
Zsoltáros magyarok 

 

A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó 

zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz 

számukra talán még fontosabbak voltak ezen énekek, mint a másik nagy 

felekezethez tartozóknál, a katolikusoknál. További szűkítést is elkövetek, 

mikor a reformátusságból is inkább csak a falusiakat, a parasztságot emelem 

ki. Másrészt viszont többről szólók, mint a címben ígértem, mert a zsoltárok 

mellett említés történik más énekekről is. 

 

Az eredet 

 

A zsoltárok egyaránt nagy jelentőséggel bírnak a zsidó, a katolikus és a 

református vallásúak körében. Az ótestamentumban található 150 vallásos 

éneket a hagyomány főleg Dávid királynak, részben Mózesnek és 

Salamonnak tulajdonítja – valójában azonban hosszabb időszak alatt alakultak 

ki. A zsoltárokat a keresztény egyház latinra fordította és sokféleképpen 

felhasználta. Alig volt jeles egyházi zeneszerző, aki valamelyik zsoltárt meg ne 

zenésítette volna. A katolikus liturgiában is van szerepük, de jelentőségük 

alárendelt, ezzel szemben az ószövetségi zsoltárok különösen kedves énekei 

lettek a kálvini egyházaknak, így főleg a magyar reformátusságnak. 

 

A középkor vége felé nemzeti nyelvekre is kezdték lefordítani eme énekeket. 

Igen fontos cselekedet volt, hogy Beza és Marot református hittudósok a XVI. 

század első felében franciára ültették át és versbe is foglalták a zsoltárokat. 

Ezt használta fel – német közvetítéssel – Szenczi Molnár Albert, aki magyar 

versekbe szedte és 1606-ban a francia Gondimel dallamához alkalmazkodva 

nyelvünkre lefordította. Ezek, az ún. genfi zsoltárok máig a református 

gyülekezeti éneklés legfontosabb darabjai. Mivel nálunk a református 

énekeskönyvek első felét a zsoltárok teszik ki, ebből adódóan népünk az 

egész könyvet zsoltáros könyvnek, röviden zsoltárnak nevezi. 
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Jóllehet nyelvünkre több zsoltár fordítás született, közülük mégis Szenczi 

Molnáré lett a legnevezetesebb, legelterjedtebb, s máig ható. A magyar 

nyelvre, a magyar költészetre – értve ezen a népköltészetet is – gyakorolt 

hatása közismert. A régi és újabb idők reformátusainak pedig sokszor nyújtott 

vigaszt, adott lelki emelkedettséget, megnyugvást, hitbéli erősödést. 

 

Országos gyakorlat 

 

Számos adatunk van rá, hogy népünk számára a zsoltáréneklés helyszínét 

nem csak a templom, időpontját nem csak az istentisztelet jelentette. Ennek 

megfelelően a közös gyülekezeti éneklésen túl családi, rokoni körben, barátok 

közt, sőt egyedül időző férfiember ajkán is felhangzott valamelyik zsoltár. A 

Magyar Néprajzi Lexikon említi, hogy megvolt a vasárnap délutáni zsoltár 

éneklés szokása a református kisebb rokoni-szomszédi közösségekben. A 

csoportos éneklés mellett főleg az idősebb emberek énekelgettek magukban, 

rendszerint úgy, hogy egy kisgyerekkel kezdették a dallamot. Méltán írta Arany 

János, hogy a reformátusságnál a Biblia-olvasással elválaszthatatlanul 

összeforrott a zsoltáréneklés. 

 

Az országos gyakorlattal megegyezett a Fejér megyei. 1890-ben jelent meg 

Lévay Lajos lelkész kis könyve „A sárkeresztúri református egyház múltja és 

jelene” címmel. A mezőföldi Sárkeresztúr népének valláserkölcsi életéről 

szólva a helybéli tiszteletes megnyugvással említette, hogy néhány kivételtől 

eltekintve a hívek buzgón látogatták az Úr házát. Sőt otthon, a családi tűzhely 

mellett sem feledkeztek el a házi áhítatosság kegyes gyakorlatáról. Különösen 

a vasárnapi templomozás után ritkán mulasztották el kikeresni és felolvasni az 

istentiszteleten elhangzott szent leckét, s ennek, illetőleg a szentírásnak 

olvasásával, zsoltárok és dicséretek énekelgetésével töltötték el a nap egy 

részét. Különösen téli hónapokban jártak el így, akkor még hétköznap estéken 

is. A szerző könyvében többször megerősítette mindezt. Az egyik helyen azt 
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írta, hogy a sárkeresztúriak „az ünnepek estvéit, de kivált a kedves karácsony-

estvét családi körükben vallásos éneklés és beszélgetés közt töltik”. 

 

Közösen és egyedül 

 

Saját gyűjtésem során a Móri-völgy és a Zámolyi-medence falvaiban 

különösen a XX. század első felére vonatkozóan hasonlókat tapasztaltam. 

Csákvár, Zámoly, Sárkeresztes, Moha református öregjei a vallásgyakorlás 

őszinte és régi formáját tovább folytatva karácsony este az asztal mellől a 

családnak olvastak fel a Bibliából, majd közösen imádkoztak és karácsonyi 

énekeket, valamint zsoltárokat énekeltek. Az esti istentiszteletre mindenütt 

mentek. Volt község, ahol az idősebb korosztály tagjai már jóval a szertartás 

előtt beültek a templomba, s pap nélkül, úgy magukban, zengő hangon 

énekelni kezdtek. 

Gyulai Pál írta a XIX. század második felében a magyar népköltészetről 

értekezve, hogy a protestánsok „világi dalok helyett olykor a mezőn is 

zsoltárokat énekelnek”. A népdalok és a vallásos énekek így, egymás mellett 

éltek Sárkeresztesen is. A II. világháborút megelőzően téli időszakban az idős 

férfiak sokszor időztek – némelykor és némelyek napokig – a szőlőhegyi 

présházakban. Ilyenkor nem egyszer zsoltárokat is énekeltek. Különösen a 

míves 42. és 90. zsoltárt, a „Mint a szép híves patakra”, illetve a „Tebenned 

bíztunk elitől fogva” kezdetűeket. 

Igaz, a népi és egyházi egyidejűleg élt a parasztság ajkán és lelkében, a 

sárkeresztesiek mégis különbséget tettek előadása közt. A népdalokat, 

nótákat danulták, danúták, a zsoltárokat, dicséreteket viszont énekűték. 

 

Magányukban, testi vagy lelki szenvedéseik közepette, máskor csak vallási 

felindultságukban énekelgető sárkeresztesi öregekről is hallottam. Többen 

emlegették, hogy Varga János gazdaember lánya elvesztését követően élete 

végéig gyakran vonult el egyedül az Újhegyre, présházába. Ilyenkor az utána 

küldött szolgalegény rendszeresen zsoltáréneklés közben találta. 
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1948-ban Csomasz Tóth Kálmán szerkesztésében jelent meg az új református 

Énekeskönyv. Csomasz Tóth, a jeles egyházi zenetudós az 1930-as években 

Sárkeresztesen lelkészkedett. A korabeli vallásos életről folytatott 

beszélgetésünk során szükségesnek tartotta kiemelni, hogy Naszályi István, 

helybéli parasztember szomorúságában a Borbálai-szőlőhegyen lévő 

pincéjében sokszor énekelt zsoltárokat. 

 

Az együttes vagy önálló zsoltáréneklés a megnyugvást, a mindennapi 

gondokon, fájdalmakon történő lelki felemelkedést nyújtotta eleinknek. Nem 

meglepő, hogy sokszor, sokféle helyzetben éltek vele. 

 

 

 

        Gelencsér József 

 



 5 

 

 
Kalotaszegi asszonyok – zsoltárral, templom után 


