
ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT ONNEP] ZSOLOZSMÁJA
A verses molozsmalieglrégilbib foNása a GfunÖiI"y-lk6dex (Szécnényt Könyvtár, NyE. 5.:
2Il9-2!l5. rrlllP). ugyanez a szöveg található - ktsebb másoaást eltéréSle!kikel - Fél"l"aIl"ius
CSigismUJndius) müvéoen, I:Ie rebus UJlgBll"i'cae Provinciae sacri O~dinis Pra,cdjca,to,rum
(V1ermae, 1637') 342-351. ],a,pon. Ezt adta ki Darrkó : Vetus Hymna,riwm Ecclesiasticum
H'UInigil.riae (Budapest, 18931) címü gyújteményében.

VESPERASRA
Antifóna

Ú j virágnak kinyilásán
örvend ujjongva az ég.
Győzött ő a testnek harcán,
nyugtalan hev én.

Himnusz

Ma új örömben egyesül
az Egyház ezentett éneke
az éggel, mely dicséretül
buzg6n, ujjongva zeng vele.

Égi sziüetés e napon
új, boldog ünnepet hozott,
mint a tündöklő liliom,
a királyi lány úgy ragyog.

Margit, mikor még -kisleány,
múlandó vágyakat kerül,
s már gyermekként, igen korán
fénylő életért lelkesül.

Megvetve magas palotát
szigorú kolostorba tér.
S akit királyi pompa várt,
mint a koldusok, oly szegé,ny.

Add meg nekünk is, Istenünk,
kikért szűz Margit esdekel,
hogy mi is boldogok legyünk,
fénylő egekbe jutva el. Amen.

Magnificat antifóna

Boldogságos, boldog örökre már,
ki mindenbe/n legmagasabbra száll.
Földi törzsnek szülötteként ragyog,
és a mennynek dicsőült szentje lett.
Király nemne~ gyökerén sarjadott,
s hatalomnál többre törekedett.

MATUTINUM

Invítatoríum

A királyrnak, Kri3ztusunknak
zengjünk víg hódolatot.
Országában Margitunknak
boldogságot D adott.

Himnusz
Zengjük hitünknek himnuszát,
tiszta szülőnk örömeit,
ruhája hófehér virág,
leánya adta ékeit.

A világ sötét cseleit
fénylő szentsége győzi le,
s a test ellenkezéseit
szent tisztasága szelleme.

Szépséges arcú szűzleány
nagy vize! vödröket cipel,
lelkének tündöklő haván
mennyország kegyelmeivel.
Bó forrása vizeinél
szomjas tevéket felüdít,
midőn társaival beszél,
s törvé.nyt szeretni megtanít.

Add meg nekünk is, Istenünk,
kikért szűz Margit esdekel,
hogy mi is boldogok legyünk,
fényfó egekbe ;utva el. Amen.

I. Nocturnus antifónái

Fényűzéssel, csalfasággal
telt világot elítél.
Margit szűz ártatlansággal
boldog égi nászt remél.

Cilicium övezi,
fején szűzi fátyla,
magát ostorral veri
Krisztus szenteIt lánya,
kemény vas öv derekán
az ő boldogsága.

F'ogadalmi klastromát
midőn másra váltja,
mint termő ág nő tovább
átültetve fája.

Az 1. olvasmány után: ,

Responsorium

Ha majd egyszer jő az alkonv,
életilnk, hogy szét ne hulljon,
segitsen a kegyelem,
azért mond le önma.gár61,
hatalmár6l és jogár61
a királylány szívesen.
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V€'l'SUS

Példát így ad hazájának,
ellene mond a világnak,
Isten háza hogy legyen.

A 2. olvasmány után:

Responsoríum

Király törzsi sarjadék,
s égi küldetést figyel,
szegénység útjára lép,
magát azzal jegyzi el,
szent Domonkos jó hírét
nyitott szívvel fogja fel.

Versus

Legfőbb körbe tartozik,
s így formálja társait
égi jog törvényivel.

A 3. olvasmány után:

Responsoríum

Zsenge korú szűzlány

s már harcol a vad haditornán
Krisztussal bátTan
világot győz le csatában.

Versus

Szerzetes élettel
dirigálja magát fegyelemmel.

lJ. Nocturnus

Antifóna

Nyugodt, midőn ostor veri,
remeg, de bátran viseli
a szabályt, melyet fogadott,
tökéletes áldozatot.

Szentségének illatát
ontja bőven a népnek,
fénylő példát benne lát,
mind, aki vele élhet.

Midőn szennyes öltözetben
szolgál6k elé borul,
bűnük piszkát a szívükben
tisztogatja jámborul.

A 4. olvasmány után:

Responsoríum

Zárdaélet alig érinti meg,
utál máris fényűzést, díszeket,
szent szegénység igéje neveLi,
nemes testét ostorral bünteti.

Versus

Bűnt még nem is tudhatott,
s már gyakorolt bűnbánatot.

Az 5. olvasmány után:

Responsortum

Lelkíatyja, hogy ott ne hagyja még,
vihar támad kiöntve vad dühét;
véle küzd a mennyei kegyelem,
aggódása így szűnik hirtelen.

Versus

Ahogy ömLik sűrű könnyzápora,
esőt hullat a fellegek sora.

A 6. olvasmány után:

Responsoríum

Testét megveti már,
eljegyzi mennyei .nászágy.
F;gi szerelmében
ellankad megsebesülten.

Versus

Vággyal kér, követel,
sóhajt, könyörög szeretettel.

III. Nocturnus

Antifóna

Hogy kegyelmet szerezzen,
böjtöléssel sürgeti,
lángol6 bizodalom
magas útra vezeti.

Fenyítékkel nevelí
teste gy.arl6ságait,
égiekhez emeli
szabad lelke vágyait.

Mennyegzői lakomán
minden jának részese,
Jegyesének oldalán
csendül boldog éne'ke.

A 7. olvasmány után:

Besponsorium

Sok munkáját ha bevégzí,
megnyeri gyiímölcseit,
sőt már jó előre érzi
szent boldogság izeit.



Versus

Fenti SZÓ2lat égi jóslat
szent halálát hirdeti,
s őt ez arra késztQti,
hevesebben hogy szeressen
égő vágyakkal teli.

A 8. olvasmány után:

Responsortum

0, hogy ámul a világ,
midőn látja a csodát,
milyet sose látott:
anyai kérés nyomán
megváltozik a leány,
fiú. lesz, ki lány volt.

Versus

Börtönében a llabot
nyiltan -látogatta;
sok kiszabadulhatott,
meri ő pártfogoUa.

A 9. olvasmányhoz:

Responsoríum

Egen a nap lángol,
s szíve lángja rzjtve világol,
kóruson ott látják
a szüzesség dísze-virágát.

Versus

Liliomot, ékes
koszorút visel, illata édes.

LAUDESRE

1. antifóna

Boldog békébe,n,
újjá alakulva szívében
tör koronájára,
az egek ragyogó magasába.

2. antifóna

Mind a menny örvendezik,
hogy csillagunk születi,k,
égi kegy edénye,
fénye, dicsősége.

3. antifóna

Rendünknek ő oltalom,
asszonyok virága,
fénye ragyog gazdagon
szűzek csapatában.

4. antifóna

Boldog szolgálóleány,
tiszta élete után
bevanul a mennybe,
angyali seregbe.

5. antifóna

Hol a Király trónja áll,
reá örök része vár.
Segíts utunk céljánál,
a mennyei kapunál.

Himnusz

Örülj, vigadj, magyar haza,
hogy Krisztus hozzád ily kegyes,
van már, ki érted szóla.na,
és üdvös pártfogást szerez.

Élete termő példa lett,
melyből erőforrás fakad.
Dühöngő betegségeket
megszüntet, sorsosapásokat.

Kéz és láb újra működik,

s aki nem látott, újra lát.
Természet gyarlóságait
gyógyitja s számtalan hibát.

Margitnak sok nagy érdeme
testünket orvosolja meg,
zengjen a hála éneke,
mondjunk szívből dicséretet.,

Kérünk, hallgass meg, Istenünk,
velünk e Szűz is esde,kel.
Örök világot adj nekünk
egykor a mennybe jutva fel.

Bened. antifóna

Jutalommal méltón felel az ég,
örök dijul élvezheted kegyét,
Krisztusnak szánt szűz, szolgálatodért
osztja néked szüntelen örömét.

Gömőry-kódex

Szép királyi szúzleány,
Teremtőnk arája,
alázatosság jogán
szentségnek példája,
pártfogó szavad nyomán
jussunk valahára
égi kórus nyomdokán
nagyobb boldogságra.

CSANAD BÉLA fordítása
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