


Mindenkiért vagy csak sokakért? Az itt a kérdés. Hogy a „pro multis” 
kifejezés fordításával mi, keresztények, beengedünk-e mindenkit az Isten 
országába, vagy lesznek, akiket kirekesztünk? Hogy jobban tudjuk-e 
Istennél, kinek milyen bűne bocsáttathat meg, ki hogyan üdvözülhet? 
Hogy okosabbak akarunk-e lenni, mint amilyennek Istenünket képzeljük? 

Van, aki szerint érvenytelenné teszi az egész Eucharisztiát, ha „min-
denkiért” történik. Van, aki szerint ezeknek, mások szerint amazok-
nak nem jár a befogadás. Mi és Ők – íme az ellenségeskedés alapja  
a legszentebb köntösben. A Rossz a Jó nevében.

Ez, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából megjele-
nő album többek között a kongresszuson bemutatásra kerülő Budapest 
Klezmer Misét és a Kongresszus Himnuszát is tartalmazza. Utóbbi dallama 
azonos az 1938-ban szintén Budapesten tartott kongresszus himnuszával, 
de új, kortárs hangzású megszólalást kapott.

83 esztendővel ezelőtt épp a budapesti Eucharisztikus Kongresszus 
utolsó napján lépett hatályba Magyarországon az első zsidótörvény. Ezzel 
új szintre lépett a zsidók jogfosztása és kirekesztése a keresztény társada-
lomból, s innen egyenes út vezetett a Holokauszthoz. Szimbolikus jelentő-
ségű, hogy az idei Kongresszuson elhangozhat a zsidó dallamokra épülő 
Budapest Klezmer Mise. Reméljük, nem kell újabb 83 évet várnunk, hogy 
azokat, akiket ma kirekeszt, visszafogadja a társadalom.

Pejtsik Péter, 2021. augusztus 

For all or just for the many? That is the question. Do we, Christians, by means 
of the translation of these two words, let everybody enter God’s Kingdom or 
do we exclude some? Do we know better than God which sins will be absolved 
and who will receive salvation? Do we want to be smarter than we imagine our 
God to be?

There are those who think it renders the whole Eucharist invalid if it is  
„for all”. And there are those who think some people or others don’t deserve 
acceptance. Us and Them – the core of hostility clothed in the most holy 
investiture. Evil in the name of Good.

This album is released for the 52nd International Eucharistic Congress, 
held in Budapest. It contains, among other works, the Budapest Klezmer 
Mass, composed for and premiered at the event, as well as the Hymn of the 
Congress. The latter, ”Sing the Triumph of the Lord” is the same Hymn that 
was composed for the previous Congress held in Budapest in 1938, but in a 
new, contemporary arrangement, and re-translated.

Eighty-three years ago, on the last day of the 1938 Congress, the First 
Jewish Law came into force in Hungary. This was a new level of discrimination 
and exclusion of Jews from Christian-biased society, paving the way to the 
Holocaust. It is of symbolic importance that today it is possible to perform the 
Budapest Klezmer Mass, which is based on Jewish melodies as a part of the 
Congress’s events. Hopefully, we shall not have to wait another 83 years for our 
society to re-embrace those who are excluded now.

Péter Pejtsik, August 2021

“... Sanguine Meo qui pro vobis 
et pro multis effundetur 
in remissionem peccatorum.”

“... Sanguine Meo qui pro vobis 
et pro multis effundetur 
in remissionem peccatorum.”

„... ez az én vérem [...] mely értetek 
és sokakért (mindenkiért) kiontatik 

a bűnök bocsánatára.” 

“... my blood [...] which will be poured out 
for you and for the many (for all) 

for the forgiveness of sins.“



Zene: Pejtsik Péter, tradicionális zsidó dallamok 
és Shlomo Carlebach dallamainak felhasználásával

Music: Péter Pejtsik, based on traditional Jewish melodies
and songs by Shlomo Carlebach

Budapest Klezmer Mise Budapest Klezmer Mass

Az Erdő Péter bíboros kezdeményezésére és felkérésére született Budapest 
Klezmer Mise zsidó dallamokra épül, de a hagyományos liturgikus nyelveken, 
görögül és latinul szólal meg. Megírásakor arra törekedtem, hogy hangzása 
magába ölelje az európai egyházi zene évezredes hagyományát, a klezmer 
és jiddis zene ringató dallamosságát és táncos ritmikáját, de mindezek 
mellett frissen és érthetően szóljon a szimfonikus filmzenén nevelkedett mai 
hallgatóhoz is.

Pejtsik Péter

„Ez a mise szimbolikus erővel jeleníti meg az Egyház hűségét gyökereihez, 
befogadó szeretetét és üzenetét korunk társadalma felé. Egyben rímel az 
Eucharisztikus Kongresszus jelmondatára: »Minden forrásom belőled fakad«. 
Így ráirányítja figyelmünket Jézus Krisztus személyére.” 

Erdő Péter bíboros

“By symbolic power, this Mass shows that the Church is faithful to its roots 
and that its love is inclusive. It conveys its message to the society of our age 
and also rhymes with the motto of the Congress: ’All My Springs are in You.’ 
Thus it draws our attention to the person of Jesus Christ.”

Cardinal Péter Erdő

Initiated and commissioned by Cardinal Péter Erdő, the Budapest Klezmer 
Mass is based on Jewish melodies, but sung in the traditional liturgical 
languages, Greek and Latin. I sought to compose music that encompasses the 
millennial tradition of European church music, the gently rocking melodic and 
dancing rhythmic nature of Klezmer and Yiddish music, and also addresses in a 
fresh and transparent voice the listener whose ears are accustomed to today’s 
symphonic film music.

Péter Pejtsik



Kyrie eleison!
Christe eleison!
Kyrie eleison!

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!

A Kyrie tételben Shlomo Carlebach „Nachamu Ami” című dallamát 
dolgoztam fel. A dallam eredeti szövegének forrása „a rettentő szavak 
tudósa, Ésaiás” könyve 40. fejezetének első verse: „Vigasztaljátok népemet”.  
A tétel szelíd hangvétele is inkább a Vigasztalóhoz könyörög, mint az Ítélkező-
Kegyelmezőhöz.

 Kyrie Kyrie
Szöveg: liturgikus

Zene: Pejtsik Péter,
Shlomo Carlebach dallamára

Lyrics: liturgical
Music: Péter Pejtsik, based on 
the melody by Shlomo Carlebach

The Kyrie is based on Shlomo Carlebach’s melody on the text “Nachamu 
Ami”, the first verse in the 40th chapter of the book of Isaiah, “the master 
of dreadful words.” The text translates as “Comfort, O comfort my people”.  
The gentle tone of the movement also reflects a prayer to a Comforting God 
rather than to a Judging or Merciful God.

BUDAPEST KLEZMER MISE BUDAPEST KLEZMER MASS

Kyrie eleison!
Christe eleison!

Kyrie eleison!

Lord, have mercy!
Christ, have mercy!

Lord, have mercy!



Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség a jóakaratú embereknek. 
Dicsőítünk téged, áldunk téged, 
imádunk téged, magasztalunk téged, 
hálát adunk neked nagy dicsőségedért, 
Urunk és Istenünk, mennyei Király, 
mindenható Atyaisten. 
Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, 
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, 
te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; 
te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. 
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. 
Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, 
te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében.
Amen.

in excelsis Deo.
bonae voluntatis. 
Benedicimus te.
Glorificamus te.
propter magnam gloriam tuam.
Rex caelestis
omnipotens.
Iesu Christe.
Filius Patris.
miserere nobis.
suscipe deprecationem nostram.
miserere nobis.
Tu solus Dominus.
Iesu Christe.
in gloria Dei Patris.
Amen.

Szöveg: liturgikus
Zene: trad., Pejtsik Péter

Lyrics: liturgical
Music: trad., Péter Pejtsik

Gloria
Et in terra pax hominibus

Laudamus te. 
Adoramus te. 

Gratias agimus tibi
Domine Deus,

Deus Pater 
Domine Fili unigenite, 

Domine Deus, Agnus Dei, 
Qui tollis peccata mundi, 
Qui tollis peccata mundi,

Qui sedes ad dexteram Patris,
Quoniam tu solus Sanctus. 

Tu solus Altissimus, 
Cum Sancto Spiritu, 

Glory to God in the highest, 
and on earth peace to people of good will. 

We praise you, we bless you, 
we adore you, we glorify you, 

we give you thanks for your great glory, 
Lord God, heavenly King, 
O God, almighty Father. 

Lord Jesus Christ, Only Begotten Son,
Lord God, Lamb of God, Son of the Father,

you take away the sins of the world, have mercy on us; 
you take away the sins of the world, receive our prayer; 

you are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. 
For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, 

you alone are the Most High, Jesus Christ, 
with the Holy Spirit, in the glory of God the Father.

Amen. 

Az Isten dicsőségéről szóló, ószövetségi himnuszok mintájára született 
Gloria az imádat változatos formáit énekli meg. Isten dicsősége egyszerre 
csodálatos és félelmetes. Hálás az ember, akinek békessége van a földön.

Isten apa, fiú, király, úr és szolga, ítélő, megmentő és áldozat. Ítélőszéke 
előtt remeg minden élő és holt az Utolsó Ítélet idején. Boldog az az ember, aki 
kegyelmet talál nála.

Egyedül ő a szent, az úr, a magasságos. „Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, 
féltékeny Isten.” (2. Móz. 4,24) Az őt csodáló ember ezt hálásan és boldogan 
fogadja el.

The Gloria, conceived after the Hymns of the Old Testament and praising the 
glory of God displays a variety of forms of adoration. The glory of God is prodi-
gious and frightening at the same time. People are grateful to have peace on Earth.

God is father, son, king, lord and servant, judge, saviour and victim. Before 
his throne tremble the living and the dead at the Last Judgement. Blessed is 
the [hu]man who finds his mercy.

He alone is saint, lord and most high. “For the Lord your God is a devouring 
fire, a jealous God.” (2. Mose 4,24) Those who adore him hear these words as 
a blessing, accepted with gratitude.

 Gloria  Gloria
BUDAPEST KLEZMER MISE BUDAPEST KLEZMER MASS



A „Hallelujah” az Ószövetségből és a Jelenések Könyvéből ismert örömkiáltás 
a hála és tisztelet kifejezésére: hallel-Yah(weh), azaz „Dicsérjük az Urat!”  
A keresztény hagyományba görög közvetítéssel „Alleluia” formában került át. 

Ebben a tételben az egymásnak felelgető szólamok felváltva és néha 
egyszerre éneklik a két formát. Ugyanígy vetül egymásra, úgynevezett 
quodlibetként a párhuzamosan megszólaló két tradicionális dallam, a „Hava 
nagila” és „Shalom alechem”.

Expressing gratefulness and jubilation, “Halleluiah”, is known form the Old 
Testament and the Book of Revelations. Hallel-Yah(weh), “Praise the Lord!” 
Through Greek it changed to “Alleluia” on its way to the Christian tradition. 

In this movement the antiphonal parts sing the two variants alternating 
and sometimes at the same time, on two well known traditional melodies  
(“Hava Nagila” and “Shalom Alechem”) which are similarly juxtaposed forming 
a so-called quodlibet.

 (H)alleluia(H)
BUDAPEST KLEZMER MASS 

(H)alleluia(H)
BUDAPEST KLEZMER MISE Szöveg: liturgikus

Zene: trad., Pejtsik Péter
Lyrics: liturgical
Music: trad., Péter Pejtsik



Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

BUDAPEST KLEZMER MISE BUDAPEST KLEZMER MASSSzöveg: liturgikus
Zene: Pejtsik Péter,

Shlomo Carlebach dallamára

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 
mindenség Ura, Istene. 

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.
 Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 
Hozsanna a magasságban.

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts.
Heaven and earth are full of your glory.

Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes 
in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

A Sanctus tételben Shlomo Carlebach „Yisrahel B’tach B’Hashem” 
zsoltárszöveg-megzenésítésének dallamát használtam fel. A 115. zsoltár  
9. verse így szól magyarul: „Izráel, az Úrban bízzál! Segítséged és pajzsod ő.”

A Seregek Hatalmas és Félelmetes Urának (Dominus Deus Sabaoth) 
ábrázolásával szinte szemtelenül felesel a könnyed, táncosan gondtalan 
klezmer dallam. Az istenfélelemmel felesel az istenöröm.

In the Sanctus I used the melody that Shlomo Carlebach composed for 
“Yisrahel B’tach B’Hashem”. The 9th verse of Psalm 115 translates as “O Israel, 
trust in the Lord! He is their help and their shield.”

The jaunty, careless Klezmer melody challenges the picture of the Mighty and 
Fearful Lord of the Hosts painted at the beginning of the movement. Fear of the 
Lord is challenged by the joy of the Lord. 

Lyrics: liturgical
Music: Péter Pejtsik, based on 
the melody by Shlomo Carlebach Sanctus4 4Sanctus



Az Eucharisztia az áldozat ünnepe. Istenre bízza és ártalmatlan mederbe 
tereli az ember ősi vágyát az égő áldozat, a véráldozat, az emberáldozat,  
a kannibalizmus iránt. 

A máramarosi gyűjtésből származó zsidó dallamra Agnus Dei az Ószövetség 
bűneinktől roskadozó, pusztába kergetett bűnbakjától az Újszövetség áldozati 
bárányáig vezető utat írja le. 

Az út tovább is vezet, az áldozathibáztatás számtalan szembetűnő és 
észrevétlen módjától a szabadulás felé.

The Eucharist is the feast of the sacrifice and of its victim. It channels man’s 
primal desire for burning sacrifice, blood sacrifice, human sacrifice, and 
cannibalism to where it can do no harm, leaving it with God.

Sung on a traditional Jewish melody from Máramaros, the Agnus Dei, shows 
us the way from the scapegoat victim of the Old Testament (laden with our sins 
and sent to the wilderness) to the Lamb, the victim of the New Testament.

And the way leads further, from the blatant and concealed ways of victim 
blaming towards freedom.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.

 Agnus Dei Agnus Dei
BUDAPEST KLEZMER MISE BUDAPEST KLEZMER MASSSzöveg: liturgikus

Zene: trad., Pejtsik Péter
Lyrics: liturgical
Music: trad., Péter Pejtsik
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us.

Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant us peace.



2020-ban hosszú tanácskozás után a Magyar Püspöki Konferencia arra döntésre jutott, 
hogy az 52., újra Budapesten tartott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnusza 
ugyanaz legyen, mint az 1938-ban szintén Budapesten tartott kongresszusé, de miközben 
tartalma változatlan és örök, új hangzása szólítsa meg a mai hallgatót, a mai fiatalságot is.  
Magyar nyelven és eredeti harmonizálással de zenekari kísérettel a CD tizedik, bonus-
trackjeként hallható.

In 2020, after a long consultation, the Hungarian Catholic Bishops Conference decided 
that the Hymn of the 52nd Eucharistic Congress should be the same as it was at the 34th one, 
also held in Budapest in 1938. However, while its message remains unchanged and timeless, 
it needed to be rearranged in a more contemporary style so that it addresses today’s listener, 
including its youthful audience. The original version, accompanied by symphony orchestra 
with its original Hungarian lyrics can be heard as the 10th, bonus track of this album.

Dallam: Koudela Géza,
feldolgozás: Pejtsik Péter 

Szöveg: Bangha Béla, 
angol fordítás: 

Alfred Nicol, Pejtsik Péter2021-es átdolgozott változat angol nyelven 2021 rearranged version

Melody: Géza Koudela, 
arrangement: Péter Pejtsik 
Lyrics: Béla Bangha, 
English translation: 
Alfred Nicol, Péter Pejtsik

István király árva népe, 
Te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe 
Minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven 
Reménységed oszlopa,
Most is Krisztus jele légyen 
Jobb jövődnek záloga. (R) 

Orphaned nation of Saint Stephen,
Bow your head and bend your knee;
Trust the King far greater even
Than that king of Hungary.
Faithful, though besieged and harried,
Trust to Him your hopes and fears,
Christ who on the Cross has carried
All your hopes a thousand years. (R)

 Győzelemről énekeljen
EUKARISZTIKUS HIMNUSZ

6

10

Sing the Triumph
EUCHARISTIC HYMN

6

R: Krisztus, kenyér s bor színében, Úr s király a föld felett: 
Forrassz eggyé békességben Minden népet s nemzetet.

R: Christ has given us Salvation in the form of bread and wine, 
In Your peace, let every nation share this Sacrament Divine.

Győzelemről énekeljen 
Napkelet és napnyugat,
Millió szív összecsengjen,
Magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott, 
Vándorlásunk társa lett;
Mert szerette a világot,
Kenyérszínbe rejtezett. (R)

East and West in exultation
Sing the triumph of the Lord,
Choirs of every generation
Praising Him with one accord.
Christ our Savior, here to guide us,
Having shared the life of men,
In Communion walks beside us
Entering the world again. (R)

Zúgjon hát a hálaének, 
Szálljon völgyön, tengeren:
A szeretet Istenének 
Dicsőség és üdv legyen!
Az egész föld legyen oltár, 
Virág rajta a szívünk,
Minden dalunk zengő zsoltár, 
Tömjénillat a hitünk! (R)

Let our souls be lakes and fountains
Mirroring the light above.
Let praise, echoed in the mountains,
Glorify the God of Love!
Let each heart become a flower
On the altar of the earth,
And our faith a seedtime shower
Of renewal and rebirth. (R)

Egykor értünk testet öltött, 
Kisgyermekként jött közénk;
A keresztfán vére ömlött
Váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján 
Újra itt a drága vér,
Áldozat az Isten-Bárány, 
Krisztus teste a kenyér. (R)

God’s own Son, sweet child of Mary,
One like us, of humble birth,
Taking up his Cross to carry,
His blood of boundless worth.
Praise our Savior’s body, broken
In the Host that’s lifted up
As His sacred words are spoken:
Eat this bread and drink this cup. (R)

10



Radnóti aznap írta ezt a versét, amikor – keresztény vallású zsidóként – megkapta  
a behívóját utolsó, halálos munkaszolgálatára. Ám a szöveg Ésaiás korától máig bármikor 
íródhatott volna. Ecce homo – íme az ember, és nem változik. 

Az örökérvényű vers megzenésítésekor egy régen és ma is egyaránt használatos zenei 
motívumot, a lefelé lépkedő basszusmenetet használtam, amelyet a barokk zenében 
„lamento basso” (sirató, panaszos basszus) néven ismertek.

Miklós Radnóti, one of the emblematic poets of Hungary between the two world wars, 
a Jew and a Christian, wrote this poem on the day he received his conscription letter to 
a Jewish labor battalion of the Hungarian Army for the third and final time – this time he 
would become a victim of the Holocaust. However, the poem could have been written at 
any time from Isaiah to our age. Ecce homo – behold the [hu]man, and he doesn’t change. 

When setting this eternal poem to music I turned to, and extended, a musical motif 
which has been used for ages and keeps recurring ever since, being extensively used in 
contemporary popular music too: the bassline walking down on a minor scale, that was 
known in the Baroque era as the ”lament bass”.

Szöveg: Radnóti Miklós
Zene: Pejtsik Péter

Lyrics: Miklós Radnóti
Literal translation: Gábor Barabás
Music: Péter Pejtsik

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.

Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos,
az áruló, a rabló volt a hős, –
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, –
az ország megvadult s egy rémes végzeten 
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt,
az élő írigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat..
 . . . . .

Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal ujra -
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, –
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.
 . . . . 

1944. május 19. 

I lived in an age on this earth
when man was so debased,
he killed not only from duty but willingly 
for pleasure,
and he believed in delusions, braiding his life
with wild obsessions, as he foamed and raved.

I lived in an age on this earth
when to be a murderer or informant 
merited pride,
and traitors and bandits were heroes, –
and those who were retiring and silent
were hated, and shunned like the plague.

I lived in an age on this earth
when those that spoke up had to hide
and gnaw on their fists with shame, –
and nations reveled in their monstrous fate
as they rolled in their filth, drunk on blood.

 Töredék
TÖREDÉKEK

7 Fragment
FRAGMENTS

7

I lived in an age on this earth
when a mother was a curse to her child
and women were overjoyed to miscarry,
and the living envied the worm-eaten dead
and toyed with the poison that foamed 
on their table.
 . . . . .

I lived in an age on this earth
when even the poet was silent,
waiting to find his voice once more –
and then, there were none left to curse 
the world, –
like Isaiah, the master of dreadful words.
 . . . . 

19 March 1944



A csaknem háromezer esztendős szöveg megzenésítésében a barokktól  
a romantika koráig ívelő oratorikus vokálpolifónia eszközeit használtam – mai 
áthallásokkal.

When setting to music this text – almost three thousand years old – I drew 
on the great oratorio tradition from the Baroque through the Romantic era, 
with some undertones of our own age.

Szöveg: Izajás (Ésaiás) 10,1-2
Magyar fordítás: 

A Szent István Társulat Bibliája
Zene: Pejtsik Péter

Lyrics: Isaiah 10,1-2
Translation: 
New Catholic Bible
Music: Péter Pejtsik

Vae qui condunt leges iniquas, 
et scribentes injustitiam scripserunt, 
ut opprimerent in judicio pauperes, 
et vim facerent causae humilium populi mei.

Jaj azoknak, akik gonosz törvényeket hoznak,
akik csak elnyomó rendeleteket írnak. 
Akik nem szolgáltatnak igazságot az elnyomottnak,
s megfosztják jogaitól népem szegényeit.
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Vae qui condunt leges iniquas, 
et scribentes injustitiam scripserunt, 
ut opprimerent in judicio pauperes, 

et vim facerent causae humilium populi mei.
 

Woe to those who enact unjust laws 
and enforce oppressive statutes, 

Thereby depriving the needy of justice, 
and making it impossible for the poorest 
of my people to have their rights upheld.



Mint minden vallás, a kereszténység is felelős azért, hogy milyen képet 
fest Istenről. Ez a kép az idők során együtt változik a világgal, az emberrel. 
A II. Vatikáni Zsinat Isten- és Egyházképe sokkal szelídebb, mint a korábbi 
évszázadoké. Ma, amikor az erőszak már kevésbé divatos és elfogadott, mint 
korábban volt, lassan Isten képét is megtisztíthatjuk az igaztalan színektől, 
„mit rákentek a századok”.

A Tantum ergo az Eucharisztiát dicsőítő Pange lingua himnusz utolsó két 
versszaka. Ez a majd’ ezer éves szöveg ma is azt tanítja, amit megírásakor: 
annak ellenére, hogy az ember ezredévek óta alapjában alig változik, újra és újra 
meg kell tudnunk újulni a hitünkben, hagyományainkban és emberségünkben,  
„a régi Szövetséget új rítussal váltani”.

All religions, including Christianity, are responsible for the picture they paint 
of God. This image is slowly changing with us and with the changing times. 
The Catholic image of God and the Church is much less violent after the 2nd 
Vatican Council than it was before. Today, when violence is much less tolerated 
and fashionable than it was before, it is time we remove the erraneous and 
unjust features that were painted on God’s picture throughout the centuries.

The Tantum Ergo is the last two verses of “Pange Lingua”, the medieval 
hymn praising the Eucharist. This text of almost a thousand years teaches the 
same thing it did when it was written: even though mankind does not change 
much through the millennia, we have to be able to renew our faith, traditions 
and humanity – so that “newer rites of grace prevail”.

Szöveg: Adamus Sancti Victoris, 
Thomas Aquinas

Magyar fordítás: Babits Mihály, 1931
Zene: Pejtsik Péter

Lyrics: Adamus Sancti Victoris, 
Thomas Aquinas
English translation: Ambrose St. John
Music: Péter Pejtsik

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et Jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

Méltó ezt a nagy Szentséget
Térdre hullva áldani, 

És a régi Szövetséget 
Új rítussal váltani, 

Pótolják a rest érzéket 
A merész hit szárnyai!
Az Atyának és Fiúnak 

Legyen áldás, dicsőség, 
Üdv, hozsanna és imádat,

Ujjongások hirdessék, 
S aki Kettejükből árad: 

A Lélek is áldassék. 
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Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et Jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

Down in adoration falling,
Lo! the sacred Host we hail,

Lo! o’er ancient forms departing
Newer rites of grace prevail;

Faith for all defects supplying,
Where the feeble senses fail.

To the Everlasting Father,
And the Son Who reigns on high
With the Holy Ghost proceeding

Forth from Each eternally,
Be salvation, honour, blessing,

Might, and endless majesty.
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