
Flos de spina procreatur – Harmatozzatok 
(advent i  intro i tu s - tropus)  

Soli 

 

Tutti 

             Har-ma - toz -   za - tok,     egek onnan felül - ről,                    és       a      fel- hők   es- sék    az       I  -   ga  - zat!  

           Nyíl- jék  meg  im-már      a         föld, s te-rem-je      az     Üd - vö  -  zí - tőt! 

Soli 

 



Schola 

    1. Meg- ál - dottad a te földedet,   U- ram, *    jóra fordítottad Já- kobnak   fog- sá - gát.  

         2. Az Úr megadja ke-gyelmét, *    és földünk meg- ter- mi    gyü-möl- csét. 

Soli 

Schola 

               Di- cső - ség az Atyának  és  Fi  -  ú - nak *    és Szent- lé  - lek    Is -  ten- nek. 

               Miképpen kezdetben vala, most és min-den-kor, * és mindörökkön ö- rök- ké,        á - men. 



Soli 

Tutti 

             Har-ma - toz -   za - tok,     egek onnan felül - ről,                    és       a      fel- hők   es- sék    az       I  -   ga  - zat!  

           Nyíl- jék  meg  im-már      a         föld, s te-rem-je      az     Üd - vö  -  zí - tőt! 

Virág nő ki a tövisbokorból, mely tövis magából a virágból fakad [ti. Mária teremtője saját fia], így Mária megtermékenyül, s megtermékenyülvén 
fölmagasztaltatik, amikor megszüli Fiát. – Harmatozzatok… – A zárt ajtó átjárhatóvá válik, de nem találtatik nyitva, a vessző virággal 
koszorúztatik, a féreg mannával tápláltatik, a rózsa liliomot szül. – zsoltár – A földet harmat öntözi, az égő csipkebokor nem hamvad el, mikor 
az Ige megtestesül, és sértetlenül megőriztetik a leány öle. – Dicsőség… – Örvendezzék a mi kórusunk, örvendezve szálljon az égbe – dicséret és 
tisztesség! – ujjongjon ujjongva, és kiáltozzon, áldván az Urat. – Harmatozzatok… 

Kétszólamú Introitus-tropus az adventi Rorate-misékhez, illetve Advent 4. vasárnapján, vagy Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepén (márc. 25-én), amelynek szintén ez az introitusa. Bizonyos középkori források a Gaudeamus/Örvendezzünk, mások a 
Salve Sancta Parens/ Szent Anya, üdvözlégy introitushoz rendelik, de a tétel eredetileg (szintén középkori források szerint) 
valószínűleg a karácsonyi éjféli mise Dominus dixit/ Az Úr mondá nékem kezdetű introitusához kapcsolódott (v. ö. a Korai 
Polifónia I. füzetének 16. számával). Ezek szerint - ha a tropus szövege megengedi -, bármely, időszakhoz-ünnephez illő 1. 
vagy 2. tónusú introitushoz kapcsolható. Ha 2. tónusú tételhez illesztjük, érdemes nagy szekunddal feljebb transzponálni! 
Természetesen vehető a magyar nyelvű introitus helyett az eredeti latin is (lásd a Graduale Romanum - Egyházzenei Füzetek 
II/12, vagy a Liber Ususalis megfelelő tételeit), illetve könnyíthetünk az előadás nehézségein azzal, ha csupán egyetlen 
kétszólamú szakaszt veszünk (két szólistával, vagy szólista-csoporttal előadva) az introitus előtt, vagy után.  

A tétel hangfelvétele meghallgatható: https://www.youtube.com/watch?v=MeCQe0L_gJo 

Hasonló, az adventi-karácsonyi liturgiába illeszthető tételeket lásd a Liturgikus kórusművek az egyházi évre c. kiadvány első, 
adventi füzetében: http://egyhazzene.hu/kiadvanyok/online-konyvesbolt/iii32-liturgikus-korusmuvek-az-egyhazi-evre-
adventtol-vizkeresztig-kozreadja-mezei-janos/   


