
HORVÁ TH BÉLA

HIMNUSZ· fORDITÁSAI
A BREVIÁRIU MBÓL
Horváth Béla pályája kezdetétöl [oqoa eddig is meg nem
tántorodva képviselte iroda!mllnkban Szeni Domonkos harcos
ezeüemet. Tud6s hajlamai is Szent 'l'amás rendjéhez ooneoi
ták őt, tgy most régi vágya teljesült, amikor Szeni Domonkos
harmadik rendjének tagja lehetett. Ebből az alklllomból ri

költő, a rend megbízásából lefordít ja II Breriárium. himnu·
szait. A. fordítáSok rövidesen könyvalakban is megjelenne~:

Szent Domonkos harmadik rendjének kiadásában. Most
néhámy szemelvényt közlünk a költő új fordításIJiból.

VENI CRBA'l'OR Sl'lRH'US

Jöjj el, Teremtő Lélek és
Minket tüzesen látogass,
öntsed ki nagy kegyelmedet,
Betöltve minden gyermeked.

Vigasztalónak ismerünk,
.~jándokunk és Istenünk,
Te élő víz, te szeretet.
Te tűz és lelki szent kenet!

Te hétszeres nagy adomány
Az Úr-Isten jobboldalán,
Atyád igért meg esküvel
S minket beszélni megtanítsz.

Bocsásd belénk szerelmedet.
Minden tagunkba fényedet.
Szegény testünket orvosold
Okos erénnyel, orvosunk!

Bosszús hadaktól ruentegess,
A drága békét add nekünk,
Vezérünk minket így vezess
S bajok közé nem bukhatunk.

Tebenned lássuk az Atyát,
Ismerjük szintúgy Egy-Fiát
f;s higyjük minden koron át,
Hogy mind a kettő Lelke vagy.

Áldjuk Fiúval az Atyát
S Vigasztalót, ki velük egy:
Nekünk a Fiú szerzi meg
A Szent-Lélek szép sugarát.

O, GLORIOSA DOMINA

Oh, Boldog-Asszony, legdicsőbb,

Te csillagok fölött ragyogsz:
Ki téged bölcsen alkotott,
Növelted édes tejeden.

Mit :Éva tépett keserűn.

Te adtad érte magzatod:
A csillagokba térhetünk.
Mert ablak vagyamennyeken.

Királynak vagy te ajtaja,
Csodás súgárnak kapufa:
Sarjának örvendezzetek
Megszabadított nemzetek!

Kegyelem Anyja, Mária.
Te irgalmatos Szűz-Anya,

Bosszús hadaktól védve-védj
És vég-óránkon égbe végy.

Úr-Jézus, dicsőség neked,
Te Szűz-Anyától született,
S Atyának, Szent-Léleknek is
Dicsőség rnínden századon.
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QUEM '1'ERRA, PON'1'US, AE'1'HERA

Kit föld és menny és tengerek
Imádnak áldnak, zengenek,
A Hármas-Egyet hordozá
Boldog ölében Mária.

Akit szolgál a hold s a nap
örökké minden századon,
Malaszttal teljes méhiben
Viselte azt a Szűzanya.

Anyának boldog állapot,
A magasságos Alkotó,
A földet ujján forgató,
Rejtőzött méhe rejtekén.

Boldog-Asszonynak ég üzen,
Szent-Lélektől fogantatott,
S kit vágytak minden nemzetek.
Szűz méh iben megszületett.

Kegyelem Anyja, Mária,
Te irgalmatos Szűzanya,

Bosszús hadaktól védve-védj
És vég-óránkon égbe végy.

JESU, REX ADMlRABILIS

.Iézus, te legdicsőbb Király.
Te győztesebb mindannyinál,
Nal4Y' édesség, mindenki vár,
Kivánatos, mínden kíván:

Midőn szívünket megnyilod,
Kigyújtod ott igaz napod,
Hívságunkat igazgatod
S tüzes jóságod ott ragyog.

Keblünk között vagy édesen,
Élő kút, fényes értelem,
S a földön és az egeken
Magad vagy minden szerelem.

Jézust ismerjék mindenek,
Szerelmet benne leljenek :
Jézus tüzébe menjenek
És mint a láng, ellengjenek.

.Jézus, csak téged hirdetünk,
Csak téged másol életünk,
Te légy szívünknek oltalom
Mostan' és minden holnapon.

IAM CHRl8'ruS ASTRA ASCENDEllAT

Már Jézus égbe szárnyaló,
Az égbe megy, hová való,
Hogy irgalomból az Atya
Szent-Lelkét hozzánk küldje el.

Szép ünnepünk megvirradott,
Mert már a hétszeres titok
A földön hetet fordított,
Jelezve boldogabb időt.

Hajnalban három óra tájt
A földkerekség harsonáIt.
S a hű Apostol tudta mind,
Hogy Isten jötte zengedez.

Mivel hogy mennybe sugár,
Atyai fényből drága tűz

Betölti Krisztus híveit
S tüzes igére, fölhevít.

A lelék megtel és vígad,
Szent-Lélek áradoz belé.
Megszólal minden nyelveken.
Isten hatalmát hirdeti.

Beszél egymással kedvesen
Görög, latin és szerecsen,
Beszél s elámul mindenik,
Hogy tudhat minden nyelveken.

Még akkor nem hitt Judaea,
Elméje is megháboruIt
S vádolja Krisztus hiveit :
Szőlő levétől szólanak.

De szép erényt és sok csodát
Péter bölcsen tesz ellenük,
S megvallja, hogy a vád hamis,
Joél, a rút vádaskodó.

Neked dicsőség Szent Atva.
S Fiú. aki fötámadott,
Szintúgy neked, Vigasztaló,
Mostan és minden korszakon.
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