobogókkal

És Istenhez jajong a sóhaj,
Atyám, Tehozzád könyörögnek,

Hogy a háborút öld meg l
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Franciaország,
A remény lánya, Hozzád

Kiált, hogy egy napon a germán,
Ha minden öldöklő bűnöket megbán,

Inkább a kardot összetörje, mint pogányul
Oltárt emeljen gőgös fajzatának barnán;
S fölújjong Belgium, Itália elámul
A bőséges magot boldogan betakarván;

Amerre csillan a tengeri pára,
Megy a vizen a nép imája,

S a hullámot, melyen barangol
Megáldja majd az angol.

A szerecsen nép
Fölveri zsenge csendjét

A szürke-partú szigeteknek,
S a szirtek szólnak, a szélben sziszegnek.

Az erdők örök dallamát kihirdeti a néger,
Az ágakat, kiken kószál az inda kúszán,
S az indián melIére font rezes kezével
Ragyog rezesen, mint a tűz a messzi pusztán,

Mint a parázs, pirosan ég a bőre,

A kegyelem kigyúl belőle,

S a boldog órát dala szépen
Ringatja tenyerében.

A rengetegbe,
Hol bőg a barna medve,

S komoran búg az erdő búja,
Vonulnak a vadászok fölvidulva.

És fölserken a sűrűségben lapuló nyúl,
A zuhatag dörögve dől a szikla száján,
A csermely csörög a kövön, a tóba tódul
S a buggyanó vizen fölbukkan a szivárvány!

Az erdő megnyitotta sűrű bokrát,
Ti franciák, tomboljatok hát,

Mert Krisztus köztetek vadászik
Kelettől Kanadáig!
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Jön a keresztény,
Bűneit eleresztvén,

Jön Chiléből a büszke tábor,
S a lomha folyamok torkolatától,

Az Arkansas, a Szent-Lőrinc lapos vidékén
S a hömpölygő Fehér-Nilussal hömpölyögnek,
A Kordillera köveit feledve békén,
Gyapotmezőket és hullámzó búzaföldet;

Isten lehelletéből lett lelkük
S úgy zsong az áldásod felettük,

Mint javaiddal tele kaptár,
Akit Te tele raktál.

A balga pilIát
A püspökök kinyitják

És kitágul a rebbenő szem,
Mely pogány tűzbe nézett reszketősen.

Kigyúl a mandula-szem a hús beli dómban:
Feledjétek, kínaiak, a rizs-mezőket,

A levegőt, kiben villámok lángja lobban
És arcotokba sárga fellegek esőztek;

Figyeljetek, kínaiak, az Úrra,
Mert megjelöl titeket ujja,

Olajat öntöz kezetekre
Krisztus Urunk kegyelme.

Krisztus körül ti
Siessetek örülni,

Menjetek Isten erdejébe,
Hol rátok vár a lombok terebélye

S a pirkadatban pirosodnak édes almák,
A hajnal estig ég az ágak hegyein még,
Gyűjtsétek össze a gyümölcsök drága halmát
S mentsétek magatokat az egekbe innét,

Ahol kék angyalokkal hajnalonta
Isten Báránya megy a dombra,

Megy a sereg Isten vizére,
Vizének hűs ízére.
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Te égi város,
Jeruzsálem, imádkozz,

Műveld a parlagot te dúsan,
S daloljatok, fiai, koszorúsan I

Papok, prelátusok, legyetek hegycsúcsok ti,
Mint a szivárvány, mint a nap, ti égjetek fenn,
Mutassátok a niezök színeit buzogni
S a pásztorbotnak szárnya nőjjön kezetekben I

S te nép, ki szíve vagy a nagy világnak,
Krisztusnak lelkedet kínáljad,

E boldog napon könyörögj te
S megújulsz mindörökre!

Horváth Béla fordítása.
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