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Amint hajdan eleink rámondták a
szöveget, verset a dallamra, hasonlóan
lettek itt is némely zsoltárok magfarigcsálva
s ráültetve már ismert és szeretett
dallamokra.
Wise Printing, 2010

Bevezető
Mióta az Egyiptomból való csodálatos szabadulás után Mózes nővére,
Mirjam - majd 33 évszázaddal ezelőtt - ,,kezébe vette a dobot... és
így énekelt: Magasztaljátok az Urat, mert dicsőség övezi, a lovat és a
lovast a tengerbe vetette'', azóta Isten népének ajkán nem hal el a
zsoltár.
A Biblia könyvei között nincs még egy, amelyben annyira változatos
hangnemben zengene együtt Isten Lelke az evilágon messze túlra is
vágyódó emberrel, mint a Zsoltárok könyve.
Az emberi szív és kedély, az ember öröme és bánata, leborulása és
felemelkedése talán a zsoltárokben nyilatkozik meg leghitelesebben.
Vajon válhat-e jobban eggyé valaki népével és Istenével, mint aki
zsoltárokat énekel?
,,A zsoltároknak mindig idejük van'' - mondja a költő. Mindig
időszerűek. A zsoltáréneklés, mint Ezekiel próféta látomásában
szereplő, a templom jobboldalán feltörő élő-éltető vízforrás sohasem apadhat el. Árad, mint a napsugarat dajkáló csendes,
felszíni folyó; olykor eltűnik szemünk elől, mint a búvópatakként szívünkbe szivárgó, termékenyítő titok...
Keresztény korunkban végigvonult a katakombákon, bekanyarodott
az előkelő magánházakba, eljutott a kis tanyák pásztorkunyhóiba, a
városok emeletes házaiba. Zsoltárt dúdolt a szántóvető a földeken, a
fazekas a műhelyében, a fonólány a guzsalya mellett, a gyermekét
altató anya a bölcső felett, s a tábortűz köré telepedett csapat.
Minden nép és kor a saját jellegének és igényeinek megfelelően
töltekezik a zsoltárokból. Egyben hozzáadja - mind a mai napig - a
maga életrezdüléseit: az egyes tájakból, temperamentumokból, foglalkozásokból
fakadó
személyes
és
közösségi
élmények
örömkönnyeit és sós verejtékcseppjeit. Így lesz egyre gazdagabb a
ritmus, a dallam, az érzelemvilág.
A Népdalzsoltárok kis csokra ugyanabból az ihletből született, mint
amivel a régi századok embere magától értődő természetességgel
alkalmazta az egy tőről sarjadt dallamokat hol templomi, hol fonóházi
szövegre.
E gyűjtemény összeállításakor szívesen engedtünk barátaink
sürgetésének, akik szerte ez országban meg vannak győződve a zsoltáréneklés embert megigazító, közösségformáló, egyházépítő,
népetbékítő hatásáról.
Adja Isten, hogy füzetünk elvégezze küldetését.
1982. húsvétján Dr. Kerekes Károly

Magyar Himnusz

Összejövetel Elötti Ima
Mindenható Uristen!
Alázatos szívvel fordulok Tehozzád munkám kezdetén. Nagyratörôk
céljaim, de gyarló az én erôm. Kérlek ezért, minden erônek forrása,
támaszd meg az én gyengeségemet és tedd eredményessé
munkámat, hogy azzal, amit tanulok a Te dicsôségedet növeljem.
Hazámnak és embertársaimnak javára lehessek. Add, hogy
jellemem épületét mennél magasabra emeljem, s szent
igazságodtól és a becsülettôl soha el ne tántorodjam.
Amen!

Összejövetel Utáni Ima
Hálát adok Uram, az imént vett jókért. Erôs a szándékom, hogy
jótettek fakadjanak nyomukban. Add szándékomra áldásodat.
Amen!

Székely Asztaliáldás
Étkezés Előtt
Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts urunk, teríts szegénynek és árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet
S adj a szegénynek is tápláló kenyeret.
Ételben, italban mindig legyen részünk,
Gondviselő Atyánk könyörögve kérünk.
Ámen!

Étkezés Után
Gondviselő Atyánk asztalodtól kelve
Hálát adunk Néked kezünk összetéve.
Áldd meg ezt a házat, s ennek a gazdáját,
Fordítsd vissza néki a szíves vendéglátást
Ámen!

Előszó
Jó húsz évvel ezelőtt a Szegedi Hittudományi Főiskolán felkeresett boldog
emlékű Bárdos Lajos tanár úr. Kedvesen megrótt azért, hogy neki a
svájci hegyekben magyar népdalzsoltárokat éneklő fiataloktól kell
megtudnia, hogy én ilyesmivel is foglalkozom. Ezeket ki kell adni és
terjeszteni, mert az ilyen vállalkozás utat nyithat a megújulásra váró
egyházi muzsikánk felé - mondta ő, nekem bizony nem kis
meglepetésemre. És nem tagadom, örömömre is. Régebbről ismertük
egymást, éreztem, hogy komolyan gondolja amit mond.
- Lajos bátyám, igaz hogy gyerekkoromban is szerettem már a
népdalokat. 1934 óta barátkozom a mindennapos gregoriánnal is. Nekem
azonban semmiféle muzsikai képzettségem nincs, én ilyesmire nem
vállalkozhatom - mondtam majdnem dadogva.
Nemvárt kérdése volt a válasza, ami erőt öntött belém:
- És hogyha melléd állok?
Megvallom, ilyesmire én álmomban sem gondoltam.
Ezután gyűjtöttük össze a velem hasonló érzésű és gondolkozású, nálam
jóval fiatalabb lelkes munkatársakkal az addigi népdalzsoltáros
próbálkozásainkat az ismert csokorba, akarom mondani füzetbe. Bárdos
tanár úr az első betűtől az utolsó kottafejig ,,átlektorálta''. - Közben én
még más aggodalmamat is előadtam neki. Akadnak túlzottan puritán
érzésű lelkek, akiket zavar a népdalok itt-ott jelentkező szerelmes
szövegének ,,áthallása'' a dallamokon keresztül. Bár jól tudom, hogy a
gregorián Kyriéknek - egyikének-másikának - a szárnyaló neumái is
eredetileg ősi szerelmi dalok szárnyalásaiból valók. Meg hogy a
virágvasárnapi Hosanna filio David dallama az ősi görög Hoszon dzész
fainou (Amíg élsz addig mulass) virágének dallamát követi... A Tanár úr
közbevág:
- No és?, hallottál már értelmes hívő embert méltatlankodni azért, mert
az Üdvözlégy Krisztusnak drága szent teste oltáriszentségi énekünk a
Csillagom révészem vígy által a Dunán népdalunk dallamából fakad?
Mindezek az emlékek most, amikor a Márton Áron Kiadó a
népdalzsoltároknak
egy
mások
buzgólkodásából
kibővített
gyűjteményének kiadására vállalkozik, ez tagadhatatlanul sokaknak
örömére szolgál. A közben eltelt idő bizonyára meggyőzte az
aggodalmaskodókat is, hogyha itt valóban az Istentől nekünk
ajándékozott csodálatos ,,rejtett kincsek'' - a zsotárok - a számunkra
hasonlóan becses népdalaink zenei nyelvének köntösében jelennek meg,
ezek méltó kifejezői lehetnek legnemesebb érzéseinknek és vágyainknak.
Mint ahogy ezt már eddig is megértette és gyümölcsöztette számos
vallási közösségünk. Isten áldása kísérje ezt a nemes vállalkozást.
Budapest, 1998. november 29., Advent első vasárnapjána szép magyar
muzsika új adventjéért fohászkodva Kerekes Károly O.Cist.
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Eléd járulok napi munkám után, szeretett jézusom,
hogy számot adjak sáfárkodásomról.
Ismét velem voltál-e napon,
ismét elhalmoztál szereteted jeleivel, jóságos uram.
Szégyennel és szeretettel adok hálát mai jótéteményeidért.
Vajon szeretettel viszonoztam-e őket?
Méltó voltam-e a mai napon szeretetedre?
Szentlélek Úristen, jöjj, világosíts fel, hogy lássam,
Mivel viszonoztam ma az én Uram jóságát.
Vizsgáld meg lelkiismeretedet…
Fájdalommal látom, Uram,
Hogy a mai napon ismét számos bűnnel szomorítottalak meg téged,
aki legjobban szeretsz engem, és ismét beszennyeztem halhatatlan
lelkemet, a Te képed mását.
Teljes szívemből bánom, édes Istenem, hogy Téged megbántottalak.
Erősen felteszem magamban, hogy többé semmi bűnnel meg nem
bántalak.
Kérlek, Uram, őrködj fölöttem ezen az éjszakán, és add, hogy a holnapi napot a mainál jobban használjam.
Ámen!

Esti Ének

A napvilág leáldozott,
Kérünk Teremtőnk Tégedet,
Maradj velünk kegyelmesen,
Őrizzed, óvjad népedet.

Add meg, kegyelmes jó Atyánk,
És Egyszülöttje, add nekünk,
És Szentlélek, Vigasztalónk,
Örök felséges Istenünk

A rossz álmok távozzanak
És minden éji képzelet.
Ellenségünket űzzed el,
Hogy testünket ne rontsa meg.

Amen.

Reggeli Ima
Édes Jézusom!
Teeléd járulok ezen a reggelen.
Te őriztél az éjen át.
Fogadd érte hálámat.
Te adtad nékem ezt a napot.
Azért adtad, hogy jól használjam lelkem javára és a Te dicsőségedre.
Méltó akarok lenni kegyelmedre.
Erős elhatározással fogadom, hogy a mai napon úgy fogok viselkedni,
amint a Te tanítványodhoz illik.
Kötelességemet pontosan és lelkiismeretesen fogom teljesíteni.
Kérlek, édes Jézusom, légy velem egész nap, és add, hogy helyesen
használjam fel ezt a napot, magam és mások lelki javára és a Te dicsőségedre.
Ámen!
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Én lelkem mire csüggedsz el? Mit kesergesz ennyire?
Bízzál Istenben s nem hágy el, Kiben örvendek végre.
Ki nekem szemlátomást Nyújt kedves szabadulást,
Nyilván megmutatja nékem, Hogy csak ő az én Istenem.
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Mikor a szolgának telik esztendeje

Legfőbb Uralkodó
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Ó Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
anyai palástod fordítsd oltalmunkra!
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Kegyes szemeiddel, tekintsd meg népedet,
segéljed áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Sírnak és zokognak árváknak szívei
hazánk pusztulásán s özvegyek lelkei.
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél meg szegény magyarokról.

Mint a szép híves patakra
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Szegény vagyok én, szélről lakom én Áldjuk az Urat most és örökre
Szegény vagyok, szegénynek születSzegény vagyok, Uram jöjj
tem

Könnyhullatásim énnékem Kenyerem éjjel - nappal,
Midőn azt kérdik éntőlem: Hol Istened, kit vártál ?
Ezen lelkem kiontom, És házadat óhajtom,
Hol a hívek seregében Örvendek szép éneklésben.
Én lelkem mire csüggedsz el? Mit kesergesz ennyire?
Bízzál Istenben, nem hágy el, Kiben örvendek végre,
Midőn hozzám orcáját, Nyújtja szabadítását;
Ó, én kegyelmes Istenem, Mely igen kesereg lelkem!
Mert terólad emlékezem E Jordánnak földéről,
Szent helyedre igyekezem Hermon s Micár hegy mellől.
Mélység kiált mélységet, Midőn én fejem felett
A sok sebes víz megindul, Mint egy erős hab megzúdul.
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Sebessége árvizednek, És a nagy zúgó habok
Én rajtam összeütköznek, Mégis hozzád óhajtok;
Mert úgy megtartasz nappal, Hogy éjjel vígassággal
Dícséreteket éneklek Néked, erős őrízőmnek

Udvarom, udvarom, szép kerek udvaŐrizz meg, Istenem!
rom

16

Vettem marujánát

Vágyodva hív szívem

84

Mondván: Isten én kőszálam, Mire felejtesz így el?
Ellenségim vannak rajtam, Gyászban járok veszéllyel.
Mert az ő hamis nyelvek Csontjaimban megsértnek,
Mert így bosszantnak ellened: Lássuk, hol vagyon Istened?

Zöld erdőben, zöld mezőben

Pásztorom vagy, Uram, Isten

Zöld erdőben, zöld mezőben

Igaz Pásztor, figyeld néped

23/a
80

Miatyánk
Miatyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved.
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
És bocsássd meg a mi vétkeinket,
miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Mert tiéd az Ország, a Hatalom és a Dicsőség,
mindörökkön-örökké.
Ámen!

