
REMETE SZENT PÁLRÓL, VESPERÁSRA
(XIV. századi pálos díurnale.)

új hadseregnek kórusa
Dícséretét dalolja ma
Vezérünk ünnepére:
Öt égi hadgyakorlatán
Vezérli szép halál után
Krisztus, a fénynek fénye.

O élt remeteéletet,
Mit angyalinak nevezett,
Először Krisztusunknak:
Nevével megbecsültetünk,
S testvérekként hogy élhetünk,
Parancsa gyámolítgat.

Bár megfosztotta a halál
Szülöitől korán, de Pál
Kincs nélkül élt bőségben:

A lángeszű fiú sokat
Tanulta az írásokat,
S kitűnt a bölcseségben.

A fiatal, tudós gyerek
Midőn látta a vétkeket,
S világi hiúságot:
Kerülte a földieket,
Inkább akart szent életet,
Krisztust szeretni vágyott.

Magános helyet keresett,
Hol élhet szentebb életet
Szelíden, békességben,
Hol elhagyván a társakat,
Serényen előbbre halad
Krisztusnak félelmében.

Mídőn látták a remeték,
Azt hitték rátekintvén,
Jánost, Krisztusnak hírnökét
Látják erdőknek mélyén:
Illéshez is hasonlított,
Ki a mennyekben van már,
Olyan csodásan ragyogott
Erényben gazdagon Pál.

S hogy hűségesen visszatért,
Parancs szavát követve,
Boldog szentek honába tért,
A mennyei seregbe,
Hol elnyerte az égi bért
Istenben részesedve.

Fordította: Csanád Béla
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HIMNUSZ SZENT IMRE HERCEG ÜNNEPÉRE
(Egy zágrábi breviáriumból, 1483.)

Orülj szülő, Pannónia,
Áldott fiad dicséretin:
Ujjong az angyalok hada
Orömmel dús erényein.

Benned királyi sarjadék,
Imre hercegünk születik,
S mint szántóföldet, Istenét,
lJdvös magokkal bevetik.

Már mint kicsinyke kis gyerek
Tanulta félni az Urat:
O minden földit megvetett,
S szerinte járta az utat.

Megóvta szűzen életét,
Kerülte mind a vétkeket
S legyőzve fiatal szívét
Sosem élt házas életet.

Dicsőség, áldás, hódolat
Néked, Hármas-egy Istenünk,
Imre imája által add
Az ég örömeit nekünk.

Fordította: Csanád Béla

HIMNUSZ SZENT LÁSZLÓRÓL
(A zágrábi brevíártumból, 1408.)

Áve, égi király híve,
Királyoknak gyöngyös éke,
László, mennynek sorsosa:
Eg királyát ki követted,
Országunkat védelmezzed,
Légy hazánknak bajnoka.

Magyaroknak menedéke.
Angyaloknak társvezére,
:egi kegynek edénye,
lJdvözlégy, Ó, kiváltságos,
Jeles edény, igazságos
Itéletnek edénye.

Vigadozzál magyar nemzet
Csöngetyűkkel, énekeljed
Új királynak új dalod.
Boldog Várad, áve: híred
Növekedjék, dicsőséged

Visszhangozzák századok.

Krisztus, földről himnusz szárnyal
Hozzád, aki keresztfáddal
Magadhoz vonsz népeket.
Mennybemenők szent lépcsője,

Hitvallóknak díszítője.

Áldás, dícséret Neked,
Fordította: Csanád Béla
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