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A latin zsoltár a középkorban két változatban állandósult. A görög Septuaginta
kezdetleges latin fordításai közül kiemelkedő Italát, ílletve Psalterium Vetust Da
masus pápa utasítására 383-ban Jeromos átdolgozta a Septuaginta javított válto
zata alapján. A pápa e fordítást vezette be hivatalosan a liturgiába, ez lett a Psal
terium Romanum. Origenész Hexaplá-ját alapul véve Jeromos második átdolgozása
392-ben készült el. Ez a fordítás szerepel a Vulgatában, melyet Tours-i Gergely
a VI. század végén átvett székesegyháza gyakorlatába. A Szent Márton sírját láto
gató frank püspökök és apátok megismerkedve a zsoltároknak e tökéletesebb for
dításával, Galliában széles körben elterjesztették. V. Pius pápa (1566-1572) bre
viárium-reformja után (a római Szent Péter- és a milánói ambroziánus rítust ki
véve) e PsalteriumGallicanum maradt egyedül érvényben. A közvétlenül héberből
készített harmadik Jeromos-féle fordításnak, bár értékében megelőzi az előbbieket,

mivel nem került egyházi, illetve liturgikus használatba, művelődéstörténeti, vagy
inkább lelkiségtörténeti hatása jelentéktelen. Mindez persze nem jelenti azt, hogy
szövegvartánsok az egész középkorí hagyományban ne akadnának bőven. A Biblia
a maga egészében, de ki emelt szerepüknél fogva a zsoltárok leülönösen nagy ha
tással voltak a középkorí latin, s általában az európai modern irodalmi nyelvek
és a költői kifejezés alakulására. Jeromos fordított, küzdve a szöveggel, saját
nyelvével s a klasszikus latinságtól örökölt és sajátjának érzett esztétikai nor
mákkal. A Biblia nyelve nem felelt meg azoknak. Jeromos nagy alázattal képes
volt nyelvileg létrehozni azt a megdöbbentő szintézist, amit a Vulgata latinjának
rafinériája jelent: ötvözni a régit az újjal, az egyszerűt a bonyolulttal, a kifino
multat a barbárral. "Ne botránkozz meg - írja - a Szentírás egyszerűségén s a
szavak közönséges voltán, melyek a fordító hibájából vagy akaratából úgy jelen
nek meg, hogy népi mesékhez inkább illenének, s hogy ugyanazt a kijelentést más
képp hallgatja a tanult, s másként a tanulatlan ember" (L. LIII, Ad Paulinum
presbyterum), Egyszerűséget követel a Biblia eredetije s a hallgatóság maga 
végtelen mélységet nyit viszont a nyelvi szimbolika. A szöveg megértésében, inter
pretálásában a fordító is csak keresőtárs. Ez, a századokon át lassan érlelődött s a
nagy mester kezén kegyelettel átcsiszolt latin zsoltár a középkor zsoltára.

A zsoltárok éneklése, imádkozása az apostoli időkben a zsidó hagyomány köz
vetlen folytatása volt. E hálaadó, magasztaló, bűnbánó, könyörgő énekeket a korai
keresztény gyülekezetek magától értetődően érezték magukénak. s a Szentírásból
vett szövegek folyamatos olvasása (lectir continua) mellett a "nép énekét" ezek
jelentették. A görög és latin egyházatyák nem szűnő lelkesedéssel magasztalják :
"A zsoltár elűzi a démonokat, védelmül hívja az angyalokat, fegyvert jelent az
éjszakai félelmek ellen, pihenést a nappali munkában, biztonság a gyermekek szá
mára, ékessége az ifjaknak, vigasz az öregeknek. az asszonyok legszebb dísze ...
A zsoltár kezdet a kezdőknek és gyarapodás a haladók számára, az egyház szín
vallása ..." (Basilius, Homilia in Ps 1,2). A zsoltározás nem öntudatlan éneklés.
Öríásí kommentárirodalom születik görög és latin nyelven. Az éneklés által "meg
emelt", kiteljesedett szöveg itt más irányból nyer újabb távlatokat. A klasszikus
szövegelemzés eszköztára vonul fel s áll a bibliai szövegértelmezés szolgálatába,
A kommentátort nem képzelete szárnyalása vezeti, hanem az előtte fekVŐ szöveg
alázatos tisztelete, melyhez auktorokon nevelődött igényességgel nyúl. Az ő közre
működésükkel integrálódik a Zsoltárok Könyve a keresztény kultúra szerves ré
szévé. Az ének és megértése, megértetése összetartoztak. E helyen talán elég Szent
Ágoston példáját idéznünk, aki a 150 zsoltárt hívei számára szermók formájában
kommentálja (Enarrationes in Psalrnos). A 46. zsoltár Enarratiójában olvassuk:
"A zsoltárral kapcsolatban, melyet énekelni hallottunk, s melyre énekelve vála
szoltunk, olyan dolgokat készülök elmondani, arniket ismertek ... Másként elmondva
azonban ugyanazokat, kényszerítve vagyunk, hogy újra végiggondoljuk, amit már
ismerünk. .. a kifejezés módja változik, de e kifejezésmód által megújul a korábbi
tartalom." :€ppen e zsoltár figyelmeztet: Psallite intelligenter! (Agostonnál a "sa
pienter" helyett szerepel.) S hogy Ágoston számára mit jelentettek a zsoltárok, azt
legszemélyesebb műve, a Vallomások árulja el: e viszonylag nem terjedelmes
könyvecskében 480-szor "vall" a zsoltáros szavával. (A második leggyakrabban idé-
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zett könyv, Máté evangéliuma 82 alkalommal szerepel.) Evvel tulajdonképpen meg
szabta a latin egyház spirítuálís irodalmának kifejezéskészletét és kifejezésmódját
évszázadokra, szeretnénk hinni, napjainkig hatóan.

A zsoltárok szerepe és előadásmódja a Iiturgiában a századok során sokat
módosult, ha jelentőségéből - a szerzetesekre s a papságra nézve, mivel számukra
a 150 zsoltár szinte máig heti kötelezettség - nem is vesztett. A keresztényüldözés
nagy próbatétele elmúltával a hivők száma hirtelen megnőtt. A nagyobb s kevésbé
elhivatott tömeg a teljes zsoltárkönyv megtanulására nem képes többé. A IV. szá
zadtól a zsoltáréneklésnek új módjai honosodnak meg: a) a psalmista előénekel

egy zsoltárrészt, melyet a nép vagy a kórus megismétel (cantus responsorius); b)
két kórus felváltva énekel (cantus antiphonarius); c) a résztvevők együtt, egy
szerre énekelnek (cantus directaneus). A liturgia énekelt részei e három előadás

mód valamelyikén állandósulnak. A hosszú olvasmányok után egy-egy zsoltár ének
lése, felelgetve a kántornak, változatosságot, pihenést jelentett. E zsoltárok zsugo
rodtak össze az idők folyamán néhány versre, s a strófából és antistrófából álló
rövid kompozíció az éjszakai zsolozsmában az olvasmányok utáni responsorium pro
lixumként maradt fenn. A misében az introitus a IV. század vége felé alakult ki,
eredetileg teljes zsoltár, mely napról napra változott, s két kórus egymást váltva
adta elő. A graduale (nevezik responsoriumnak is) sokkal korábbi, de. Agoston ide
jében még szintén teljes zsoltár volt. Az ambo lépcsőin (grádus) énekelték res
ponzorikus formában. Az offertoriumot és communiót is teljes zsoltárként énekel
ték az introitushoz hasonló módon. A hosszú zsoltárok az idő kitöltésére szolgál
tak: az introitus esetében, míg a papság ünnepélyesen bevonult, az offertorium
nál és a communiónál pedig a hívek vonulását kísérte, amint az adományokat fel
ajánlották, illetve az áldozáshoz járultak. Lassan azonban a teljes zsoltárok itt is
eltűntek, s csak egy-egy vers maradt belőlük. '

A hívek nagy tömegei elszakadtak a zsoltározás napi gyakorlásától. A nyelvi
nehézségek mellett az egyház maga sem akarta az eretnekmozgalmaktól terhes
időkben tagjai szabad értelmezésére bízni azokat. Annál nagyobb volt a jelentő

sége viszont a klérus és környezete számára. A gyermekkortól naponta énekelt
zsoltárok, melyeket végül kívülről tudtak, a legkönnyebben "mozgósítható" mű

véltséganyag lett. A prédikációs irodalmat elemezve ez a leggyakrabban idézett
biblíai könyv. Az egyszerű hívekhez így, magyarázattal együtt, ugyancsak eljutott
- a VIII-IX. századtól már gyakran nemzeti nyelven. Ennek hazai vonatkozá
sait nyelvemlékeink tanúsítják. A töredékek mellett három teljes zsoltárfordítás
maradt fenn. S hogy ezek valóban éltek a katolikusok körében is, erre elég bizo
nyíték, hogy még a XVII. századi Kájoni-féle Cantionale Catholicum (Domokos
Pál Péter, Szent István Társulat, 1979) is bőven tartalmaz zsoltárokat.

De térjünk vissza a latin zsoltárhoz. mint költészethez. Jeromos nem szorít
hatta azokat fordításában a, metrikus köl' észet szabályai közé. De nagyon jól is
merte Róma poétikai tradícíóit s kora retcrikáját. A klasszikus előkelőség kelt új
életre a héber hagyományok újdonsága s a hallgatóság egyszerűsége által. A latin
zsoltárok megváltoztatták a vers zenéjét az új, hajlékony szimmetriával. Mennyit
tanult ebből a himnuszköltészet! De költészetet nemcsak tanul, tanít is a zsoltá
rokból a. középkor, Már a korai kommentátorok is felfedezik bennük a retorikai
alakzatokat. Beda Venerabilis pedig De schematibus et tropis című művében első

sorban belőlük veszi példáit az ékesen szólás megtanítására. S hogy miért? "Nem
csak tekintélye miatt, minthogy isteni ihletésű, vagy hasznosságánál fogva, hogy
az örök élet felé vezet, de régisége miatt, s hogy mindeneket fölülmúl a kifeje
zésben" - írja a bevezetőben.

E zsoltárokon tanul meg olvasni és tanulja a latin kezdeti elemeit a gyermek.
Bennük érlelődik az európai zene s a középkori költészet; formálódik általuk a
középkor szellemi képe.

Az utóbbi évtizedekben a modern bibliakutatás eredményeit felhasználva a
zsoltároknak két jelentős latin fordítása jelent meg: 1945-ben a Psalterium Pianum
XII. Pius pápa rendelésére, majd a II. vatikáni zsinat kívánságára 1969-ben a
Liber Psalmorum. Ez utóbbi a zsoltárok vílágosabbá, érthetőbbé, nyelvileg ponto
sabbá tétele mellett a korábbinál hangsúlyozottabban ragaszkodik a keresztény
latinság hagyományaíhoz, A zsinati konstitúció megfogalmazásában: "respectu habeo
latinitatis christiane, usus 'líturgící etiam in cantu necnon totius traditionis latinae
Ecclesiae" (Const. Sacrosanctum 'Concilium, n. 91). E hagyomány gyökereit és gyü
mölcseit látva érezhetjük tiszteletét valóban kötelezőnek.
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