
Szent László király verses zsolozsmája

A zsolozsma fordítása Dankó Vetus Hymnarium Ecclesiasticum Hungariae (Budapestini,
.1893) című könyve alapján készült. Dankó szövegkiadásának legrégibb forrása egy XIV.
századi Esztergomi breviárium. A zsolozsma azonban megtalálható az MR 67-esjelzésű
zágrábi breviáriumban is, amely szintén Esztergom számára készült 1290 körül. Minden
jél arra mutat, hogy a historia rhytmicát 1192-ben, László király kanonízációjára feltehe-,
tően Elvin, akkori bihari (nagyváradi) püspök alkotta, esetleg a Novae laudis szekvenciát
is, amelyből néhány versszakot kiválasztva, himnuszként alkalmaztunk a zsolozsmához
mai használatra, egy sorral bővítve (vö. Mezey László: Athleta Patriae. Bp. 1980. 19-55.
l.). Az olvasmányos imaóra himnuszát a pannonhalmi bencések maurinus breviáriumá
ból vettük, mint a hazai latin költészet egyik utolsó alkotását. Szerzője Valerius Bal/ay
O.S.B.) (t 1885). - A jelen fordítás nem a zsolozsma teljes régi szövege, hanem csak
válogatás, a mai zsolozsma rendjének megfelelően.

CSANÁD BÉLA

Hívogató vers

Hitvallóknak Királyát imádjuk,
Ki mennyek országa
Jutalmát és dicsőségét adta
Szentjének, László királynak.

Olvasmányos imaórára

Himnusz

Ki tudja méltón zengeni híredet,
László, dicső szent, hősi csatáidat?
Hol van a vers, mely eldalolja
Győztes erőd, diadalmi fényed?

Erényeidnek csillaga tündökölt,
S Isten hatalma támogatott, midőn
Sok ellenségedet legyőzted,
S féltek akárcsak amennykövektől.

Minden erényed közt az a legnagyobb,
Hogy elnyomottak támasza, vigasza
Lettél s magadnak így szereztél
Hősi nevet ragyogó csatákon.

Csak a mennyország tündökölő honát
Akarta minden szívdobogásod itt,
S bár nyújtották, el nem fogadtad
Imperium jogarát a földön.

Tőled tanultuk: a nyugalom mit ér,
A béke több, mint a hatalom maga,
S ne vessük el, ha nem kívánja
A haza nagy, remégő veszélye.

6, esdj a földön ittmaradottakért,
Hogy hittel éljünk, bízva, reménykedán
(Jrök hazánkért, és lehessünk
Mennyei szent koronára méltók.

(Jrök dicséret zengje a Három-Egy
Istent, ki nékünk adja: erényeink
A hősi fokra jussanak fel
A szoros út dicséretében.
Ámen.
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1. antifóna
Gonoszokkal nem cimborált,
Útjaikon sohasem járt.
Úr igáját vállra vette,
Isten kedvét: azt kereste.
Amit munkált, amit gondolt,
Élete mind tanítás volt.

2. antifóna
Őt királlyá Krisztus tette,
Támogatta, segítette,
Erényekbe öltöztette,
A szent hegyen védelmezte.

3. antifóna
Áldjon téged, Ég Ura,
Egyházunk szent szózata,
Ünnepeljen zengve ma
Édes ének dallama.

V. Nyomorultak terhét hordja

R. Mindig készen mtnden jóra.

Reggeli dicséretre

Himnusz
Új dicséret hangja zengjen
A királynak, énekeljen
Ujjongásunk dallama..
Mint a lépesméz, az ének
Olyan édes, a dicséret
László királyt zengje ma.

Véle kegyet, áldást nyertünk,
Meg is tartván, mit megleltünk
Hitvallásunk hajnalán.
Gyógyítja a betegséget,
Munkálja az üdvösséget,
Ahogy Mózes hajdanán.

Önlelkéből, rejtettségből

Csillag támad' a vi/ágnak,
Tii,ndökölnek d csodák.
Erejével, gypzelmével,
Ellenségnek, barbár népnek
Futamítja nagy hadát.
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Akik hírét együtt zengve
Összegyűltünk örvendezve,
Királyoknak Királya.
Add, hogy véle találkozzunk,
S eget nyervén eljuthassunk
Az örök boldogságra.
Ámen.

1. antifóna

Ime, a szent, dicsőséggel övezve,
Ki a Megváltót követte.
Jutott örök tisztességre,
Világénál ékesebbre,
Mert győzelmes erőssége:

Múlhatatlan nagy szentsége.

2. antifóna

Ujjongjatok és kérjétek
Lászlót, küldjön segítséget,
Hogy általa Egek Ura
Boldogságot nekünk adna.

3. antifóna

Örök kútja szent jóságnak,
Égi fénye igazságnak,
Krisztus Urunk, tetszéseddel,
László király segélyével,
Add, hogy téged kik dicsérünk,
Menny öröme jusson nékünk.

Resp. breve

Csodálatos és kifejezhetetlen,
Urunk, a te neved!
Szentünk dicsőségesen

Neved zengi fényesen.
Veled él már szűntelen

Boldogságos mennyeken.

Antifóna ad Benedictus

Ó, Szent László király,
Keresztény lovagoknak oszlopa,
Ó, nagyerős reménye te nemzetednek,
Hű népedre tekints, hogyan áhít,
Ó, irgalmas, tenmagad is irgalmat nyervén,
Mindnyájunk üdvéért légy ami közbenjárónk.



Napközi imaórákra

Ad Tertiam, antifóna
Az esdeklőt meghallgatta,
Krisztus magához fogadta,
Szeretettel neki adta
A legfőbb jót, mint akarta.

Ad Sextam
Jóakarat védpajzsával.
Kegyes hittel, adománnyal
Krisztus, felékesítetted,
És a mennybe fölemelted.

Ad Nonam

Krisztus a te dicsőséged,

Győzedelmed, üdvösséged,
O emelt fel ily magasba,
Legyen mindnyájunk oltalma.

Esti dicséretre

Himnusz
Áve, égi Király híve,
Királyoknak gyöngye, éke,
László, mennynek sorsosa!
Ég Királyát hűn követted,

. Országunkat védelmezzed,
Légy hazánknak bajnoka!

Menedéke magyaroknak,
Örök-társa angyaloknak,
Jl~i kegynek eszköze:
Udvözlégy, ó, kiváltságos,
Híres-neves ,igazságos
Jó ítélet hírnöke.

Vigadozzál, magyar nemzet,
Harsonáljad, énekeljed
Új királynak új dalod.
Boldog Várad, szálljon híred,
Növekedjék dicsőséged,

Visszhangozzák századok.

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

Szentek útja te vagy égbe,
Hitvallóknak dicsősége,

Néked áldás, tisztelet!
Amen.

l. antifóna
Ki igazságos volt életében
És erős volt Isten kegyelmében,
Most az örök fényességben,
A szenteknek seregében
Örvend boldog örömében.

2. antifóna
László királyt népünk áldja,
A királyok koronája
Ragyog fején, azzal ékes,
Ékkövekkel fényességes,
Övé a nagy méltóság,
Örök, égi boldogság.

3. antifóna
László, jó királyunk,
Üdvözlégy, téged áldunk,
Pátránusunk, tisztességünk ,
Kegyes, erős segítségünk!
Velünk hordod bajok súlyát,
Minden jóra kegyes jóság!

Resp. breve
Az atyai áldást ő megnyerte,
Őt ·magához Isten felemelte,
S életének szolgálata
Mindenkinek fénylő példa:
Ígért öröksége várta
Es mennyei koronája.

Antifóna ad Magnificat
László király, áldunk,
L>icséretre méltó,
Nagyerős reménye te nemzetednek,
Vigasztalója!
tJdvözlégy, kegyelmi ajándékok tára,
Szentháromság trónja előtt

Nyomorultak édesatyja,
Védőnk, ki a vigaszt hozza,
Légy segítő közbenjárónk,
Ügyvédűnk a szegénységben,
Nyerj minékünk kegyelmet!
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