
, mindJg ismé~ állandó énekek· számára föltétlen több, a liturgikus
idöMk megfe1e16 daUamra van szükség, hogy unottá ne váljanak.

Távol legyen az új énekeskönyvtől annak még a gondolata is, hogy
a liturgikus miseszövegek magyar fordítását egyszerűen a gregorián dal
lamokra alikalmazzák. Gazdag magyar daLlamkincsünlk mellett erre ninos
is szüik:ség.

Végül Ikülőn()s hálával fogadjuk. egyházunknak azt a kívánságát,
hogy a liturgikus megújulá.st ne dilettáns módon intézzék. A konstitúció
44-46. pontjai három bizottság felállításáról szólnak: egyházmegvénkint
és országonként alakuljanak liturgikus, egyházzenei és egyházművészeti

bizottságok. Nem tartja· tehát elegendőnek az egyház, hogy a ,,actuo.sa
participatio" liturgikus szempontból megfelelő legyen, hanem zenei szem
pontból is szakszerű megoldást kíván, és mindennek olyan módon kell
történnie, hogy a művészeti Szempontokat is kielégítse. Végül gyakorlott
le1ki~rok segítségének igénybevéteJ.ét is hangsúlyozza az új Iítur
gikus életstílus kialakítá&ában.
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üLDöZö. II.

Mint ptruM, szerelmes ktsdiák,
játszod tovább e szent komédiát.
Barátaimmal nyilt versenyre kelsz,
éhes kamaszként értem esdeke13z.
Ragyog fölöttem ezer csillagod,
kettesben nézni soha. nem hagyod.
Bárhogy forduljon köröttem a ha.rc,
te engemet· csak magadnak akarsz.
Féltékenységed üldöz, mint az ár,
elborít, hogyha. másokkal talál.
Nem számít testvér, kedvea, j9barát,
megfosztasz, mint az őszi szél a fcit.
S ha üldöző öledbe roskadok,
mi a tiéd volt, végre megkapod.;.

Babbos Ferenc


