
KORUNK IMÁI

Hat éven át, 1578-tól 84-ig írta a karmelita rendbéli Juan Yepe, az
egyház későbbi szentje, a világirodalom nagy misztikusa A Lélek Ene
ké-nek sorait, a Menyasszony (a Lélek) és a Vőlegény (Krisztus) pár
beszédét. A párbeszéd Isten szolgálatának fölismerésétől a tökélete
sedés, a "lelki egyesülés" pillanatáig tart.

Nehéz és könnyű helyzetben volt a fordító: a Cántico Espirituel
nak .ez az első teljes magyar fordítása. Az olvasó a könyvtárnyi iroda
lom) a sűrűp. lábjegyzetelt kiadások ismerete nélkül is ráakad talán
az Enekek Enekét vagy a többi misztikus gondolatait idéző sorokra,
lehet, teológiai kérdéseket is föltesz, de a vallásos elragadtatás és a
földi szerelem közös szókincsét bizonyára megilletődöttenfogadja el,
ahogyan azt az elmúlt századok is tették.

A Lélek Éneke című vers a Keresztes Szent János összes verseit
tartalmazó, és a Helikon Kiadó számára készülő kötetből való.

A fordító

KERESZTES SZENTJÁNOS

A Lélek Éneke
A Lélek és a Vőlegény dala

Menyasszony:

Szerelmem, hova lettél,
mért hagytál nyögve egymagamra engem?
Szarvasom, megsebeztél,
futottál, meg se hallva:
szólítlak, mentél süketen utadra.

Jó pásztorok, a réten,
ha nyájatok a legelö füvén jár,
ha látjátok, ki nékem
kedvesebb bárki másnál,
rnondjátok, szenvedek, halott vagyok már.

Nyomában egyre járok,
hol tengerpartra, hol hegyekbe térek,
nem tépek le virágot,
vadak láttán se félek,
nem torpanok, ha új határba érek.
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A teremtményeket kéri:

á, rengeteg, nagy erdö,
szerelmesem keze ültette dús fák,
Ó, legelök, zöldellök,
virágok, fénylö tiszták,
mondjátok meg, ha körötökbenitt járt!

A teremtmények válaszolnak:

Elhalmozott kegyével,
míg elhaladt e ligetben sietve,
alig tekintve széjjel,
szemét csak ránk vetette,
szépségét minden önmagára vette.

Menyasszony:

Ki gyógyíthat meg engem?
Szerelmesem, áruld el végre, hol vagy.
Minek is epekednem?
Ne küldj ma hírhozókat,
hiába kérdem, hallgat mind terólad.

Kik közeledbe' járnak,
ezer kegyedröl nékem számot adnak,
csak sebeimbe vájnak,
engem halódni hagynak,
értelme nincsen dadogó szavuknak.

á, lelkem, mért kívánod,
hogy éljek, hogyha ez nekem nem élet,
s ha életem halálod,
szerelem nyila téged,
ha eltalál, hogyan hogy mégis éltet?

Ha nem tudsz orvosságot,
szívemet annyi sebbel mért sebezted?
Ha kincsem nem kívánod,
miért is irigyelted?
Amit raboltál, itt míért felejted?

Csitítsd le haragvásom,
hisz nincsen másnak íly hatalma rajtam!
Hogy téged látva lásson,
szemem csak miattad van,
te vagy a ragyogása egymagadban.

Jelenj meg énelöttem,
s ha szépséged meglátnom végzetes lesz,
ne fuss akkor se tőlern.

Kínjára sz.e.relemnek
csak kedves társaságod hozhat enyhet.
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Ó, kristályos patak, te
arcoknak mását formázza ezüstöd,
öt vágyom látni egyre,
jelentesd meg közöttük;
a bennern élöt mutassa vissza tükröd!

Szerelmesem, ha nézel,
eröm elhágy!

Vőlegény:

Fordulj galambom vissza!
A szarvas száz sebével
megjött már dombjainkra,
röptödnek levegöjét vágyva issza.

Menyasszony:

Szerelmesem, az erdö,
s magányos tisztás benne, számolatlan,
folyók folyása zengö,
sziget háborítatlan,
a szél szerelmes hangja nyughatatlan;

az éjjel hoz nyugalmat,
keletröl gyönge hajnal fölvilágít,
a muzsika elhallgat,
a magány dala száll itt,
a dús vacsora szerelemre csábit.

Ágyunk virágban álló,
hozzá oroszlán barlangja hasonló,
bíborban fölsugárzó,
békében fölmagasló,
száz pajzs borítja, korona,aranyló.

Szerelmesem, utánad
szegödnek ífjú lányok csapatostól,
nyomodban szikra támad,
és fűszeres, nemes bor,
isteni balzsam arad lábnyomodból.

A le.gbelsö szobában,
míg.kedvesemnek italából ittam,
elkódorgott a nyájam.
A régi út hol is van?
Már új mezöket járok szakadatlan.

Mellét fölfedte nékem,
így oktatott az édes tudományra,
övé lettem egészen,
s igértem, nemsokára
a hitvese leszek már valahára.



Lelkem hozzászegödött,
övé lett minden, mi azelött enyém volt.
Nyájat többé nem örzök,
nem függök más parancstól,
teszem, amit a szerelem parancsol.

Azt mondjátok ti rólam,
meg nem találtam semmit, mit se láttam.
Nem tévedek, valójában
elvesztem én e vágyban,
s magam veszítve magam megtaláltam.

Ha közelít a hajnal,
a frissen nyíló virágot leszedjük,
füzért fonunk, smaragddal
közepét ékesít jük,
hajam egyetlen szálára kötözzük.

. Hajarn egy szála tette,
tekinteted nyakamról el se vetted,
néztél csak rámeredve,
a röpte foglyul ejtett,
szemembe nézve szemem megsebezted.

Ne vess meg érte, kérlek,
böröm szlnét, ha sötétnek találod,
szemed börömre téved,
szépséged rámsugárzod,
örökre rajta marad ragyogásod.

Üzzétek el a rókát,
szölönk már bizton érleli gyümölcsét,
lemetszve mind a rózsák
az ünnepet köszöntsék,
a hegy ne lássa senki közeledtét!

Észak szele csitúlj le!
Jöjj déli széJ most, szerelembe eltö,
kertem vágyad hevitse!
Szerelmesem közelgö,
virágok közt legeltet ö, ha eljö.

Vőlegény:

Belépett a menyasszony
az édes kertbe ím elhozta vágya,
hogy illatot fakasszon,
fejét a kedves vállra
fektette s ott nyugalmát megtalálta.
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Az almafa tövében
léptél velem te örök mátkaságra,
kezem neked igértem,
bajodnak gyógyulása
lettem s, szülöanyád megcsúfolása.

Madarak, messzejárók,
dámszarvasok, oroszlánok, kevélyek,
hegyek, völgyek, lapályok,
vizek, havak, az éjnek
télelrnq, forrósága kérve kérlek

a lant vidám szavára,
az esti, hulló harmat énekére,
haraqotok ne bántsa,
a falat el ne érje,
legyen a kedvesemnek pihenése.

Menyasszony: .

Nimfái Júdeának,
virágkehelyre, rózsalugasokra
most ámbraillat árad,
más tájakon lakozva
kerülje küszöbünket lábatok ma! _

Szerelmem, ne mutatkozz,
emeld föl arcod a magas hegyekbe,
egyetlen szót se szólj most,
tekints eseregekre,
mint szállnak el a titkos szigetekre.

Vőlegény:

Az én fehér galambom
bárkankra olajággal visszatért már,
a gerlét szólni hallom,
a folyópart fölé szállt, '
a zöld mezöben megtalálta párját.

Magányban élt idáig,
fészkét magányban maga építette,
de társára talált itt,
szerelem megsebezte,
magány a társát hozzá elvezette.

Menyasszony:

Szépségedet csodálva
szerelmesem, vigadjunk tiszta szívvel!
A hegyre hegyfokára,
.hol forrás vize tör fel,
a rengeteg nek rejtekébe jöjj el!



Éreszkedjünk le aztán,
barlangok kövét lábunk tapossa,
pihenjünk meg a sziklán,
a gránátalma mustja
szomjunkat édes zamatávaloltsa.

Mit lelkem vágyva: vágyik,
amit igértél, megmutatod egy nap,
nem váratsz már sokáig, I

te, aki életem vagy,
majd átadod nekem örök jutalmad.

Dala a csalogánynak,
lélekzete az édes levegönek,
csöndje az éjszakának,
ligetek, üde zöldek,
az.éji láng emészt, de nem gyötör meg.

Pillantás föl se érte,
megtört Aminadab hatalma rajta,
a harcnak ime vége:
forrásait fakasztja,
a lovasság a rohamot föladja.

Takács Zsuzsa fordítása

ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

A felsza~adulás teológiája
A Hittani Kongregáció instrukciójának visszhangja

1984. szeptember 3-án tették közzé a Ratzinger bíboros által vezetett Hittani
Kongregáció utasítását a "felszabadulás (vagy felszabadítás) teológiája" néhány
szempontjáról. A 32 lapnyi füzet égetően időszerű kérdéssel foglalkozik, több te-'
ológíai és gyakorlati problémát érint. Bár nem zsinati határozat, nem is encikli
ka, a Szentszék hivatalos dokumentuma: a pápa jóváhagyásával jelent meg.

Visszhangja azért is érthetően jelentős, mivel egy idő óta a közvélemény fi
gyelte, mi lesz az eredménye a perui püspöki kar és a Szentszék közötti tárgyalá
soknak éppen a felszabadítás teológiája egyik legjelesebb képviselője, Gustavo
Gutiérrez tanait illetően; továbbá (véletlen?) egybeesés következtében, Ratzin
ger bíboros éppen azokban a napokban folytatott megbeszéléseket Leonardo
Boff brazil ferencessel (a kérdéses teológia másik neves képviselőjével), amikor
a dokumentumot közzétették.

Rögtön szögezzük le: az instrukció nem nevez meg egyetlen teológust se; való
jában széles távlatokat tart szem előtt, még ha elsősorbana latin-amerikai hely-
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