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„Vigadjatok és énekeljetek...”
(XXXII. zsoltár)

(400 éve jelent meg Szenci Molnár Albert Zsoltároskönyve)

 
A XVI. század nemzeti történelmünk egyik legváltozatosabb időszaka: Mátyás király halála (1490), 

a  levert  parasztforradalom  (1514).  Mohács  (1526)  után  az  ország  három  részre  hullott,  a  nép 
nyomorúsága és a feudális urak pártoskodása nem kedvezett a fellendülés, a kultúra és a humanizmus 
terjedésének. Az ország nyelve és műveltsége a megosztottság ellenére is egységes maradt, és sokszínű 
irodalmi élet bontakozott ki, a nyelv vette át a nemzeti tudat ébrentartásának feladatát, szerepét. Ennek 
a  szellemi  megújulásnak  a  mozgatója  a  reformáció  volt.  A  Wittenbergből,  a  Luther  Márton 
környezetéből hazatérő ifjak magukkal hozták az új hitelveket,  és ekkor kialakult egy olyan szellemi 
mozgalom, a reformáció, amely egyetemes alapjának a Bibliát fogadta el, és melynek célja volt: minden 
ember  a  saját  nyelvén  olvassa  a  Szentírást.  Tinódi  Lantos  Sebestyén  Cronica (1554)  című  műve, 
Bornemisza Péter munkássága, Balassi Bálint költészete, Heltai Gáspár fabulái, Ilosvai Selymes Péter 
Toldija (1574), Gergei Albert  História egy Árgirus királyfiról és egy tündér szűzleányról szóló tündérmeséje 
(1580)  mellé  természetesen  társult  Komjáthy  Benedek  Szent  Pál  levelei (1533),  Sylvester  János 
Újtestamentum fordítása (1541), előfutáraként Károli Gáspár 1590-ben kiadott Teljes Biblia-fordítása.

A Biblia olvasása mellett  a reformátorok fontosnak tartották az anyanyelvi  éneklést  is.  Szenci 
Molnár  Albert  (1574–1634)  áldozatos  munkásságának  köszönhetjük  az  éppen  400  éve  megjelent 
Psalterium Ungaricum, Szent Dávid királynak és prófétának száz ötven zsoltári című fordítását, amely Clément 
Marot és Theodore Beza genfi zsoltárainak magyarítása, s azóta a reformátusság és az egész magyarság 
félve őrzött kincse.

 Szenci  Molnár,  akinek  a  nevében  ott  van  édesapja  mestersége  (molnár),  és  a  szülőhelye,  a 
Pozsony (Bratislava) melletti Szenc, költő és tudós volt,  Lati–-magyar  és  Magyar–latin szótárát Pázmány 
Péter  is  remekműnek  nevezte,  Magyar  nyelvtana pedig  anyanyelvünk  első  rendszeres  áttekintése. 
Költőként legfontosabb munkája a zsoltárfordítása,  a  150 zsoltárt  mintegy 130 különböző dallamra 
szerezte,  és  csaknem  ugyanannyi  versformát,  strófaszerkezetet  alakított  ki.  Szenci  az  eredetivel 
egyenértékű  költeményeket  alkotott,  zsoltárai  régi  magyar  költészetünk  legértékesebb  darabjai  közé 
tartoznak, tudatosan törekedett az ízes, színes szavak, szószerkezetek felhasználására, a sajátos verselési 
mód megteremtésére, követte az elődök (Balassi és Pázmány) szövegalakítását, talán ezért érezzük ma is 
úgy, hogy zeng az élet a zsoltáraiban.

 A közös templomi éneklés során ma is megtelik szívünk-lelkünk örömmel, amikor énekeljük: Az 
Úr énnékem őriző pásztorom (XXIII. zsoltár); Szívemet Hozzád emelem (XXV. zsoltár); Az Isten a mi 
reménységünk (XLVI. zsoltár);  No, minden népek, örvendezzetek (XLVII. zsoltár);  Kiáltásom halld 
meg,  Isten  (LXI  zsoltár.);  Hallgasd  meg,  Izrael  pásztora  (LXXX.  zsoltár);  Áldjátok  az  Úr  nevét 
(CXXXV. zsoltár), és még csupán két költői remekművet említsünk: Mint a szép híves patakra (XLII. 
zsoltár) és a Tebenned bíztunk eleitől fogva (XC. zsoltár).  A nyelvi képei közül egy metaforát,  egy 
hasonlatot és egy megszemélyesítést idézünk: „Én magas kőszálom …; Erős bástyám és erős kőváram 
…; Haragod elmúlik,/Mint a mondott szót elragadja a szél …; A hegyoldalak, mezőföldek / Szép 
búzanövéssel örvendeznek és énekelnek …”.

Károli Gáspár Biblia-fordítása és Szenci Molnár Albert Zsoltárfordítása hatással volt íróinkra is, 
gondoljunk  Jókai  Mór  műveire,  Ady  lírájára,  Móricz  Zsigmond  Árvácskája  zsoltárokra  bontott 
szerkezetére, Szabó Lőrinc verseire. Szenci Molnár Albert szellemi hidat teremtett Magyarország felé, 
zsoltáraiban  a  protestánsok  közös  szellemi  kincsét  ültette  át  magyarra,  ezzel  a  magyarság  szellemi 
jövőjét emelte a Nyugathoz. Munkája végeztével ezt írta naplójába: „Laus viventi Deo” – Dicsőség az 
élő Istennek. Mi is csak Neki adhatunk hálát énekelt  imádságaink  szépségéért.



 


