
A zsoltáréneklés 
hasznosságáról 
Bevezetés Niceta püspök homíliájához 

Zsoltárok és himnuszok éneklése része volt a zsidó és őskeresztény 
rituális étkezéseknek és vallási összejöveteleknek, amint azt az új-
szövetségi írásokból (például Mt 26,30, Mk 14,26, ApCsel 2,46-47; 
4,25, Ef 5,18-20, Kol 3,16) és olyan tanútól is tudjuk, mint az ifjabb 
Plinius (Ep. 10. könyv, 96.). Azonban sem a zsinagógai istentisztelet-
nek, sem az eucharisztikus liturgiának nem alkotta részét a zsoltár -
éneklés. Amíg a jeruzsálemi templomban kitüntetett szerepe volt az 
éneklésnek és a hangszeres zenének, addig a zsinagógában a sófár 
kivételével nem használtak hangszereket, és nem énekeltek, mert a 
prófétai könyvekre hivatkozó rabbik szerint a templom lerombolása 
után nincs ok az öröménekre (vö. Óz 9,1), „megszűnik a víg dobszó, 
abbamarad az örvendezők zaja, elhallgat a vidám kitharaszó (Iz 
24,8)”. Ebből adódóan már az első keresztény nemzedékeknek sem 
volt tapasztalatuk liturgikus zenéről és énekről, hangszereket az is-
tentiszteleteken nem használtak, és a zsoltárokat felolvasták, de nem 
énekelték. A hangszeres zene és éneklés ugyanakkor fontos szerepet 
játszott a színházakban, a lakomákon, a kultikus összejöveteleken, 
olyan eseményeken, amelyektől a lelkipásztorok óva intették a híve-
ket mint a bálványimádás és az erkölcstelenség helyszíneitől. 

Legkorábban a 4. század végén keletkezett források tudósítanak 
arról, hogy a keresztény közösség az eucharisztikus liturgián és li-
turgikus virrasztásokon zsoltárokat énekelt. Ágoston újdonságként 
említi meg a milánói egyházban „a keleti részek szokását követve” 
bevezetett himnusz- és zsoltáréneklést, „hogy a népet ne bágyassza 
el a búskomorság” (Vallomások 9.7.15), amikor a bazilikában vir-
rasztva óvta templomát attól, hogy Justina császárné átadja azt az 
ariánus püspöknek. A zsoltárok liturgikus éneklése a „keleti része-
ken” is csak röviddel korábban kezdett terjedni, az alexandriai pát-
riárka, Athanasziosz például „a zsoltár felolvasóját olyan mérsékelt 
hanghajlításokkal énekeltette, hogy az már közelebb állt a szava-
láshoz, mint az énekléshez” (Vallomások 10.33.50). 

Az egyik legkeletibb latin nyelvű keresztény gyülekezet, Reme-
siana (ma Bela Palanka, Szerbia) püspökétől, Nicetától (335 k. – 415 
k.) értesülünk azokról, akik az Ef 5,18–19 alapján azt tanították, hogy 
nem fennhangon énekelve kell zsoltározni, hanem csendben a szí-
vünk mélyén. Minden bizonnyal úgynevezett gnosztikus irányzatról 
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