
jegyeztek rel Erdélyben egy XIV századi
ínmom nincs semmi banatom csiak vagyok

Egy XIVf- szá2laJdJbeli ériekeskönyvüruk tovább-

8. Mindhárom szöveget idé'li Alforizó O. ;P.: I nti della Chiesa. SUJbia:co. 1930. 134. ,l.
9. Szent Ambrus (t397) miláJnói pilisrpö'k, amikor egy aíkatommat eüenségeí üldözéae ellő!

híveivel a templomba SZIOI"'Ult, hogy a hívek ne unatkozzamak, nímnuszok és zsonarok ének
lésére tanítatul őket "secundlUffi morern ortemtalíurn parttum". A Iítmrgía-töz-ténészek ezt a
keleti éneklési rnódot anttphonás éneklésnek tartják. Mivel az antiphonás éneklési mód
abban álli, hogy a .közösség két csoporera osztva éneküí a zsoltár-t, majd az aritíphonában
egyesül mindkét csoport éneke, - azért magunk részél'őil nem tud'juk elfQ@adni avt a vé
leményt, amely szcrínt Arnorus püspök an.tí phoriáe éneiklésre tanította volna a müánötakat.
Lehetetlen ugyanis, hogv zsoltáirok és hírnnuszok szövegét olyam rövid ídó alatt a néptömeg
gd erntekezet a''l'llpján meg lehetett volna tanítani. Szerlll1Jtünk itt responsoriumos éneklésről
van szó, amelyben egy szólüsta énekli a zsoHálrt vagy nímnuszt. a közösség pedig az egyes
versek után mindig uzvanazzat a responsummal válaszolt. llyen éne,kllési rnód ma nagy
pénteken " Pange lingua gloriosi praelium certaminis himnusz. arnetvnek responsuma a
Crux fiddi:;, A zc901o:zslmában responsortumos jellélgű a 94. (Venite) zsoltár a Matutinum ele
jén. Ha ez a véleményünk helytáLl, vagyis ha Szent Ambrus vezette be Nyugaton a respori
sortális énoklést módot, ull,ko", magában Rómában sohasem V10.t szokásban a szentmíse első

olvasmánya után al'eSpolliSoriumos éneklésnek ez a módja, mert tudjuk, hogy az első

olvasmány után mar az V. száza diban magas zenei szfrrvonalú díszes zsoltárt énekettek. Sőt,

mint alább a ll. jegyzetben látni fogjUJk, nagyon vajószínű, hogy Rómában csak kft olvas
mány voüa (Epistola és evangélimn), és közöttük. a Celesztim pápa (t432) előtti időben nem
volt zsoltárt-nektes.

10. A grcgorki,n ének ért(~kiét küíönösen k iernefi a Constitutio die Saora Liturgia 116.
po.ntja : ~,E,cclesia cantuni greg;QirianUln agnoscit ut Ií tu.rgfae romariae poo,prirwm: qui ideo in
acttoriibus Iutu rgícts, ceter-is paa-tbus, prímcnoem locurn obtrneat."

ll.. r. Celcl'>zUn pápával kalpcsolMos szövoget a Liber POllltifiealisból idézi Jungmann
i. m. r. k 399. l. - Bár a Itturgta-történészek a szöveget az tntroítusra vonatkoztatják, és
íg-y Celesztin pá,Jánal< tulajdonltják az Imtroitue alapítását, mi mégis úgy gondoljuk, hogy a
szövegben 'Citnlítctt zso.ltár nem az Introdtus. hanem az olvasmány utáni Psallmus. A 8ZiÖ
vcg ugyanis kifejezetten ",zt mondja, hogy zsoűtár addig nem volt, csaüc Szent Pál .Ievelét
és az cvangé íí urnot ol vasták fel. Ha máir zsoltárról szól, lehetetlen, hogy HZ Epistola és
e\langéliuHl kozött meg nem emilitette voüna a 'Zsoltárt. ha tény1eg énekelték volna azt
Rómában, A szövog'ben. sze,rqplő "ante sacrtrícíum" kifejezés egyáltalában nem jelenti, hogy
a 1'n:1I értC!lcrnbf'll vett míse elejére Ice lljon gondolJ1Unk. Az teljes mérté'lrben vonatkozhati:k
az áícozau rés.zt ,mC'gelG,ö Lit.u.rgfa Verbí.re, amelyben addig R:ómába.n nem énelceltek zsol
tárt. Ezek szer-int Colesztin papárnak tujajdoriítanánk az olvasmány utáni Psalmus beveze
tését a római intséne. - 'I'ény az, hogy ac olvasmány utáni zsobtánra vonatkozó korább!
adatok muid Keletr", és Af'rí.ká.ra utalnak.

12. Il:,.'on n(~lJnyelvü par-órítaszerú trópust
Graduale lapSI7té:l'ére: "Kirye sem ennem sem
koser-íö buban eleíson." - Közölte S7.igeti K.:
étcre. Magy. Könyvszemle 19'64. 13:3. l.

13. .rungmarm i. m II. 159-160.
14. östeI1reichjsche\S' Klerusblatt 1969. agusztus 23. Nr 17. 195. 1.

A PUSZTASÁGBÖL

SARINAK

Floridától Sanghájig
előtted mindenütt ház van,
járhatatlan hegyen vasút,
égen tejút,
és a belátható fákon
gondolkozik a költöző madár.Akár a sebhely, a stabilitásod:

jövótlen is világít.

Elpirosodva állig,
mint a prérin a pipacs,
egy napon előbukkan a halál
s ahogy széttárod a kezed
Sanghájtól Floridáig
rögzíted az ítéletet.

A szemed
Sanghájtól Floridáig
minden térségből egyetlen
pontra vágod,
nem bánt, hogy elmozdul a sík,
mintha vízből volna mínden.

Nem tévedhetsz. Jézus sem tévedett.

Gergely Ágnes
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