
MAGYARORSZÁGI
LATIN VERSEK

SZENT GELLÉRT PÜSPÖK VÉRTANURÓl.
Antifóna a 13. századbeli Pálosrendi breviáriumból.

Nemzedékről nemzedékre irgalmasságot cselekszik az Úr;
kivezette Ábrahámot a káldeusok városából
s a föld távoli határaiból elhívta Szent Gellértet.
hogy zarándok legyen földünkön s jövevény.
Mert igaz hazája néki az Ég; a szentek társa, Isten házanépe ő,
Isten onnan adta pártfogéul nekünk,
közbenjáréul méltatta mindétiglen
az üdvözültekért és minden hívekért
most és mindörökre.

SZENT ISTVÁN KIRÁLYRÓL.

Zsolozsmarészlet a 14. szúzadból.

VECSERNYÉRE.
Félkar:

Ú, hitvalló István király,
tehozzád néped hangja száll,
kérd Krisztust, hogy legyen velünk,
ki szent hitét hoztad nekünk ...

IMÁRA HIVÁS.

Esengjünk a Főkirályhoz, akit mindünk szava áld,
ki mennyekben koronázta meg Istvánt, a szent királyt!

ÉJJELI ÁJTATOSSÁG.

Félkar:

Ime, itt a tisztes ünnep,
Szent Istvánnak napja már,

melyet méltö, hogy megülnek,
bár az évek száza jár.

Kinek István király által
megváltásban része lett

s járhat szentek csapatával:
örvendezzék módfelett! ...

Karválasz:

Midőn hajdan égbe szállott
üdvösségünk Mestere

s övéinek - dús ajándok!
a Szentlelket küldte le,

dicső híve, tizenkettő,

járdalt minden tájon át,
nemzeteket megmentendő,

hintik szét az Úr szavát.

Egyűlt:

Az apostolok igéje minden tájra kiszáll
és a földkerekség határáig elhat szózatuk!
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J{arválasz :

örvendett hát minden tájék,
mert pátrónus jut nekik,

drága lőn e szent ajándék,
hálálkodott mindenik.

Csak a pannon nép körébe
az Ige nem költözött,

útját tévelygésben mérte
e világi ba] között ...

Halál árnya hullott rája,
úgy tévelygett ez a nep

s megszerette vak médjára
homályának éjjelét.

Jutott neki mégis végre
üdvösséget hirdető,

eljött hozzá, bárha késve,
annál nagyobb jót tesz Ő.

Együtt:

Ritkán jött ily istenadta bölcsbeszédű erre még;
kiváló nagy adománnyal küldötte el őt az Ég I

VIRRADATI AJTATOSSAG.
Félkar:

Pannonia boldog ország,
mindenek ezt méltán mondják.
Tanitója nem lett bárki,
az ain épnek gyermeke,
királya jött prédikálni
s apostolként szólt vele.

Lám, Atilla királykodván
a magyarok nemzetén.

tág II féke, zsarnok módján,
hitetlen volt, bősz, kemény.

De már István király alatt

a babona pusztul itt,
elveti a bálványokat

s felépül a tiszta hit.

öelőtte, lám, a magyart
veszni hagyta már az Úr,

adni néki kit sem akart
vándor prédikátorul.

Kegyét aztán küldi mélri<ll.
e szent által osztia széf,

öröksége lett az f~g is,
oda hívja nemzetét ...

HAJNALI AJTATOSSAG.
Félkar:

Vad oroszlánt a szent ember
juhakolba elvezet,

dúlni már a párduc sem mer
s a karámban kap helyet.

Szép szelíden, vagy csatázva
kerget, igér, csalogat

a krísztusí megváltásra
jókat, balgát. rosszakat.

Ha másféle apostolra
hajlott volna ez a nép,

más apostolt küldött volna
bizony hozzá a nagy Ég.

De mert nyakas, bátor nemzet,
vakmerőek népei,

férfi légyen, hősi, edzett,
ki malasztot hoz neki.

Oroszlánnal Sámson állt ki
és győzött a vad felett:
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A magyarnak prédikálni
vitéz király kelletett.

Mézet rejtett az oroszlán,
édes torkát tárva ki:

Zendülnek a magyar ajkán
édes áldás hangjai ...

Karválasz:

Szent király volt, nemes ágból,
de hite még nemesebb.

Kegyessége nő és lángol
és remélni nem feled.

Nem tekintvén földi korra,
bevégezve életét,

Úr Jézusnak ajánlotta
dicsőséges szellemét.

Angyalok közt száll az égíg,
útja oda felvezet
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s kormányozza örökétíg
odafenn a szenteket.

E01Jütt:

Búja kél a jó magyarnak,
hogy királya porhalom,

de a' szentek fenn vizadnak
üdvözült új társukon.

Karválasz:

Méltó lettél e királyhoz,

ó, Fehérvár, fel, vigadj I
Dicsősége rád sugároz,

benned híre, dísze nagy.

Boldog lettél, mert tebenned
nyugszik, ím, a szent halott,

hozv e kincset érdemelted
s magát hagyta néked ott.

Együtt:

Dicséretet mondanak
néked, Isten városaI ..•

A MÁSODIK VECSERNYEI MAGASZTALÁSRA.

Ó, szentséges István király,
magyarok közt apostoIkodál ;
lelkünk napról napra talál

jelet, virtust, mit te adál.
Hozzád imánk esengve száll:
Minden baj tól oltalmazzáll ...

MAGYARORSZÁG SZENT PATRÓNUSAIHOZ
Az esztergomi kanonokok mériékre írott antifonája. 14. százaa.

Ö, mártir Albert püspök, mi atyánk, te d'icső szent,
szolgáid rendjét meg ne tagadd sohasem!

Tiszta, világos szó zendül hozzád dalainkban.
mindétig fegyelem. béke lakik mivelünk:

Itt neked állandó karban csendül fel az ének.
áldunk és hozzád szárnyal esengve imánk.

Szolgáid kegyesen víg ünnepet ülnek előtted,

éjszaka és nappal zengve dicséretedet

Isteni Szent István, jámbor fejedelmi apostol;
Imre, nemes herceg, szűzi erényű, jeles;

és te király, László, jöjj népednek segedelmül:
Általatok jussunk szent egek ormaira !

Áhítatos szívvel Hozzád küldjük szavainkat.
Krisztus, hallgasd mez hódolatunkat. imánkat!

SZENT IMRE MAGYAR HERCEGRÖL
Zsolozsmarészlet. ...... 14. század.

Félkar:

Vigyáz mindig, sose vét,
őszinte szavával,

győzi a test ingerét
szűzesséze által,

Az Úristen virtusán
örvendezik Imre:

Szűz volt. társa szüzleány
s léptek szűzí frigyre.
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Igy a keze szennytelen
és a szíve tiszta.

üdv kelyhét most odafenn
szentek között issza.

Karválasz:

Itéletet mond a pápa
bűnéért egy úr felett:
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Vezeklésül a testére
súlyos páncélt köttetett;

zarándokként világszerte
rójjon minden szent helyet,

amíg meg nem lágyul rajta
az isteni szeretet.

Együtt:
Ha szétmállnak a vasnántok,

jeladása az lesz itt,
hogy az Isten magbocsájtott

s eltörölte bűneit.

Karvál~z:

Kóros lelke írt találjon,

a lábai fuítanak
nyögdel és a két szeméből

folydogál a könnvpatak,
lelkét nyomja bűne súlya,

testét békók. bús vasak;
enyhülésre sehol sem lel,

egyre űzi a harag.

Együtt:

Vézre Imre hitvallónak
szentséges szent érdeme

róla bűnét s büntetését
irgalommal mosta le ...

A BOLDOGSÁGOS SZÜZ DICSÉRETE
Magyarországi sequentiák a 15. századb61.

1.
Harmatoznak, lám. a mennyek,
ködfelhők is gyülekeznek.
gyülekeznek, leperegnek

szűz ölébe, Mária l

Minő újság, mily csodálat,
csillagból, ím, napfény támad:
Ki nem ismert férfi-ágyat,

Királyt szült Szűz Mária I

Irgalmas Szűz, menedékünk,
méltán akit mind dicsérünk,
szent Fiadnak szólj míértünk,

szálljon Hozzá hő ima I

Gyatra testünk amit vétett,
bocsássa meg azt Teérted
s térhessünk majd égbe Véled,

ha már bennünk nincs hiba I
Amen.

2.

Magasztalnak az egek,
irgalomnak Anyja vagy,

Mária!
A sanyargók esdenek

lent, akiknek kínja nagy:
Márial

Halld sírásunk. halld a hangunk,
szél] Fiadnak miértünk,

Mária!
hogy fényében lakozhassunk,

ha mezteszed, mit kérünk,
Mária I
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3.

Jessze-törzsök vesszeje,
kikeletkor kikele:

üdvösség-hirdető.

Ifjú rózsa, illatos,
nincs hibája, harmatos:

Hibákat elmos ő.

Kútfő lett a szűzi öl,
életforrás ott ömöl,

újjászül szent vize.

Királyi szék, tündöklő,

ahová a Teremtő

Egy-Fiát teszi le.

Illatozó palota,
mit csodás kéz alkota.

a fő-fő Mesteré.

Test-ruhába öltözött.
Krisztus élt e fal között

s főpapként szentelé.

4.
Üdvősségnek létoka.

üdvösséget termő.

tenger fényes csillag-a,
nemzeteket mentőI

Domboldalon liliom.
ó páratlan Szűz, te:

Ki ártatlan haladon
s Isten Fiát szülte.
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Üdv, te rózsa,
üdv hozójá,
rét virága,
ragyogó fa,

Jessze nemes ága!

Vigadj, kulcsa
a mennyeknek,

kitől földek
fényeskednek,

dicső anya, drága!

Üdv tenéked, édes emlék,
élet kútja,
váltság útja,

égi király fészke !

Csillagos gyermek,
érte követnek,
Isten Fiát szülvén,
szűz és anya lész te!

Ó, Nagyasszony, édes, szende:
Add, ne légyen lelkünk veszte

e sok földi galiba.

Hadd virradjon ránk új Élet
fent Fiaddal és Tevéled,

Égbe vigy, ó Mária I
Amen.

5.

Krisztus anyja, örvendezzél!
Ami által anya lettél,

Gábor mondta ige volt.

Malasztodban vigadozzál,
tisztaságos liliomszál,

ki szült s nem volt rajta folt.

örvendezzél, félre bánat!
Fiad, íme, már feltámadt,

kit sirattál, mert megholt.

Vigadozzál: Magad látod,
hogy Krisztus a mennybe szállott

s befogadja égi bolt.

Örvendezzél: Mégy utána
a mennyei palotára,

dicsőséged ott honolt.

Adja Fiad, vigasággal
mi is oda szálljunk által,

honnan semmi el nem old!
Alleluja l

Latinból: Geréb László.
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