
van szó, amelynek képviselői nem csupán az éneklést vetették el, 
hanem, mint Niceta mondja, a prófétai írásokat is, „és a prófétákat 
támadva az Alkotó Istent akarják lerombolni, tiszteletnek álcázott 
hallgatással igyekeznek kiüresíteni a prófétai kijelentéseket és Dá -
vid leginkább mennyei énekeit” (A zsoltáréneklés hasznosságáról 2.). 
A gnosztikusok érvei hatással lehettek Niceta gyülekezetére is, ha 
fontosnak tartotta, hogy egy egész homíliát szenteljen a zsoltár ének-
lés gyakorlatának védelmére, mintegy teológiai megalapozást adva 
ennek a még mindig újdonságnak számító gyakorlatnak. 

A zsoltáréneklést védelmező homília a virrasztásokról mondott 
másik beszéddel együtt Niceta püspök töredékesen fennmaradt 
életművének szép, zenetörténeti és zeneteológiai szempontból kü-
lönösen értékes darabja, amelyben a görög teológiai műveltségű 
püspök mintegy összegzi a legjelentősebb ókeresztény szerzők 
zsoltáréneklésről vallott nézeteit. A homíliák megbecsültségét mu-
tatja, hogy a különféle kézirati variánsokat Szent Ágoston művei 
között és Szent Jeromos, illetve Emeszai Euszebiosz neve alatt is 
hagyományozták, hol De psalmodiae bono, hol De utilitate hymnorum 
címmel. Nyomtatásban 1659-ben jelentek meg először a maurista 
Luc d’Achéry szerkesztésében, de tévesen a 6. században élt Nice-
tius Trevirensis püspöknek tulajdonítva a szerzőséget.1 Remesiana-i 
Niceta műveinek editio princepsét Andrew Ewbank Burn publikálta 
1905-ben.2 Burn szövegkiadását Cuthbert Hamilton Turner egy ál-
tala felfedezett, a többinél megbízhatóbb kódex segítségével szá-
mos ponton korrigálta, a magyar fordítás alapjául ez a szövegkia-
dás szolgált.3 A fordítás az ókeresztény kor teológiai esztétikájának 
kutatására vállalkozó projekt keretében készült, a homíliát elemző 
és a zeneteológiai hagyományban elhelyező szaktanulmány a Val-
lástudományi Szemlében fog megjelenni.4 

Niceta Remesiana: A zsoltáréneklés hasznosságáról 

1. Aki teljesítette ígéretét, lerótta adósságát. Emlékszem, amikor a 
virrasztások hasznosságáról és kegyelméről beszéltem, megígértem, 
hogy a következő homíliát a himnuszok és dicsőítések szolgálatá-
ról fogom mondani. Ha Isten megadja, a mostani beszéd eleget tesz 
ennek. Nem is lehetne megfelelőbb időpontot találni annál, mint 
amikor a világosság fiaihoz a nappalt felváltó éjszaka közeledik,5 
amikor az éj csendet és nyugalmat hoz, amikor éppen azt ünnepel-
jük, amiről a beszéd szólni kíván. Alkalmas a buzdítás a katonának, 
amikor izgatottan készül a harcra; hasznos a dal a hajósoknak, ami-
kor lapátjaikat vízre bocsátva nekifeszülnek az evezésnek; és ugyan-
így, igencsak alkalmas most éppen arról a tevékenységről beszélni e 
gyülekezet előtt, amelynek kedvéért összesereglett, vagyis, amint az 
jeleztük, a himnuszéneklésről. 

2. Jól tudom, vannak néhányan, nem csupán a mieink között, 
hanem a keleti részeken is, akik szerint a zsoltárok és himnuszok 
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éneklése fölösleges, és nem illik az isteni valláshoz. Úgy vélik, ele-
gendő a szívünkben mondani a zsoltárt, és zabolátlan dolog fenn-
hangon kimondani. Véleményük alátámasztására az Apostolt idézik, 
mivel az efezusiaknak azt írta: Teljetek el Lélekkel, mondjatok magatok kö-
zött zsoltárokat, himnuszokat és lelki énekeket, hálaadással énekelve és zsol-
tározva Istennek szívetekben.6 Lám, mondják, az Apostol meghatározása 
szerint a szívünkben kell zsoltározni, és nem színpadiasan a hang haj-
lításával csivitelni, mivel Isten, aki a szíveket vizsgálja, megelégszik a 
szív rejtett énekével. Én azonban az igazságtól vezérelve nem kifogá-
solom a szívükben zsoltározókat — minthogy mindig hasznos Isten 
dolgairól elmélkedni —, de éppen így azokat is dicsérem, akik zengő 
hangon magasztalják Istent. S mielőtt ennek alátámasztására bizo-
nyítékokat hoznék a Szentírás gazdag kínálatából, mintegy beveze-
tésül ugyanazon szakasz alapján cáfolom botorságukat, mint amelyet 
sokan az éneklőkkel szemben idéznek az Apostoltól. Az Apostol leg-
alábbis azt mondja: teljetek el Lélekkel, mondjatok… Úgy vélem, ily 
módon szólásra bírta a szánkat is, megoldotta a nyelvünket, és igazán 
megnyitotta az ajkunkat. E szervek nélkül ugyanis az emberek kép-
telenek bármit is mondani. Amint a forróság elválik a hidegtől, úgy a 
csendben lévő különbözik a megszólalótól. Mármost, amikor hozzá-
fűzte: mondjatok zsoltárokat, himnuszokat és énekeket, ha teljes hallgatást 
vár el a zsoltározóktól, nem tett volna említést az énekekről is, hiszen 
senki nem énekelhet úgy, hogy közben csöndben marad. A „szíve-
tekben” kifejezéssel pedig arra figyelmeztetett, hogy ne pusztán hang-
gal énekeljünk a szív odafigyelése nélkül, amint másutt is mondja: 
zsoltározok majd lélekkel, zsoltározok majd értelemmel (1Kor 14,15), vagyis 
egyrészt fennhangon, másrészt gondolatban. Az efféle értelmezések 
azonban jellemzők az eretnekekre. Semmibe vesznek valamit, és azzal 
együtt szépen elvetik az énekeket is. Mert miközben támadják a pró-
fétákat, és a prófétákat támadva az Alkotó Istent akarják lerombolni, 
tiszteletnek álcázott hallgatással igyekeznek kiüresíteni a prófétai ki-
jelentéseket és Dávid leginkább mennyei énekeit. 

3. Mi azonban, kedveseim, akiket éppúgy neveltek prófétai, mint 
evangéliumi és apostoli útmutatások, azok szavait és tetteit tartjuk 
szem előtt, akiknek mindazt köszönhetjük, amik vagyunk, és ugyan-
ezen szerzők segítségével az elejétől kezdve idézzük fel és bizonyít-
suk, mily kedvesek Istennek a szellemi énekek!7 Ha azt keressük, ki az 
első ember, aki ezt a fajta éneket bevezette, nem találunk mást, mint 
Mózest. Ő nagyszerű éneket énekelt Istennek azután, hogy tíz csapás 
sújtotta Egyiptomot és a fáraót elnyelte a víz, a nép pedig szokatlan 
úton átkelt a tengeren, és hálatelt szívvel megérkezett a pusztába. Ezt 
mondta: Énekeljünk az Úrnak, mert dicsőség övezi (Kiv 15,1). Nem sza-
bad ugyanis meggondolatlanul elfogadni azt a könyvtekercset, 
amely az „Ábrahám vizsgálata” címet viseli, azzal a költött mesével, 
hogy énekelt Ábrahám, és énekeltek az élőlények, a források és az 
elemek is, mert ezt a könyvet semmilyen hit, semmiféle tekintély 
nem hitelesíti.8 Elsőként tehát Mózes, Izrael törzseinek vezetője állí-
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tott fel kórust, és miután két csoportba osztotta a férfiakat és a nőket, 
és az egyiknek ő maga, a másiknak pedig a nővére állt az élére, meg-
tanította őket győzelmi éneket énekelni Istennek.9 Később Debóra, 
ez a nem jelentéktelen nő végzi majd ezt a szolgálatot, amint a Bírák 
könyvében olvassuk (vö. Bír 5,1kk.). A testi létből távozó Mózes 
pedig a Második Törvénykönyvben megismételte azt a félelmetes 
éneket, amelyet mintegy örökségül hagyott a népre, hogy megta-
nulják abból Izrael törzsei, miféle és milyen szörnyű pusztulás vár 
rájuk, ha eltávolodnak az Úrtól (MTörv 31,20–26.). Szerfölött nyo-
morultak és szánalmasak, akik ilyen és ennyire világos előzetes fi-
gyelmeztetés ellenére sem akarták vagy tudták megtartóztatni ma-
gukat a tiltott babonaságoktól. 

4. Ezt követően már nemcsak férfiakat találsz, hanem sok-sok 
asszonyt is, akik Szentlélekkel betöltekezve még Dávid előtt meg-
énekelték Isten misztériumait, akit az Úr gyermekkorától kiválasz-
totta erre a feladatra, és arra érdemesült, hogy az énekesek feje-
delme és az énekek kincsesháza legyen. Még gyermekként kithara 
kísérettel olyan kellemesen, sőt akkora erővel énekelt, hogy lecsil-
lapította a Sault gyötrő gonosz lelket (vö. 1Sám 16,23), de nem azért, 
mintha a kitharájának lett volna ekkora ereje, hanem mert Krisztus 
keresztjének előképe, amelyet a fa és a megfeszített húrok misztikus 
módon hordoztak, és a kínszenvedés, amelyet megénekelt, már ak-
koriban megfékezte a démoni lelket. 

5. Van-e bármi is Dávid zsoltáraiban, ami ne szolgálna az emberi 
nem hasznára, épülésére, vigasztalására életállapottól, nemtől, kor-
tól függetlenül? Megtalálja ebben a kisded a tápláló tejet,10 a gyer-
mek azt, ami dicséretre méltó,11 az ifjú a helyes utat (Zsolt 119,9), a 
felnőtt a követendő irányt, és az idős ember azt, hogy miért imád-
kozzék. A nő szemérmességet tanul, az árvák apára lelnek, az öz-
vegyek gyámra (Zsolt 68,6), a szegények párfogóra, a jövevények 
oltalmazóra találnak. A királyok és bírák megtudják, mire ügyelje-
nek. A zsoltár megvigasztalja a szomorkodót, mértéket szab az ör-
vendezőnek, lecsillapítja a haragvót, enyhet ad a szegénynek, a gaz-
dagot önvizsgálatra ösztönzi. Megfelelő orvossággal lát el minden 
hozzá fordulót, és a bűnöst sem veti meg, hanem ellátja a megbánás 
könnyeinek üdvös gyógyszerével. Gondja van a Szentléleknek, na-
gyon is gondja van arra, miként fogadják be apránként és szinte él-
vezettel az isteni igéket a mégoly kemény és makacs szívek is. 
Mivel az emberi természet olyan, hogy a kellemetlen dolgokat, még 
ha azok üdvösek is, kerüli és elveti, és csak azt hajlandó elfogadni, 
amit vonzónak hisz, Urunk olyan italt készít választottja, Dávid 
által, amelynek az éneklés kölcsönöz édes ízt, miközben ereje hatá-
sosan gyógyítja a sebeket. Mert az énekelt zsoltárt jólesik hallgatni, 
és miközben élvezzük, áthatja a lelket, ha pedig gyakorta énekeljük, 
könnyen megjegyezzük, és amit a törvény szigora képtelen kicsi-
karni az emberi elmétől, azt eléri a kellemes ének segítségével. 
Ugyanis mindazt, amit a törvény, amit a próféták, amit maguk az 
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evangéliumok előírnak, édesen fűszerezett gyógyital tartalmazza 
ezekben az énekekben. 

6. A zsoltárok megmutatják Istent, kigúnyolják a bálványokat, iga-
zolják a hitet, cáfolják a hitetlenséget, igazságosságra ösztönöznek, 
a gonoszságot megtiltják, dicsérik az irgalmasságot, elutasítják a ke-
gyetlenséget, igazságra tartanak igényt, elítélik a hazugságot, vá-
dolják a ravaszkodást, dicsérik az ártatlanságot, a gőgöt letaszítják, 
az alázatot fölmagasztalják, türelemre intenek, megbékélésre taní-
tanak, védelmet nyújtanak az ellenségekkel szemben, szabadulást 
ígérnek, biztos reményt táplálnak, és ami mindezeknél is fontosabb, 
megéneklik Krisztus misztériumait. Elbeszélik Krisztus születését 
(Zsolt 2,2.7.8), elmondják, hogy a hűtlen népet majd elvetik, és a po-
gányok nyerik el az örökséget (Zsolt 22,32), megéneklik az Úr nagy 
tetteit, elibénk festik tiszteletre méltó szenvedését, megmutatják di-
csőséges feltámadását (Zsolt 16,10), és nem hallgatnak arról, hogy 
az [Atya] jobbján ül (Zsolt 110,1). Ráadásul megmutatják az Úr tüzes 
eljövetelét (Zsolt 50,3), kijelentik félelmetes ítéletét élőkről és hol-
takról. Kell ennél több? Még a teremtő Lélek kiárasztását és a föld 
megújítását is kinyilatkoztatják (Zsolt 104,30), ami után eljön az iga-
zak országa az Úr dicsőségében és a gonoszok örök szenvedése. 

7. Ezeket az énekeket dalolja Isten egyháza, ezeket gyakorolja itt a 
mi gyülekezetünk is zengő hangon. Ezek nem elandalítják az ének-
lőt, hanem inkább figyelmessé teszik, az érzékiséget nem fölélesztik, 
hanem kioltják. Gondold csak el, kétségbe vonhatjuk-e, hogy Isten 
kedvét leli az olyan énekekben, amelyekben minden a Teremtő di-
csőségét hirdeti! Ugyanez a próféta méltán buzdít mindenkit és min-
dent a mindenséget kormányzó Isten dicsőítésére: minden lélek dicsérje 
az Urat (Zsolt 150,6), és ígérete szerint ő maga is csatlakozik a dicsé-
rőkhöz: Énekszóval dicsérem majd Isten nevét, dicsőítve fogom magasz-
talni, és kedvesebb lesz Isten előtt, mint a borjú, amelynek éppen ered a 
szarva és patája (Zsolt 69,31–32). Íme a kiválóbb, íme a szellemi áldo-
zat, amely felülmúl minden áldozatbemutatást. Nem véletlenül, hi-
szen amíg ott értelemnélküli állatok vérét ontják, addig itt a lélekből 
és a tiszta lelkiismeretből ajánlják fel az értelmes dicséret áldozatát. 
Méltán mondja az Úr: a dicséret áldozata dicsőít engem, és ezen az úton 
mutatom meg neki Isten üdvösségét (Zsolt 50,23). Dicsérd az Urat saját 
életedben, ajánld fel neki a dicséret áldozatát, és ezáltal megmutat-
kozik lelkedben az út, amelyen eljuthatsz az ő üdvösségére! 

8. A tiszta lelkiismeretből fakadó dicséret (vö. 1Tim 3,9) gyö-
nyörködteti az Urat, amint ugyanez a himnuszszerző buzdít: Di-
csérjétek az Urat, mert jó a zsoltár, örömteli dicséret legyen Istenünknek! 
(Zsolt 147,1) Ennek tudatában, az Istennek tetsző szolgálatot szem 
előtt tartva tanúsítja ugyanez a zsoltáros: Naponta hétszer mondtam 
dicséretet neked (Zsolt 119,164), és még ennél is többet ígér: nyelvem 
fog elmélkedni igazságosságodról, egész nap dicsér téged (Zsolt 35,28). 
Nem kétséges, megtapasztalta e tevékenység áldásos hatását, amint 
ő maga említi: dicsőítve hívom majd segítségül az Urat, és megmenekü-
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lök ellenségeimtől (Zsolt 18,4). Már gyermekként föl volt vértezve 
ezzel a védőeszközzel, ezzel a pajzzsal, és földre terítette a hatal-
mas, nagy erejű Góliátot, és gyakran aratott győzelmet az idegenek 
fölött (1Sám 17,49). 

9. Túl sokáig tartana, kedveseim, ha mindent el akarnék mondani 
arról, amit a zsoltárok könyvének szövege tartalmaz, különösen, 
mivel témánk megköveteli, hogy az újszövetségből is előadjunk va-
lamit az ószövetség megerősítésére, nehogy elavultnak gondoljuk a 
zsoltáréneklés gyakorlatát, csak mert a korábbi törvényből sok min-
den érvényét veszítette. Valójában a testi dolgok vettettek el, mint 
amilyen a körülmetélés, a szombat, az áldozatok, az ételek megkü-
lönböztetése, a harsonák, kitharák, cintányérok, dobok (vö. Zsolt 
150,3–5): ezek most már mind az emberi testrészekre vonatkoznak, 
és szebb hangon szólalnak meg. Megszűntek és elmúltak a min-
dennapi rituális fürdők, az újhold égőáldozatai (vö. Szám 28,11–15), 
a lepra aprólékos vizsgálata (vö. Lev 13,47–59), és mindaz, ami ak-
koriban egy ideig szükséges volt a kicsinyek számára. Ami pedig 
szellemi, mint a hit, az istenfélelem, az imádság, a böjt, a béketűrés, 
a tisztaság, a dicsőítés, az növekedett, nem csökkent. Az evangéli-
umban tehát megtalálod, hogy először Zakariás, a nagyszerű János 
apja prófétált, himnuszt zengve a hosszú némaság után (Lk 1,67). 
A sokáig meddő Erzsébet sem késlekedett teljes lelkéből magasztalni 
Istent, világra hozva a megígért fiút (Lk 1,46).12 Krisztus földi szüle-
tésekor dicséretet zengett az angyalok serege, dicsőséggel övezve a 
magasságban Istent és békességet hirdetve a földön a jóakaratú em-
bereknek (Lk 2,13–14). A kisgyermekek hozsannát kiáltva köszön-
tötték a templomban Dávid fiát (Mt 21,15). Még az irigyen zúgolódó 
farizeusok kedvéért sem zárta be az ártatlanok száját az Úr, sőt in-
kább megnyitotta, mondván: nem olvastátok az írást: kisdedek és cse-
csemők ajkán készítettél dicséretet, és ha ők elhallgatnak, a kövek fognak ki-
áltani? (Mt 21,16, Lk 19,40 vö. Zsolt 8,3). Ámde, hogy ne nyújtsam 
hosszúra a beszédet: Urunk, tanítónk a szavakban és mesterünk a 
tettekben, himnuszt énekelve ment ki tanítványaival az Olajfák he-
gyére (Mt 26,30), hogy az áldásos himnuszéneklés gyakorlatát meg-
erősítse. Mármost ilyen szilárd bizonyítékot látva ki kételkedik a 
zsoltárok és himnuszok vallási használatát illetően, amikor nyil-
vánvaló, hogy még az is himnuszt énekelt tanítványaival, akinek az 
összes mennyei erő hódolattal szolgál és énekel? 

10. Tudjuk, így tettek később az apostolok is, hiszen még a bör-
tönben sem hagytak fel a zsoltározással (ApCsel 16,25). Pál apostol is 
ezért mondja az egyház prófétáinak: Amikor összejöttök, mindenkinek 
van zsoltára, van tanítása, van kinyilatkoztatása: minden a ti épülésetekre 
történjék (1Kor 14,26). Másutt pedig így szól: zsoltározok majd szellem-
mel, zsoltározok majd értelemmel is (1Kor 14,15). Jakab is így írja levelé-
ben: Szenved valaki közületek? Imádkozzék. Örvendezik? Énekeljen dicsé-
retet! (Jak 5,13) János a Jelenések könyvében elmondja, mit látott és 
hallott a Lélek kinyilatkoztatására. Mennyei sereg hangját hallotta, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12Lukács evangéliumának 
egyes régi latin 

(úgynevezett „Itala”) 
kódexeiben a 

Magnificatot Erzsébet 
énekli. Lk 1,46 e 

szövegvariánsára 
Órigenész egyik, 

Jeromos fordításában 
fennmaradt homíliájában 

is találunk utalás 
(HomLuk 7.). 
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amely mint nagy vizek, mint zengő mennydörgés hangja mondta azt, hogy 
Alleluja (Jel 19,6). Senki sem kételkedhet tehát, hogy ha méltó hittel és 
áhítattal végzik, akkor ez a szolgálat összekapcsol az angyalokkal, 
akik a mennyekben szüntelenül dicsérik Istent és áldják az Üdvözí-
tőt, anélkül, hogy azt álom vagy más elfoglaltság megszakítaná. 

11. Minthogy ez így van, testvérek, már teljes bizalommal, híven 
teljesítsük a himnuszéneklés szolgálatát, és higgyük, hogy hatalmas 
kegyelmet kapunk Istentől azáltal, hogy ennyi és ilyen kiváló szent-
tel együtt — a prófétákról és a mártírokról beszélek — mi is meg-
kaptuk a lehetőséget, hogy megénekeljük az örök Isten csodáit. Ezért 
Dáviddal megvalljuk az Úrnak, hogy jó (Zsolt 106,1; 107,1; 136,1), 
Mózessel együtt mi is magasztos énekekkel zengjük Isten hatalmát 
(Kiv 15,6); Annával, az egyház előképével, aki egykor meddő volt, 
most viszont termékeny, megerősítjük a szívünket Isten dicséreté-
ben (1Kir 2,1); éjszakánként Izajással virrasztunk (Iz 26,9), Haba-
kukkal éneklünk zsoltárt (Hab 3); Jónással, Jeremiással, a szent pró-
fétákkal imádságot zengünk; a három ifjúval együtt, mintegy 
kemencébe vetve, az összes teremtményt sorra vesszük, és áldjuk 
mindenek Teremtőjét (Dán 3 - LXX); és a lelkünk Erzsébettel együtt 
magasztalja az Urat (Lk 1,46). 

12. Kecsegtet-e bármi ennél kedvezőbb haszonnal? Van-e ennél 
nagyobb gyönyörűség? A zsoltárok gyönyörködtetnek, az imádsá-
gok megöntöznek, és mindeközben olvasmányok táplálnak min-
ket.13 Csakugyan, amint a derék lakomavendégek élvezik a külön-
féle fogásokat, úgy töltekezik lelkünk a sokféle olvasmánnyal és 
himnuszok kínálatával. 

13. Csak feszült figyelemmel és éber elmével zsoltározzunk, ked-
veseim — amint a himnuszköltő buzdít: bölcsességgel zsoltározzatok, 
mert Isten az egész föld királya (Zsolt 47,8) —, hogy ne csupán szellem-
mel, azaz a szó hangzásával, hanem értelemmel is mondjuk a zsoltárt 
(vö. 1Kor 14,15), és gondoljuk végig, amit éneklünk, nehogy ered-
ménytelenül munkálkodjék az értelem, amint az gyakorta megtör-
ténik, ha elkószálnak a gondolataink! Ami a hangzást illeti, a szent 
valláshoz illő dallamot énekeljünk, amely nem tragikus nehézsége-
ket fejez ki, hanem zenei megformáltságában is mutatja a keresz-
tény egyszerűséget; ne színpadiasan szenvelegjen, hanem inkább 
töredelemre késztesse a hallgatóságot. A hangunk összecsengő le-
gyen, ne eltérő hangzású,14 ne siessen az egyik, és ne késsen a másik, 
ne vigye le a hangját az egyik, és emelje fel a másik, hanem min-
denki igyekezzék hangjával belesimulni az együtt éneklő kórus 
hangzásába, és ne akarjon illetlen magamutogatással kitűnni vagy 
kilógni.15 Mert az egészet mintegy Isten színe előtt kell előadni, és ne 
másoknak vagy önmagunknak akarjunk tetszeni. A hangok effajta 
egybecsengéséről előképet vagy mintát kaptunk, tudniillik azt a 
három boldog ifjút, akikről Dániel könyve beszél: Ekkor ők mindhár-
man szinte egy szájjal énekeltek himnuszt az Úrnak, és dicsőítették Istent 
a kemencében, mondván: áldott vagy atyáink Istene, stb. (Dán 3,51–52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13A liturgikus virrasztások 
hármas tevékenysége: 

imádságok, 
himnuszéneklések, 
olvasmányok, lásd 

Niceta: De vigiliis 1. 
 

14A vox consona és non 
dissona nem a ma 
használatos zenei 

értelemben veendő, 
hanem az uniszónót 

éneklők hangjának 
tökéletes egységét jelenti, 

amelyből nem hallatszik 
ki az egyén hangja. 

 

15Turner „non in citharae 
modum extrinsecus 

protrahens” olvasatát, 
amit a legtöbb kézirat 
nem hoz, nem igazán 

tudom értelmezni, a „non 
extrinsecus extollentes 

aut protrahentes” 
szövegváltozatot 

fordítom. 
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Lásd, a mi okulásunkra szolgál, hogy a három egyformán, szinte egy 
szájjal dicsőítette az Urat, hogy mi is mindnyájan szinte egyetlen 
szájjal, azonos értelemben és azonos dallamvezetéssel, egyformán 
énekeljünk. Aki pedig nem tud igazodni vagy alkalmazkodni a töb-
biekhez, az jobban teszi, ha halkan énekel, mintsem, hogy hango-
san zajong, mert így a liturgikus szolgálatot is elvégzi, ugyanakkor 
nem zavarja hangoskodásával a testvéri éneklést. Hiszen nincs min-
denkinek szépen csengő vagy tisztán intonáló hangja. 

Ráadásul azt látjuk, hogy a boldog Cyprianus is buzdítja Dona-
tusát, akiről tudta, hogy messzemenően alkalmas erre a feladatra: 
„Töltsük el a mai napot vidáman, és a lakoma egyetlen órája se múl-
jék el mennyei kegyelem nélkül. Józan lakománkon zsoltárok zeng-
jenek, és mivel emlékezeted szilárd, a hangod pedig zengő, szokás 
szerint te vállald el ezt a szolgálatot. Azzal jársz leginkább társaid 
kedvében, ha szellemi hallást szerzel nekünk, és gyönyörű vallásos 
énekkel kényezteted fülünket.”16 Aki ugyanis szépen énekel, az ren-
delkezik bizonyos kellemmel/kegyelemmel, amely a hallgatók lel-
két fogékonnyá teszi a vallás iránt. Így, ha a hangunk nem lesz sértő, 
ha ajkunk jól zengő cintányérjai révén egybecseng, minket is gyö-
nyörködtetni fog, a hallgatóknak is épülésére szolgál, és kedves lesz 
az egész dicséret Istennek, aki a házában, mint olvassuk, egyetértő la-
kóvá tesz (Zsolt 68,7).17 Amikor tehát énekelünk, mindenki énekel-
jen, amikor imádkozunk, mindenki imádkozzék, amikor az olvas-
mányt felolvassák, egyformán elcsendesedve hallgassa mindenki, 
és a lektor felolvasását senki ne zavarja meg hangos imádsággal. 
Mert még ha a felolvasás közben érkezel is, miután köszöntötted az 
Urat és megjelölted a homlokod, hallgass figyelmesen! 

14. Lehetőséged van imádkozni, amikor mindannyian imádko-
zunk, egyénileg pedig akkor és annyiszor, amikor és ahányszor csak 
akarsz: nehogy, amíg imádkozol, lemaradj az olvasmányról, mert az 
senkinek sem állhat folyamatosan a rendelkezésére, az imádkozás 
lehetősége azonban mindig adva van. Ne gondold, hogy a szent ol-
vasmány hallgatása kevés haszonnal jár. Aki meghallgatja, annak 
erőteljesebb lesz az imádsága is, mert a friss olvasmánnyal táplált 
értelem felidézi a legutóbb hallott isteni dolgok képeit. Hiszen Mária 
is, Márta nővére, aki Jézus lábánál ült, nővérével nem törődve fe-
szült figyelemmel hallgatta az igét, és az Úr szava megerősíti, hogy 
ily módon a legjobb részt választotta (Lk 10,39–42). A diakónus is 
ezért figyelmeztet mindenkit hírnök módjára fennhangon, hogy 
mind az imádságban, mind a térdhajtásban, mind a zsoltáréneklés-
ben, mind az olvasmányok hallgatásában valamennyien megőriz-
zék az egységet, mivel az Úr az egyetértő embereket szereti, és mint 
föntebb mondtuk, ilyen lakóvá tesz a házában (Zsolt 48,7). Akik pedig 
ott nyernek lakozást, azokat a zsoltárban boldognak mondják, mivel 
dicsérni fogják az Urat mindörökké (Zsolt 84,5). Ámen. 

 
Heidl György fordítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16Ad Donatum 16. 
 

 

 

 

 

17A Ps. 48, 7: In domo 
sua unius moris/modis 
facit habitare. Vagy: in 

domo sua unanimes facit 
habitare. A görög tropos 

különböző fordításairól 
van szó, amelyekre 

Ágoston is utal: EnPs 67.7
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