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CSANÁDI ALBERT VERSES ZSOLOZSMÁJA

A XVI. század első évtízedel a magyar történelem legmozgalmasabb éveit fog
lalják magukban. A Mátyás király uralkodása alatt 'kibont.akozó humanizmus, 
külföldi példák szerírit -, ekikor érkezhetett volna fel a csúcsra, ha megfelelő kö
rülmények támogatják. A XVI. század első fele azonban az ország legtragikusabb
ideje, a Dózsa-féle felkelés (1514) és a mohácsi véSz (1526) eseményeli jelzik a
tragódiát. Hogy mílyen magaslatokra juthatott volna például a reneszánsz irodalma
Janus Pannonius után, néhány fennmaradt emlékből következtethetünk reá.
Egyik legjelesebb dokumentumunk Remete Szerit Pál átvitele ünnepéneik latin
nyelvű, verses zsolozsmája, Csanádi Albert alkotása. Kardos Tibor írja róla: a pá
losok "arra vállalkoznak, hogy fölveszik breviáriumukba Remete Szerit Pál életét
hexamterekben és klasszikusan megírt szaffilkus, himnuszokban. A hexameterek
megragadóan költőlek és tökéletesek. Janus Pannonius óta magyar tárgyalt vagy
magyar vonatkozású tárgyát így meg nem énekeltek. A rend történészed Csanádi
Albertnek tulajdonították az átvitel ünnepére írt officiumokat. Ha ez igaz ... ak
kor Csamádi Albertben ezeknek az évtizedeknek egyszersmind a legnagyobb hu
manista költőjét kell látnunk" (Köeépkorí kultúra, középkorí költészet, Budapest.
209. lap.) Csanádi Albert egy leveléből (1;;15. május 1ll-i dátummal) tudluk, hogy
magyar rivelvű verseket is írt, többek közötn megírta az Úr szenvedéseit honi
nyelven. Sajnos, ezek a versek elpusztultak, mert az érzékeny költő a gúnyolódó
társaik szavai miatt megsértődve, mérgében tűzbe dobta magyar verseit. Remete
Szerit Pálról írt latin zsolozsmája a bizonyíték, miillyen nagy értékek pusztultak
el a meggondolatlan gúnyolódás áldozataként.

VERSES ZSOLOZSl~;lA REMETE SZENT PÁL

ÁTVITELÉNEK UNNEPÉRE

(In 'translatione Saneti Pauli Primi Eremitae)

I. VESPERASRA

A: Ú, te d1csőséges hitvalló, Pál, ki vezérelsz
minket a szent élet ragyogó szép tájain egyre,
kérd, hogy az égi kapuk megnyíljanak egykor a népnek,
mely tisztel téged, nevedet nagy diccsel övezve.

R: Zengjetek éneket, Krisztus-hivők, ma az Üriuik,
Érte vetett meg Pál kincset, várost szeretetből,

s tisztán élt, szűzi életet Ertea földi hazában,
s gazdag erényekkel fénylőn így ment fel a menn'llbfl.

V: Most az apostolok és próféták közt ragyog ő is.

Magnificat-énekhez:

Tündöklő hírét hirdessük thébei Pálnak!
Krisztus Urunk., könyörmj rajtunk, szent érdemeit néld,
és kik a példáján megvetni tanuljuk a földet.
juthassunk egy7~or fel a boldog mennyei honba.

MATUTINUMRA

Hívogató ének:
TesivéreIC, zengjünk vigadozva az égi Királynak,
O örök éltet adott szent Pálnak a csillagokon túl
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Himnusz:

Buzgó énekünk szavá Pált dalolja,
együtt zeng velünk a hivők csapatja
és dicsérik őt a nagy ég lakói

tiszta dalokkal.

Sokra tartották vagyonát a jOldön,
bölcsessége volt s tudománya bőven,

és a társak közt kora ifjúságban
, messze magaslott.

Jézus Krisztusért odahagyta kincsét,
drága otthonát, szeretett hazáját,
Istenért akart egyedül csak élni

távoli tájon.

Hírnevet, rangot, mely a bűnre csábít
megvetvén testét rabigába hajtja,
vétek nélkül így akar élni tisztán

már csak az úrnak.

O vezette a remetéket ősi
barlangok mé.lyén, hol az Ürnak: éltek
egyszerű szívvel, hogy elérhessék az

égi hazát majd.

Védd mindig, szent Pál, a mi üdvösségünk,
hogy feljuthassunk az egek honába,
s zenghessünk szentek seregében himnuszt

Krisztus Urunknak.

Ardás, tisztelet legyen az Atyának,
s bűnbe hullt világ Szabadítójának,
és a Léleknek, ki erősít osztván

hét adományát. Amen.

Első éjszakai órára.

A: Rég vita tárgya, ki volt remeték csapatába.n az első,

ám az atyák majdnem mind egyhangon bizonyítják:
szent Pál volt remeték seregében a fő vagyis első.

A: Gazdagsága nagyon nagy volt, a családja kiváló,
bölcsessége kitűnt, s a tehetséges, deli ífjii
Krisztus Urunkért élt, lángolt lobogó szeretettel.

A: Látva az embereket, kiket elragadott a ravasz bűn

festett arcával fertőzve: a rossz közeléből

fut, hogy Krisztusnak szolgáljon a néma magányban.

R: Nem könnyű szenvedni kemény fájdalmat az Úrért
és meghalni, de nem kevesebb letipornia sátánt,
s megfékezni saját testünk zabolátlan erőit,

s mind a szabályt híven megtartani sok-sok időn át.

V: 1m, az erős akarat kész volt eUúrni a kint is.

R: Étke szegényes csak, de a mennyei szent örömökben
részesedik, tömegek zsivaját elhagyva 's a várost.
Távol a gondoktól igy él az egek gyönyörétlel.

V: Teste a földön bár, de a lelke a csillagokban jár.

R: Antal a szomszédos helyeken tartózkodik akkor,
s egyszer hirtelenül szózat hallatszik a mennyből:

más is van kőzel itt, Teit tisztelhetsz remeték kiizi,
példáján ha okulsz, gyarapodhatsz bőven erényben.

V: Menj el azért hozzá, te keresd fel a puszta magányban.
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Második éjszakai órára.

A: Puszta helyet keresett, ahol élni akart a magányban,
a meredek hegyeken barlangra talált, ahol éppen
forrás volt közel és pálmák megrakva gyümölccsel.

A: Hogy meglátta e tájt, széttárva a karjait igy szólt:
Végtelenül jó vagy, te Uram, vedd hálaimámat
barlang szállásért, melyet adtál nagy szeretettel.

A: Itt zengem dalomat neked, én Umm, i.f.jan, örömmel,
s könnyek közt itt kell sóhajtanom égre fel eztán,
mig nem lá~thatlak Téged fent égi hazában.

R: Antal a vö-Igyben jár, szatír jön szembe az úton,
hozva ajándékát sok imát kér, Krisztus Urunkat
említvén, üdvünk szerzőjét, és tova léptet.
Antal elámul, hogy szólalhat ez emberi nyelven.

V: S örvend, hogy Krisztus neve így szétárad a földön.

R: Eljön az éj, Antal nyugoszik tovaűzve sok árnyat,
farkas jő, vele megy, s meglátja a vad hegyi sziklák
közt a kivájt üreget, bemegy és visszhangzik a barlang.
Pál meghallja a zajt, s tüstén rázárja az ajtót.

V: Halk. léptek finoman közelednek, szűnik a zörgés.

R: Antal az ajtónál lerogy, úgy könyörög szava halkan,
nyissa ki Pál, könyörög neki, és felnyílik az ajtó,
egymást átölelik békés, boldog szeretettel.
S újjongó szívvel hálákat zengnek az Úrnak.

zr: MindketJtŐ a nevén szólítja azonnal a társát.

Harmadik éjszakai órára.

A: Ételt és a ruhát a pálmafa adta, az égő
szomja tűzét meg a hűs forrás oltotta vizével,
ég örömét s tizedik mennyet forgatta szívében.

A: Hosszú idő múltán a gyönge tagok kimerültek,
Krisztus Urunk lelkek csapatát elküldte magasból
szent Pál lelkéért, mely már elhagyta a testet.

A: Antal szíve kemény és bátor, a csillagos éjben
megsejtvén a halált, siet is gyorsan, hogya testet
földbe temesse hamar, majd gyászban tér haza ismét.

R: Egyszer volt, amidőn ott ültek a pálmafa árnyán,
Pál így kezdte szavát vendégéhez, ki előbb jött:
Hogy van az emberiség, ó, mondd, ki ve.zérelí őke-t,

Krisztus U1'unk jogarát ismérik.-e szerte a földön?

V: Kriszius hívei azt kívánják, béke legyen már.

R: Közben a holló jő, száraz kenyeret tesz eléjük,
s Pál megszólal: Nézd csak, ebédünk küldi az Isten,
így táplálja az Úr szolgáit, akik bizakodnak.
Félkenyeret küldött nekem eddig mindig ebédre,

V: most meg a kétszeresét elküldte, mivel te' is itt vag'IJ.

R: I!:s miután hálát mondottak az égi vezérnek,
csörgedező forrás partján mindjárt le is ültek,
éhségiík lecs.itult, pálmák a vízre hajoltak,
s ők dícséreteket zengtek hálásan az Úrnak.

V: 191/ telt mind az egész éj nagy fönséges imában.
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LAUDESRE.

Af Pál, amidőn eljött végso Ora30., halála,
térdre esett, kezeit széttárta a csillagos égre.
s kérte, a testétől könnyen váljon meg a lélek.

A: tgy történt, a testtől elbúcsúzva a lélek
szép ragyogó fényben tündöklőn szállt az egekbe.

A: Boldog apostoli kar s próféták hősi csapatja
s angyali nagy seregek kísérték őt vigadozva.

A: Krisztus Urunk a kezét széttárva fogadja a mennyben,
és helyet égi körök magasában rendel a szentnek.

A: Istent dicsérik, s mint csorgó méz, olyan édes
énekük, és soha meg nem szűnik a boldog öröklIég.

Himnusz

Hódolván hívők az Urat dicsérjük,
Ot szolgálta Pál, amíg élt a földön,
s szűzi életért koronás jutalmat

nyert az egekben. -
Pálmafák adták falevél-ruháját,
étke vad gyümölcs s a patak csitítja
szomjúságait, de sosem lakik jól

mind ejavakból.
egi hírnévről meditál gyakorta,
Jézus Krisztusunk ragyogó alakját
látja boldogan, s betelik nagy égi

édes örömmel.
Sok-sok éven át kenyeret kap enni,
holló vitte azt neki, mert az lsten
úgy rendelte, ím, a kifáradt ember

jobbat ehessen.
Dolgos életét amidőn bevégzé,
imádság közben a halandó testet
lelke elhagyván, sok erénnyel ékes

szent megy a mennybe.
Szembe jönnek már az egek lakói,
és a próféták kara elkíséri,
fényes angyalok viszik énekelve

mennyei várba.
Pál, ki fent vagy már az örök hazában,
kérjed az Urat, kegyeket hogy adjon,
éljünk bűntelen, s a hatalmas égbe

egykor elérjünk.
Aldás, tisztelet legyen az Atyának,
a bűnbe hullt világ Szabadítójának,
és a Léleknek, ki erősít osztván

hét adományt. Amen.

Benedictus-énekre.
A: Antal a holttestet teme'tési lepelbe takarta,

majd amaz új sírnak mélyére helyezte, mit ásott
két nagy oroszlán. A levelekből s.zőtt tunikát meg
elviszi ünnepeken hogy használhassa ruhának.

ll. VESPESARA.

Magnificat-énekre.

A: Pál, ki a mennyben vagy, nézz ránk a hatalmas egek Ml
szolgáidra, kik itt neved-et tisztelve dicsérjük.
Jó példát adtál minekünk a földi hazában,
ó, könvőrögJ értünk, hogy majd az egekbe meheuünk.

Csanád Béla fordítása
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