
'SIGMOND LÓRÁNT O antifónák

1911-ben született. 1930
ban lépett acisztercita rend
be, ahol aLóránt nevet kap
ta. 1935-ben szentefték
pappá. 1937 és 1944 között
a rend budapesti Szent Im
re Gimnáziumában tantolt.
1946-ban novíciusmester
nek, a zi rci rendi növendé
kek spirituálisának ésteoló
giai tanárának nevezik ki.
1950-ben aSzentszék apáti
helytartónak nevezte ki.
1964-ben halt meg.

1Az O antifónákat az ád
venti liturgia 7 utolsó nap
ján énekli az egyház. Az
elmélkedések feltételezik
a latin szövegek ismeretét.
Ezért fordításukat zárójel
ben közöljük.

A tékozló fiú kiált...

O SAPHIENTIA! r.o Bölcsesség! Te a Magasságbeli ajkáról szár
mazol. A világ egyik végétől a másikig érsz el; erősen és gyengéden
rendezel el mindent: Jöjj, taníts minket az okosság útjára!") Csak
nagy bölcsesség segíthet rajtunk, csak a mindenható Bölcsesség!
Ilyen összekuszált csomót kibogozni, ennyire elrontott dogot még
egyszer helyrehozni, ennyi zavaros fogalmat kitisztítani, ilyen el
hanyagolt fekélyeket, betegségeket kigyógyítani, ehhez csak az is
teni Bölcsesség lehet elég: quae ex ore Altissimi prodiisti. Akinek a
keze mindent elér, akinek semmi sem nagy; két kezében elfér nem
csak az egész világ, hanem ami nagyobb, a mi nyomorúságunk, a
mi bűnünk is: attingens a fine usque adfinem. Ó, végy kezedbe min
ket, vonagló szívünket, a fájós oldalunkat, a megtépett fejünket:
fortiter et suaviter. Gyengéden fogd meg, mert minden érintésre na
gyon fáj, de mégis erősen, hogy legyen támasza, amibe bele tud
kapaszkodni, legyen erős tartása önmaga gyengesége, állhatatlan
sága ellen. Veni addocendum nos. Taníts! Ahhoz bizony türelem kell,
de Te türelmes vagy. A magam útját akartam jámi, és ide jutottam.
Most már kezdem elhinni, hogya Te utad az én igazi utam, a Te
utad az okosság útja, via prudentiae, az ember akkor jár el a legoko
sabban, ha Téged követ.

O ADONAI! ("Ó Adonai és Izrael házának vezére! Te megje
lentél Mózesnek az égő csipkebokor lángjában, és törvényt adtál
neki a Sinai-hegyen: jöjj, válts meg minket kitárt karoddal!") Ó, erős
Isten, aki erős kézzel kiragadtad népedet a fáraó kezéből, kény
szerítetted őt, hogy elengedje őket. Erős Isten, népednek Istene, aki
hívod Mózest és küldöd szavad hatalmával, aki megfogod törvé
nyeid erejével népedet, erős Isten, nyújtsd ki felénk hatalmas karo
dat, és emelj fel a földről. Csak a te erőddel állhatunk talpra, csak
a Te törvényeid kősziklájanyújt szilárd alapot lépteinknek. Jöjj, jöjj,
erő Istene! Az erőt vesztegettem el legelőször, az akaraterőt. Eleinte
tetszelegtem magamnak, hogy erős vagyok, mert dacolni tudtam
parancsaiddal, mert kíméletlen tudtam lenni szeretet helyett és ke
gyetlen irgalom helyett, és érzéketlen tudtam lenni, megkeményí
tettem szívemet. De aztán egyszer önmagamra estem, rámzuhant,
összetört saját keménységem.

Magam már moccani sem tudok, tehetetlenül, aléltan fetrengek
és rángatózom a földön. Jöjj, erős Isten, nyújtsd ki karod, emelj,
emelj!

O RADIX JESSE! ("Ó Jessze sarja! Te jel vagy a népeknek; elné
mulnak a királyok előtted és esdekelve várnak a népek: Jöjj, sza-
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badíts meg, ne késlekedj tovább!") Ó, megígért, új sarja a száradó
fának, Jessze törzsének, mely csak azért élt, hogy világra hozzon
Téged. Jöjj, akit nem vártam, míg volt mit tékozolnom, akit hívok
most, hogy igazságot tegyen köztem és a bűneim között, igazi
énem és a rosszravivő között. Te vagy a jel, amelynek ellene
mondanak, és amelyet sokan várva-várnak. Míg király voltam, té
kozló részeg, addig én is ellened beszéltem; most szegény lettem,
és boldogan állok be azok seregébe, akik nem önmagukban bíz
nak, hanem csak a Te irgalmasságodban. Jöjj hát, ne késs többé! A
Te katonád akarok lenni, a Te zászlód alatt akarok immár szolgál
ni. Mindenkinek meg kell jelennie Előtted: a gőgösöknek el kell
némulniuk, és a kicsinyek felujjonganak. Jöjj hát, ne késs tovább!

O CLAVIS DAVID! ("Ó Dávid kulcsa és Izrael házának királyi
pálcája! Amit te megnyitottál, azt senki be nem zárja, amit Te be
zártál, azt senki ki nem nyitja: Jöjj, szabadítsd ki a börtönből a
foglyokat, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek!") ön
ként mentem börtönbe, de akkor még nem tudtam, hogy börtön.
Téged tartottalak börtönőrnek, és nem akartam magamra venni
törvényeidet, bilincseket láttam bennük és szűk börtönfalakat.
Szabadságot akartam, és azt hittem, hogy Tőled elszakadva nye
rem el azt. Most mát látom, hogy Te vagy a szabadság. Minden,
amit Rajtad kívül megszerettem, bilincseket rakott rám, mert
mind kisebbek azok, mint a lelkem. Csak Te vagy olyan nagy,
hogy ha Téged szeretlek, akkor nagyobb leszek. Bármi mást meg
szerettem, mindig Gulliver tragikomédiája ismétlődött meg raj
tam; liliputiak kötöztek meg, ki hozzájuk képest óriás voltam. A
Te törvényeid nem engem kötöztek meg, hanem a liliputi népet,
hogy hozzám ne tudjanak nyúlni. Ha Téged szeretlek, hozzád ha
sonló leszek, nagy és szabad. Ó, jöjj, nyisd ki börtönöm ajtaját! A
Te kulcsod a keresztfád. Azzal ki tudsz nyitni rég berozsdásodott
lakatokat, és amit Te kinyitottál, azzal szemben nincs hatalom,
hogy újra bezárja. Amire Te azt mondod, hogy jó, az nem lehet
rossz, és amire azt mondod, hogy rossz, azt semmiféle mesterke
déssel nem lehet jónak bizonyítani. Jöjj, add nekem az igazi sza
badságot, hiszen moccani sem tudok már, mindenütt börtönöm
falába ütközöm. Sötétben ülök, nincs örömem az életben. Sokan
nem tudják, miért vannak megkötözve, halálra ítélve és Téged át
koznak, káromolnak. miatta. Pedig emlékezhetnének rá, hogy va
lamikor ők is szabadok voltak, örültek a jónak, a szépnek; de az
tán elkezdtek hízelegni a törpéknek, míg azok hatalmat szereztek
fölöttük. Jöjj, szabadíts ki minket! Nem Te vagy a börtönőr, ha
nem én magam. Én zárom be magam és kötözöm oda börtönöm
falához. Ó, bontsd ki a falat, hogy bejöjjön a Te fényességed és
behallatsszék a karácsonyi angyalok éneke!

O ORIENS! ("Ó virradó hajnal! Az örök fény ragyogása és az
igazság napja! Jöjj és világosítsd meg mindazokat, akik a sötét
ségben és a halál árnyékában ülnek!") Az emberek jobban szeret-
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ték a sötétséget. Ezért nem fogadták be a világ világosságát. Cse
lekedeteik gonoszak lévén nem akartak a napvilágra mermi.
Annyira megszoktam a mesterséges fény t/ hogy nappal sem nyi
tottam ki az ablaktáblákat, hiszen égett a villany. Csinált világí
tásban éltem. Az volt igaz, amit én megvilágítottam. Aztán lassan
kiégtek a körték, sőt rövidzárlatok is jöttek közbe. Bombák szét
szaggatták a villanyvezetéket, most itt ülök a sötétben. Kinyitom
már az ablaktáblákat, és várom a hajnalt. Nem olyan ingerlő a
hajnal fénye, de viszont mindent megvilágít, minden evilágra jö
vő embert. Még éjjel is világosabb van az Isten szabad földjén,
mert a csillagok átlátszóvá teszik az éjt. Hát még a holdvilág és a
tenger csillaga, Mária.

O REX GENTIUM! ("Ó népek királya, akit mindenki kíván! Te
vagy a szegletkő, aki egybefogod mindkettőt (Izraelt és a pogány
népeket): Jöjj és üdvözítsd az embert, akit a föld sarából formál
tál!") Ó mindenki királya. Nemcsak az először megajándékozot
tak királya, hanem azoké is, akik a hivatalosak helyébe lépnek.
Nemcsak a gazdagoké, hanem a szegényeké is, sőt inkább azoké.
Jöjj/ mindenki királya! Aki összehozol minket: gazdagokat és sze
gényeket/ gőgöseket és irigyeket, balga szerencséseket és boldog
szerencsétleneket, jöjj/ mindenki Királya! Miért is ne tudnánk
megölelni egymást, hiszen földből alkottál mindnyájunkat. Egy
agyagból gyúrtál minket, az egyiket kisebbre, a másikat nagyobb
ra csináltad. Egyformán megcsókoltál minket, ránk lehelted a lel
kedet. Egyformák vagyunk. Mind előkelő származásúak, kezeid
műve. Ez a mi nemesi származásunk. De sok az elszegényedett
nemes, aki aztán eladta magát rabszolgának. Megtartotta régi
gőgjét, és lenézi a gazdagokat irigységből, a szegényeket gőgből.

Ó/ jöjj/ mindenki Királya, hozz össze minket a Te szeretetedben.
O EMMANUEL! ("Ó Emmánuel! Királyunk és törvényhozónk!

Te üdvözíted a reád várakozó népeket: Jöjj és üdvözíts minket,
Urunk, Istenünk!") Hazavágyom. Béresek dúskálnak a jóban
Atyám házában, és én itt éhezem, koldulok. Nincs barátom, aki
megértene, kitárulna felém, aki becsülne, aki örülne nekem. Me
gye k, Atyám, megyek. Ó Emmánuel, ó köztünk lakó, drága lakó
társa nyomorult szívünk hajlékának. Drága szobatárs, útitárs/ baj
társ/ testvér, örökségszerző drága barát. Társaságunk akartál len
ni/ gyönyörűséged köztünk lakni. Jöjj és lakj közöttünk, légy a mi
törvényhozónk és királyunk, légy Üdvözítőnk, Pásztorunk! Jöjj, jó
Pásztor, vigyél haza engem a Te aklodba, Atyád házába!
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