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Isten léte evidens. Nézz meg

egy falevelet! Hogyan lehet

ilyet tervezni? Szimmetrikus

minden, s mégis egyedi. Milyen

szellem az, amely mindezt

fenntartja és kormányozza?

Mert a rendszer mûködik.

Hacsak le nem téped a levelet,

az az örök törvények szerint nõ

meg. Jelen van egy állandóan

megújuló, kreatív, felfoghatat-

lan színvonalú, befoghatatlan

méretû világ.

Fölfele mutogatunk, amikor a

Jóistenrõl beszélünk, pedig kör-

be kellene. Ott van mindenben:

a szeretetben, amely a kapcso-

latkeresés elõszobája, és egyben

szülõszoba is: ott, és csak ott

születik a megismerés. A szere-

tet az egyetlen hatékony megis-

merõ erõ. Amikor megszûnik a

tetszik-nem tetszik kettõssége,

és õszintén érdekel, amit, akit

látsz, akkor vagy képes a meg-

ismerésére. Azaz, ha szereted.

Aki erre a valóságra rányitotta

a szemünket, úgy hívják: Jézus

Krisztus.
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Elõhang

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodás dolgokat mûvelt – találhatna-e derûsebb
hangütést egy szerzetes a zsoltáros szavainál azon sorok elé, melyeknek vezérfonala
az emberi hang? Az imádság évezredes hordozója, a minden körülmény között meg-
szólaló vox humana, amely a liturgiában és azon kívül segítõje a szent szöveg ünnepé-
lyes közlésének. Amely egyedül képes elmondhatatlan hatást gyakorolni a lélekre.
Amely kísérõnk a nagy öröm hangulatában, s támaszunk a bánat idején. Amely társunk
egész életünkben.

Visszatérve e hangos könyv lapjaihoz hadd váltsak hangszínt, mert hiszem, hogy az elõt-
tünk lévõ oldalak túllépnek a historia musica határán, végigtekintenek a Szent Imre-
templom évtizedein, rövid és szelíd mondatokban tudósítanak nehéz esztendõkrõl –
melyeket a fiatalabbak már csak „hallás után” ismerhetnek – és arról a képességrõl,
amely mindig megtartotta az Úristen bizalmában a krónikást. E kötet szíve éppen ezen
krónikások írásainak gyûjteménye, akik sorsuk egészében vagy valamely fontos pilla-
natában jelentõs lábnyomot hagytak a néha Szent Imre herceg, néha Villányi úton.

Hála legyen! Azért, hogy elõdeink gazdag és követendõ hagyományt örökítettek ránk,
melyek kiegészítik a histori domus oldalait. Azért, hogy a lapszélen elszórt gondola-
tokból meríthetünk. Azért, hogy a teljes Szentírást feldolgozó, zenei vonatkozású gyûj-
temény valamely részlete alkalmi fohászunk lehet. S legyen végül segítõnk a régi Má-
ria-ének egy-egy szép versszaka.

A zeneszeretõ ciszterci hadd zárja szavait azzal a muzsikus kifejezéssel, amely a szerze-
tes számára is vállalható útjelzõ: allegro con spirito, azaz frissen és lélekkel.

Szeretettel Urr Zsolt Ipoly O. Cist. plébános

�
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Csendesen, hangosan

Megvárni egy angyal, egy szent türelmével, amíg a dolgok – melyek hozzád tartoznak
– eljutnak hozzád. Egyetlen lépést sem sietni feléjük, egyetlen szóval, mozdulattal sem si-
ettetni közeledtüket. Mert ami jellemedhez, világi és szellemi sorsodhoz tartozik, állan-
dóan útban van feléd. Könyvek, barátságok, harmóniák, megismerések, igazságok; mind
hozzád tartanak, lassú hömpölygéssel, s egy napon találkoznotok kell. Ne kapkodj, ne
sürgesd útjukat, közeledésüket. Ha nagyon sietsz, épp azt kerülheted el, ami fontos és sze-
mélyesen a tied. Várj, nagy erõvel, figyelmesen, egész sorsoddal, életeddel. Márai e hibát-
lan leírása a megfelelõ pillanatról alig megoldható feladat elé állítja a törekvõ embert,
hiszen hogyan lehet kivárnunk azt, amit tálentumunk terhével már el kellett volna vé-
geznünk?

Az írásbeliség készsége a gondolkodó ember csodálatos adománya. Kimeríthetetlen tu-
dást közvetít. Elég egy rövid bejegyzés, tömör mondat, hogy elolvasásakor elevenné
váljék az idõ egy szakasza. Befogjon arcokat, eseményeket, mosolyt és könnyet egy-
aránt – mindazt, amirõl a toll és papír gondosan bár, de kis távolságtartással képes
csak szólni. A lejegyzés lehetõsége a muzsikus számára nem kevésbé fontos, saját talál-
mánya a hang rögzítésére. Számára azonban örökre elvész egy dimenzió, hiszen a leírt
kotta és a valós hangzás között a különbség ég és föld. A liturgiában szó szerint.

A következõ oldalakon fekvõ betûk egy része tehát az idõ olyan metszetérõl tudósít,
amelynek zengése egyszeri volt és visszahallgathatatlan. Ez a veszteség adja egyben a
hang csodáját is: ugyanabból a kottából nem lehet még egyszer ugyanabba a folyóba
lépni. A partitúra színe végtelen, minden megszólalása egy másik varázslat ígérete.

A plébániai közösség naplója – a keresztelések, esküvõk, temetések nyilvántartásán kívül
– a Historia Domus, az egyházközség története. Néha évszázadokról tudósító feljegy-
zések halmazával. A Szentimreváros nem ilyen szerencsés, nem az idõ hosszát, hanem
a fennmaradt írásbeli anyagot illetõen. Ennek muzsikus vonakozásai igen bátortalanok
– száraz tény, de a múlt század néhány évtizednyi krónikáját már nincs is esélyünk fel-
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idézni. Jelen könyv természetesen nem törekszik, nem törekedhet a zenei élet teljessé-
gének leírására; ennek hiánypótló feldolgozása, az összes résztvevõt, eseményt tekint-
ve a jövõ feladata. Csak olyan vízen evez, amelyen alulírott volt a révkalauz.

Hogy a zene közelebb emel az éghez – ebben bízom. Hogy az ég ennek ellenére még igen
távolinak látszik – ezt tudom. E messzeséget csökkenti minden, amit nem a magunk
élvezetére, hanem mások örömére, ismereteinek edzésére, belsõ életének épülésére te-
szünk. Hálás vagyok mindazért az ajándékért, amit ezen írások és a mögöttük rejtõzõ
cselekedetek révén kaptam. Azért a pillanatért, amely 40 esztendõvel ezelõtt útjára in-
dította a Szent Imre-templom akkor ismét nekilendülõ énekkarát. Annak öröméért,
hogy 33 éve csatlakozhattam ezen közösséghez és – számos tévedés, hiba ellenére a
hûség azóta sem hagyott magamra. Több idõ ez, mint amennyi a maradék, és több,
mint a leghosszabb zenei szolgálat a templom születésnapja óta. Jó érv ahhoz, hogy a
zsoltáros szavát megtartsam: Bölcs mondás felé fordítom fülemet,... (Zsolt 49.5)

Kájoni János, a Csíksomlyón mûködött ferences szerzetes egy szépséges népénekgyûjte-
ményt, a magyar irodalom egyik kincsét hagyta ránk. A kiadványban olvasható egy
mondattöredék ekképpen: „édes hazámnak akartam szolgálni”. Sokszor eszembe jut e
néhány szó. A nyelv és a föld, ahol lakom, a haza meghatározásának szükséges, de
nem elégséges pillérei. Ezek felett még egy dolog nem pótolható, és ez a megélt em-
lékek halmaza. Személyekhez, közösségekhez kötõdik, és a belõlük fakadó emberi ka-
pocs nem cserélhetõ fel. Az õ félszavaikat értem, nekik nem kell magyaráznom, hogy
Móricz Zsigmond elsõsorban nem közlekedési csomópont, hanem a Hét krajcár írója,
hogy Kosztolányi nemcsak buszvégállomás, hanem az Édes Anna, hogy Tas vezér nem-
csak utca, hanem a történelmi Magyarország, hogy Szent Imre nemcsak István fia, ha-
nem egy kéttornyú ciszterci templom, amely döntõ idõ a sorsomból. A Szentimreváros
egy darab föld, amely ömagában is kedves, de a hozzá fûzõdõ emlékek ezernyi darab-
ja avatja az én hazámmá. A kórusajtóval szemben dalostársaimmal ültetett fa minden
tavasszal virágdíszben mutatja magát. A lényeg, a gyökér mégis láthatatlan, ahogy az
élet történései megfogalmazhatóak ugyan, de elmondhatatlanok. Azok értik csak,
akikkel közösségben átéltem. Szívbéliek, ahogy az én édes hazám, amelynek szeretnék
még egy picit szolgálni. Csendesen, de hangosan.

Csányi Tamás karnagy
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Az elkövetkezõ százötven oldal szerzõinek közös és hûséges találkozási pontja a muzsika
szeretete, valamint mindannyian mértékadó ponton metszették a Szentimreváros hitéle-
tét, részvételükkel, tudásukkal, mûvészetükkel szolgálva azt az elmúlt évtizedek rövidebb-
hosszabb idõszakában. Elkötelezett lelkipásztorok, kórusénekesek, pedagógusok, gondol-
kodók, a hangok és harmóniák mûvelõi, akik szolgálata, támogatása, a jóra való
szándéka által e – hagyományát tekintve mindig is tehetõs – közösség jelentékeny színekkel
gazdagodott. A toll szántotta papír számtalan nézetbõl mutatja be a két világrend
határán átbillenõ kort, a hangok ürügyén beszél személyes sorsokról, sokszor csak a sorok
között láttava az igazán fontos üzenetet, példaadó emberekrõl, a mûvészet sokarcú
világáról, gyógyító erejérõl. Hála légyen azért, hogy mindezt nyomdafesték érinthette és
közös kincsünkké tette.

Történet, írás
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A zene mint túlélési lehetõség 

B A J O R Á G O T A

�

Életem során sok nagyszerû és szent életû pappal találkozhattam, akik lelkesítõ példát
mutattak, hogyan lehet és kell hûségesnek maradni a 20. század zivataros évtizedei-
ben. Mindegyikük megérdemelne egy megemlékezést, fõhajtást. Most csak három sze-
mélyt említek meg röviden. Bennük az a közös, hogy az üldöztetés éveiben a zenében
találtak továbblépési, illetve megélhetési lehetõséget, miközben papi hivatásukat soha
fel nem adták, titokban vagy erõsen korlátozva gyakorolhatták. 

Iskoláskoromig szüleimmel és testvéreimmel Gyöngyösön éltünk – családunkat politikai
okokból kiutasították Budapestrõl. Itt ismerkedtünk meg Nándi atyával, a Szent Ber-
talan-plébániatemplom kántorával. Takács Nándor Jusztin (1927) karmelita szerzetes
volt, de a rendek feloszlatása miatt a gyõri egyházmegye papja lett 1951-ben. Teoló-
giai doktorátust szerzett, és egyházzenei tanulmányokat is folytatott. A Központi Pap-
nevelõ Intézetben mint prefektus és a kispapok énektanára mûködött. A Magyar Rádi-
óban a katolikus félóra zenéjét szerkesztette évekig. 1959–1973-ig az Állami Egyház-
ügyi Hivatal utasítására eltiltották a papi tevékenységtõl. Így került a Rózsák terére
kántornak, majd 1964-ig Gyöngyösre, a Szent Bertalan-plébániára. Itt szüleim tüntetõ-
leg barátkoztak a háttérbe szorított, megbélyegzett emberrel. A lakásunkhoz közeli
Szent Urbán-templomban misézhetett csak. Nála végeztem el elsõ gyónásomat és ál-
dozásomat – kimaradva a hivatalos plébániai csoportból. Jól emlékszem, sokszor fel-
mentünk hozzá a kórusra, ott vettünk részt a számomra nagyon hosszúnak tûnõ (még
a zsinat elõtti) szentmisén. Bátyám rendszeresen ministrált Nándi atyának. Akkor is
tartottuk a kapcsolatot, amikor felköltöztünk Budapestre. Az albertfalvai Szent Mi-
hály-templomban is felkerestük, ahol 1968–1973-ig szintén csak kántor-karnagyként
dolgozhatott. Papi mûködését 1973-ban engedélyezték újra, elõbb káplán, késõbb plé-

1958-ban született Budapesten.

Gyerekkora meghatározó éveit

a XI. kerületben töltötte. 

Építészmérnöki és mérnökta-

nári diplomát szerzett, elvégez-

te a Hittudományi Akadémia le-

velezõ tagozatát is. Hitoktató-

ként több mint 20 éven át óvo-

dásokkal foglalkozott. Néhány

éve családjával visszaköltözött

a kerületbe. 

Jelenleg a Budapesti Ward

Mária Gimnázium könyvtáros-

tanára. 

Hobbija a szentek ikonográ-

fiája és a kóruséneklés. Férjével,

Dávid Géza turkológussal négy

leányt nevelnek, akik tevékeny

tagjai a Szent Imre-plébánia kö-

zösségének. A templom kórus-

énekese.
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bános, majd 1989-tõl székesfehérvári püspök lett nyugdíjazásáig, 2003-ig. Szolgálati
helyein sokat tett az egyházzenei élet fellendítéséért, kórusokat szervezett, vezetett,
néhány egyházi zenemûvet is szerzett. Õ az egyetlen még élõ az itt megemlítettek
közt.

Tizenöt éves koromban tagja lehettem Bárdos Kornél Albert (1921–1993) kórusának. A
szentimrevárosi hívek által jól ismert Berci bácsi ciszterci szerzetes volt, 1945-ben
Mindszenty József szentelte pappá Zircen. Budapesten a magyar–latin szak mellett
egyházzenét is tanult, sõt középiskolai ének- és zenetanárképzõ szakot is végzett.
1951-ben elbocsátották az egyházi szolgálatból, ekkor Miskolcon, majd Budapesten, a
XI. kerületben tanított zeneiskolai szolfézst és zeneirodalmat. A hetvenes évek elején
ismerkedtem meg vele, testvéreimmel együtt éveken keresztül jártunk kórusába. So-
kan nem is tudták, hogy Berci bácsi valójában pap. A zeneiskola kórusaként mûködõ
énekkarban, ahova csak vallásos fiatalok jártak, „legálisan” foglalkozhatott az ifjúság-
gal. Felejthetetlenek a kirándulások, az egész éjjel tartó házibulik (melyen õ végig ta-
pintatosan felügyelt, s a fiúk reggel minden leányt hazakísértek), a próbák szünetében
elhangzó rövid, de velõs „hegyi beszédek”. Többnyire világi dalokat énekeltünk, de jó-
zan mértékkel egyházi mûveket, motettákat is elõadtunk. A próbán természetesen
több alkalommal kerültek elõ a szent énekek. Bárdos Kornél évtizedeken keresztül vé-
gezte áldásos tevékenységet. Egyházi személyként még annyira sem mûködhetett,
mint az itt említett két paptársa, de mindvégig kapcsolatot tartott rendjével. A tanítás-
nevelés mellett folyamatosan végzett tudományos kutatást is, 1979-tõl a Zenetudomá-
nyi Intézet munkatársa lett.

Egyszer Werner Alajos (1905–1978) pap-zeneszerzõ Rettegésben a falu címû Ady-versre
írt mûvét tanultuk meg, melynek a következõ alcímet adta: Adventre. Nehéz darab,
sok szokatlan hangközzel, módosított hanggal. Werner atya el is jött az egyik próbára,
adott néhány instrukciót, s természetesen az õsbemutatón is megjelent. Jól emlékszem
magas, szikár, talpig feketébe öltözött alakjára, hófehér, hosszú hajára. A bemutatón
szerényen hátul ült, végül a tapsra és Berci bácsi ismételt intésére elõrejött meghajol-
ni. Késõbb tudtam meg, hogy több évet töltött börtönben, „bûne” a titokban mûködõ
Regnum Marianum mozgalom vezetõ tagjaként végzett „felforgató” tevékenység. Teo-
lógiai doktorátusa mellé – többéves római tanulmányok után – egyházzenei doktorá-
tust is szerzett. Itthon papi munkája mellett kórusokat vezetett, a szombathelyi, majd

Ünnepi zsoltár egy

iskolai ünnepségen

Az Egry József Úti Általános Is-

kola fennállásának 10 éves ju-

bileumát ünnepelte 1972-ben.

Az iskola kórusa – melynek én is

tagja voltam – komolyan ké-

szült a nagy eseményre, melyet

a József Attila Gimnázium dísz-

termében rendeztek meg. 

A gazdag program befejezõ

számát Händel Ünnepi zsoltárát

gyakoroltuk. A nagyszabású

fúgával végzõdõ zenemû szö-

vege a következõ: Ünneplõ

néped egybegyûlt, ím fényes

csarnokodba, Istenem. Zeneszó-

val zendül a zsoltár, és fennen

száll az énekszó…

1972-t írunk, ilyen szöveget

közintézményben természete-

sen nem énekelhettünk! A kö-

vetkezõ, kissé értelmetlen vál-

tozatot tanultuk meg (miköz-

ben a kottában az eredeti szö-

veget láttuk): Ünneplõ néped

egybegyûlt, ím fényes csarnokod-

ba egybegyûlt. Zeneszóval zen-

dül a zsoltár…

Az általános iskolás gyermek-

kart az elõadáshoz ki kellet egé-
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a budapesti központi szemináriumban tanított zenét, és a Zeneakadémián is adott
órákat. 1952-ben elbocsátották, ekkor lett kántor Máriaremetén. 1961-ben tartóztat-
ták le mint a regnumi perek fõvádlottját, kétszer ítélték hosszabb börtönbüntetésre. Itt
a gomb- és a cipõüzemben dolgozott, munka mellett Ady-verseket zenésített meg. En-
gedélyezték neki, hogy a rabokból kórust szervezzen, s ennek nyomán hangversenye-
ket is tartottak a börtönben. Kiszabadulása után részt vett a liturgikus zenei élet zsi-
nat utáni megújításában. Többek közt összeállította a Hozsanna népénektárat, s õ sze-
rezte a szentmiséken gyakran énekelt Mercedes-misét is. Takács Nándor kérésére öt
alleluja dallamot írt, melynek kottájára az alábbi sorokat írta latinul: „Öt alleluját ad
közre itt egy bizonyos Alajos (…), aki valamikor öt évet börtönben töltött, de szívében
mindig alleluját énekelt.”

szíteni férfiszólamokkal, ugyan-

is a mû vegyeskarra íródott ze-

nekari kísérettel. Énektanár-

nõnk a Zeneiskola, vagyis Berci

bácsi kórusát kérte meg a köz-

remûködésre. A próbán láttam,

hogy az õ kottájukban a követ-

kezõ – állami intézménynek

elfogadható, de legalább értel-

mes – szöveg olvasható: Ünnep-

lõ néped egybegyûlt, ím fényes

csarnokodba, Mûvészet. Zene-

szóval zendül a dallam, és fen-

nen száll az énekszó… (Ez a vál-

tozat már a gyanús zsoltár szót

sem tartalmazta!)

A „nagyoknak” nem volt ne-

héz hamar megtanulni a mi

szövegünket, és Kornél bácsi is

csatlakozott az énekesekhez. Az

elõadás estéjén, már fenn áll-

tunk a dobogón, amikor ének-

tanárnõnk halkan, váratlanul

bejelentette, hogy az igazgató

bácsi – máig sem tudom, miért

– engedélyezte az eredeti szö-

veget. Suttogva, lelkesen adtuk

tovább a hírt.

Így, a több száz fõs közönség

elõtt, a jubileumi elõadáson

mégiscsak elhangozhatott Isten

neve 1972-ben!
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FEl-vitetett magas Menyországban, 

Angyali szép örvendetes házban, 

Ez nap a’ Szüz, nagy Meny-Aszszonyságban, 

Az Istennek drága hajlékában.

Szép régi ének

Nagy Boldog Aszszony napjára

nota: Angyaloknak nagyságos

etc.

Cantionale Catholicum, 1651
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Katinka, fuss!

B Á R D I S T V Á N N É B Ó D O G H K A T I N K A

�

Jómagam a Szent Margit Gimnáziumban, férjem pedig a cisztereknél végezte tanulmá-
nyait, találkozási pontunk a Szent Imre-templom kórusa lett, és e zenei szolgálat alatt
vált belõlünk férj és feleség. Nemcsak mi voltunk olyan pár, akiknek az énekkar életre
szóló magánéleti ajándékot, megbízatást adott. Emlékeim nem mindig pontosak –
ennyi év után ezt fel kell tételeznem – ezzel a figyelmeztetéssel tudok csak tanú lenni.

Dr. Bárdos Kornél Albert 1950-ben vette át kórusunkat Hegedûs Árpád karnagytól. Al-
bert atya (késõbb Berci bácsi) frissen végzett zeneakadémistaként és ciszterci szerze-
tesként érkezett. Nagyjából negyvenen lehettünk, és akiket már kötött némi elõélet a
társasághoz, igen rossz néven vették, amikor Kalmár Ödön plébános megvált Hegedûs
karnagytól. Ennek okán eleinte igen távolságartón kezelték utódját, hiszen kézenfek-
võnek látszott a helycsere ok-okozati összefüggése. Hamar feloldódott mindez, mert a
fiatal szerzetes tudása, lendülete lenyûgözte az énekkar tagjait. Repertoárunk fõként
egyházi jellegû mûvekbõl állt, de nem volt zárt a világi mûfajok felé sem; a vasárnapi,
11.30 órai szentmisén énekeltünk. Karnagyunk a XI. kerületi Állami Zeneiskolában is
tanított, ennek okán többször is felléptünk a Szent Imre Gimnázium dísztermében.

1951-ben, egy tihanyi kiránduláson a kórus legelkötelezettebb tagjai kamarakórust ala-
pítottak – magunk között kikónak (kiskórus) és nakónak (nagykórus) neveztük e két
variációt. A kikó több munkát vállalt, és repertoárunkat nemcsak motetták, hanem –
egyre inkább – világi madrigálok is növelték. A kikó tagjainak emberi kötelékei oly erõ-
sek maradtak, hogy most, hat évtized elteltével is rendszeres, személyes kapcsolatban
maradtunk. Próbáinkat a templomban tartottuk minden pénteken. Szüleim kívánsá-
gára 20.00 órára otthon kellett lennem, és Albert atya mindig idõben riasztott: Ka-
tinka, fuss! Hangsúlyát most is hallom.
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A templomban akkor Sugár Jenõ orgonált, valamint gyakori vendégként fordult meg a
kóruson Forrai Miklós feleségével, Gyurkovits Mária operaénekessel. Késõbb a Forrai
által vezetett Budapesti Kórus a hazai koncertélet egyik reprezentánsa lett, amely az
Állami Hangversenyzenekarral és Ferencsik Jánossal sokszor repült kötelékben. Sugár
bácsi megengedte, hogy a kórusra felmenjünk, s ott lássuk-halljuk Forrai és énekesei
elõadását. Emlékszem még az orgonamûvész Margittai Sándor és a zenetanár Csik
Miklós nevére is; néha õket is láthattuk az orgonapadon. Az Ibrahim utcai kápolnában
szintén mûködött énekes társaság, kicsiny csapat, ott Virágh Endre kántorizált, a ké-
sõbbi kiváló orgonamûvész. Kis ideig itt is énekeltem, megmaradt bennem Brisits Fri-
gyes O. Cist. felénk való kedves biztatása. Az ottani karvezetõ Topi bácsi, azaz dr. To-
polánszky Jenõ volt.

Bárdos Kornél pontosan tudta, hogy egy énekkar jó társaság is kell legyen, így nem vol-
tunk találkozási pontok híján: farsangi jelmezbálok, Mikulás-estek, különbözõ alkalmi
összejövetelek színesítették lehetõségeinket, valamint minden nyáron túráztunk né-
hány napot – fiú- és lányszakasz, a kettõ között Berci bácsi sátra. Említettem már Kal-
már Ödön plébános nevét, aki után Horváth Richárd érkezett, férjem volt irodalom-
tanára. Mindketten szerették a muzsikát, ez nem közömbös kérdés egy énekkar léleg-
zetvételéhez.

Az 1950-es évtized vége az erõt adó kórus elsõ generációjának lassú átmenete a második
generáció felé, amellyel az alapítók többsége már nem ment tovább. Minthogy a temp-
lomban nem maradt státusunk, szombatonként a Fehérvári úti Mûvelõdési Házban –
akkor Pamuttextilnek nevezték – próbáltunk a rendszeres szereplés reménye nélkül.
Azóta is – minden év novemberében – szentmisével emlékezünk Berci bácsi halálára.

1954-ben érettségiztem – a nehéz idõk közepén járunk – ezért történt, hogy az osztály-
ból senkit sem vettek fel. Édesapám fõkönyvelõként dolgozott a kerület elöljáróságá-
ban, s elhelyezett engem könyvelõnek a tintagyárban. 1956-ig dolgoztam ott, majd a
C pont alapján mint osztályidegent távolítottak el. Ez az elõélet követte az utóéletet;
nagyapám fõjegyzõ, földbirtok tulajdonosa, akit népnyúzóként tartottak nyilván.
Apám két és fél év hadifogságból tért haza, amikor a ház ajtaján csöngetett, nagyma-
mám szólt a házmesternek, nyissa ki, egy kéregetõ cigányt lát az ablakból: ez a ron-
gyos alak volt az apám. Kiváló egészségû, sportos alakja meggörnyedt a szovjet ven-
dégszeretetben. Majd jelentkezett a régi munkahelyén, ahol közölték vele, hogy egy

Ragaszkodtam ehhez

az élményhez

G Y U L A I Z S U Z S A N N A

A hetvenes években jártam

szolfézs- majd zeneirodalom-

órára Bárdos Kornélhoz. Szeret-

tem ezen idõszakot, hatalmas

zenei és általános mûveltsége

átsütött a szavakon; irodalom-

ból éveken keresztül éltem az

ott megtanultakból. Gimnazis-

taként már nem jártam hang-

szeres oktatásra, de hozzá akkor

is beiratkoztam, amikor az már

nem volt kötelezõ. Ragaszkod-

tam ehhez az élményhez. Nem

mondott le soha egyetlen bot-

fülû gyerekrõl sem, biztatta

õket, és örült minden tiszta

hangnak, amit elõcsalogattak

hangszerükbõl. 

Érettségi után évekig nem

hallottam róla, aztán harmad-

éves bölcsészként – egyszer 

a speciális kollégiumok elõadói

között – megláttam a nevét. 

A XVIII. századi magyar városok

zenei életérõl tartott órákat.

Természetesen jelentkeztem.
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népnyúzó fia nem dolgozhat az Országos Központi Hitelintézetben. Ahogy már emlí-
tettem, férjemet a kórusban ismertem meg, 1956-ban, a Mûegyetemen végzett hajó-
mérnökként, és jegyespárként ott voltunk mindenhol. Balatonfüreden kapott állást,
ahol az októberi forradalom idején kitette a rádiót az ablakba: elbocsátották, majd en-
gem is a tintagyárból. Férjem visszajött Budapestre, ahol nehezen, de munkát kapott
az Óbudai Hajógyárban. Nagynénémnek mûködött még üzlete a Váci utcában, õ java-
solta, hogy tanuljam meg a pulóvervarrást; e tudáshoz ad majd feladatot. Itthon kezd-
tem dolgozni tehát, de amikor 1959-ben egy idõre a Kossuth Lajos utcába költöztünk,
ott már nem kaptam meg az iparengedélyt; az elõélet követte az utóéletet.

Leányunk látta a tényeket: apja három diplomával és két nyelvvizsgával – de párttagság
nélkül – meddig jutott, ezért elhagyta az országot. Ez is a kommunizmus lassan múló
gonoszsága. Minden esztendõben találkozunk, kapcsolatunk a jelentõs távolság elle-
nére igen szoros.

Most javítással foglalkozom – e tevékenység keretében hosszú ideig ápolgattam a temp-
lomi miseruhákat is – ahogy korom és az igények engedik. Hálát adok azért, hogy van-
nak emberek – egykori kórustársaim –, akiknek még most is mindent elmondhatok.
Megkaptuk az ehhez szükséges tartást, töltést és hûséget.

Nem kifejezetten a téma érde-

kelt, de a személyiség vonzott.

Érdekes szeletét ismertem meg

általa a várostörténetnek. 

A tudás és a tanítványok iránti

alázat volt talán a legfontosabb

vonása. Ma, gyakorló tanárként

is kivételes pedagógusszemé-

lyiségnek látom, aki minden

korosztálynak értéket kínált, s

megtalálta a hangot. Mind-

annyian felnéztünk rá.
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A’ Vö-Legény ö szerelmesével, 

Szeplötelen drága Jegyesével, 

Kit el-jegyzett arany-gyürüjével, 

Vigadoz ma sok ezer Szentivel.

Az a tény, hogy anyanyelvem

magyar, és magyarul be-

szélek, gondolkozom, írok,

életem legnagyobb eseménye,

melyhez nincs fogható. Nem

külsõséges valami, mint a ka-

bátom, még olyan sem, mint

a testem. Fontosabb annál is,

hogy magas vagyok-e vagy

alacsony, erõs-e vagy gyönge.

Mélyen bennem van, a vérem

csöppjeiben, idegeim dúcá-

ban, metafizikai rejtélyként.

Ebben az egyedülvaló életben

csak így nyilatkozhatom meg

igazán. Naponta sokszor gon-

dolok erre. Épp annyiszor,

mint arra, hogy születtem,

élek és meghalok.

Kosztolányi 
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A saját tollammal, fehér papírra

B E R E C Z A N D R Á S

�

Közel húsz éve pakoltam be elõször úgy a hátizsákba, hogy „megyek népdalt gyûjteni” –
szépen éneklõ nótafáktól, ritka és öreg dalokat –, aztán egyre többször. Énekelni- és mon-
danivalóm lett elég, de leírnivalóm a sebtibe kölcsönkért ceruzával vagy körömheggyel
vonatjegyre vésett és elveszett jegyzeteken kívül: semmi. Amíg meg nem hallottam, hogy
a dalok környezetében, a dalolás elõtt és után mik hangzanak el. A dalról és a dalolásról.
Elkezdtem leírni õket. A saját tollammal, fehér papírra.

A dalolásnak való nekikészülõdéskor olyan szavak, fogalmak, sõt meghatározások
ütötték meg a fülem, amilyenekrõl még csak nem is olvastam azelõtt. Tetszett, de nem
foglalkoztatott. A következõ nótáért izgulva hallgattam a nótafák zenei utasításait,
hogy miért is kell azt a hangot „megrájzni”, „vékonyabbra venni”, „rengetõleg”, „suho-
gósán”, „huzalmason” kiadni; miért kell olyan „hatalmason kidobni”, „elkadarítani”;
hol van a „hoppantója”, a „vezérverse” és a „pihentetõje”; hogy ennek az asszonynak
a hangja az „eget karcolja”, annak meg olyan, hogy „kacag alatta a fõd”; és hogy a
másfalubeliek már „nem a rendes menetin mennek”, a nótát „félreharapják”, mert nem
tudják a „dúdnak a szabályait”... És legtöbbjüket szélnek eresztettem!

Késõbb, amikor már magnetofonnal gyûjtöttem a dalokat – a takarékos felvételkészíté-
sért való ravaszkodást tanulgatva-, ilyenkor a „pause” gombot nyomtam meg, óvato-
san, a nagy dolgokról lemaradók bólogatós mosolyával. Ha valaki a csángók nyelvén
szólott volna, hogy ez „ebbõl nagy kenyeret nem vág”, majdnem igaza lett volna. Ha...

...1990-ben Gergely Andrással, a kalotaszegi nótafával a 2-es villamosra föl nem szál-
lunk... Leült, kinézett az ablakon, és megkérdezte, hogy látom-e: a Duna túlsó oldalán
mind kigyulladtak a lámpák. Látták az utasok, láttam én is. „Na – azt mondta – ezekbe

1957-ben Budapesten született.

Az elsõ dalokat édesanyjától

tanulta, aki a híres kunhegyesi

táncos, tréfafa és nótafa, Tanka

Gábor lányaként sok ilyet

tudott. 

Erdélyben, Moldvában, Felvi-

déken, Somogyban, Nagykun-

ságban, Nyírségben... dalokat,

meséket, tréfákat gyûjtöget.

Volt segédmunkás, erdõmû-

velõ, útkarbantartó, végül

embertársai örömét keresgélõ

énekes, mesemondó lett. 

Sok felvételt készített itthon,

Európában, az USA-ban és Ka-

nadában is. Tanított magyar

népzenét Kalotaszentkirályon,

Jobbágytelkén, Sopronban, a

torontói York egyetemen, ka-

nadai, amerikai táborokban. 

Utóbb mûfordítással is foglal-

kozik.

Számos díj tulajdonosa, töb-



20

a megnyútott, mezei nótákba azt az utolsó hangot, amit hosszan ki kell tarts, íppen
úgy billegtesd meg, mint Duna háta a lámpafényt, hogy aki messzünnet hallja, azt
emelje fel!” A hullámtermészetû hangfajtáról (vibrato, tremolo) így beszélt a nyugdí-
jas határpásztor, presbiter, türei nótafa – Pesten, átutaztában!

Többszöri visszakérdezéskor kiderült, hogy jól hallok: a „nyútott”, a „mezei nóta” nem
tulajdonságot jelöl, hanem mûfajt. És hogy e „mûfaj” legfontosabb jellemzõje a mezõ-
rõl faluba, hegyrõl völgybe üzenõ énekesek hosszan kitartott, sorzáró hangja. És hogy
ez az utolsó, „kierisztett” hang akkor „mezei”, ha „billeg”.1

Akinek a Duna hullámzó háta ilyen világos zenei megfigyeléseket hordoz, biztos tud
valamit a „díszítés”-re is, a „melizmá”-ra is, meg a többire. Ekkortól kezdtem gyûjteni
az elvont zenei fogalmakra használt szavakat, kifejezéseket, apró megfigyeléseket, ta-
pasztalatokat az éneklésrõl, a nótát becsmérlõ és dicsérõ jelzõket, a dalok történeteit.

Lassan kezdett kirajzolódni, hogy ez a sok kicsiség együtt egy hatalmas énekesiskola is-
meretlen tanítása, azok törött darabja; az alapvetõen ösztönös néphagyomány tudati,
nyelvi nyoma; a hallhatót láttató költõi leleménynek és a hangutánzó magyar szavak-
nak nyitatlan kincsestára, megrendítõ emberi sorsok gyûjteménye.

Az is kezdett kirajzolódni a gyûjtés közben, hogy kié is ez az iskola. Azoké, akiknek a nó-
ta „ajándék az Istentûi”, akik „mint puják, fülekbe vették áztat picin”, akik „ha elésze-
rettek egy éneket, akkor má énekelték is”, akik „belé is nevelõdtek teljes egészibe”,
akik „örökölték”, akiknek „adták”, akikre „reáhatták”, akikre „reámaradt”, akik „meg-
fogták”, akik „átvették”, mert „fiieltek, mint a bagoly”, akiknek „fogott az esze a nó-
tára”, akiknek habár „sok ütte is a fejit, sok meg is fogta”, akiknek „nem kellett, csak
két mondat, a hangját felfogták, aztán mentek rajta”, és „nem hattak békit aggyig az
ideig, míg az nekik végig nem ment”, azoké, akik nem iskolában tanulták, hanem „ma-
guktól". A magon kõtt énekesek iskolája.

Székelyföldön hallottam, hogy a házat, amelybe „olyan szépen egy helyre koppanánk,
magon kõtt2 ács készítette. Magon kõtt, mert a mesterségét nem iskolába tanólta, ha-
nem csak úgy né, magába.”

A magyarszováti Csete Árpád mondta: „haván hallás, és van hajlék”, miért menjen õ ze-
neiskolába? „Minek bosszantsa õ a tanárt?” „Összepászíccsa” õ magának a „keserves
éneket”, s „kifújja a nótát a maga sorsa után!” Az ács a deszkát, õ meg a szavakat. Ma-
gon kõtt munka.

bek közt: Magyar Köztársasági

Arany Érdemkereszt kitüntetés,

Magyar Örökség-díj, Alternatív

Kossuth-díj, Kossuth-díj
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Ez a magon kõtt iskola tud a szerkezetrõl is! A dalok szerkezetérõl, amelyrõl Kodály
Magyarság a zenében címû írásában ez olvasható: „(Népdalainkban)... a vonal több-
nyire esik. Elején találjuk a legmagasabb, végén legmélyebb hangjait. Explozív3 kez-
det, lelankadó vég, az energia feszültsége a kezdõ pillanatban a legnagyobb, végéig
egyre alábbhagy. Szalmatûz? Vagy inkább támadó lendület és lemondás arról, amit
nem lehet elsõ rohammal megnyerni? Hagyjuk az általánosítás ingoványos talaját.

A régi stílusú, ereszkedõ dalokat „pászítgató” mezõségi csobán4 ugyanerrõl így beszél:
„A házat az ember az alaptúl kezdi, de az ének fordítva van! Az éneket megkezdem a
hangomon, a felsõ hangon... közbülsõ hangon, és akkor lejövök az alaphoz. S akkor
csak rengetem, mint anya a gyermekét.”

És tud az értelmezõ szótár „egyszerû érzelmet kifejezõ, rövid lírai mû”-vérõl: a dalról,
magáról; „definiálja”. Egyszerû szavakkal villantja fel az „egyszerû érzelem” igazi ter-
mészetét. Amikor 1992-ben, az áldomásalji 83 éves Hajnal Annát arra kértem, hogy
énekeljen, így tért ki: „Má nem. Valamikor ojan kedvem vót, hogy a ház tetejire es fel-
cuppantam, most má még itt es alig cuppogok. A dal ojan, hogy bú hozza, kedv hor-
dozza.”

A néphagyomány „észjárása” megközelíthetõ. De ehhez „új” nyelvet kell megtanulni, egy
másik iskola nyelvét, mert a „magas-” és a „magon kõtt” iskola ma még nehezen érti
egymást:

„Lassabban énekeljen, mert alszik a gyermek!”
„Csendesen folyó víz télbe megaluszik.”
„Fiatal koromban hamarabb megtanultam a naótát, mint az éneket.” „A szájamval

iénekeljem?”
„– Én a testvérömet párszor mögvertem éneklésé... – Hamisan énekelt? – Nem. Mindig

nyomon énekölt (tisztán)...” mégis „magasabb volt a hangja”, mint a vele éneklõ sum-
máslányoké. „Möntem elébe. Piff-puff, letürûtem nekije! Hehe... váratlanul érte...”

Tempótól ébred a gyermek?
Hangerõtõl alszik (fagy) a víz?
Mi az, hogy nóta? Mi az, hogy ének? Az ember nem csak szájjal énekel?
Hogy lehet tiszta az, aki magasabban énekel, mint a többi (Miért repült a pofon?)
Süketek párbeszéde!
A baj – úgy láttam – még ennél is nagyobb, és hátizsák nélkül is utolért, a könyvtárban

1 Ahogy késõbb mondta: „ha

integet, mint a nyárfalevél”, „ha

hullámzik, mint a tenger"

2 „magon kõtt”: magon kelt;

Máréfalva (Udvarhely);

Gyimesben: „magántanútt”

3 lobbanékony, robbanékony

(latin) 

4 pásztor
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is fölkeresett. Rám nézett a papírról, Mikes Kelemen levelébõl: „Azután a pap felkél,
és kinyitott kezeit a fejére teszi, a füleit a hüvelykével bedugja, és igen felszóval, de
halkkal énekli: Nagy Isten! Dicsõség tenéked...”

Az iskolai énekórán használt nyelv szótárával megtudjuk-e valaha Mikes Kelemen török-
országi leveleibõl, hogy a rodostói müezzin hogyan is énekelt: hangosan-e vagy hal-
kan? Vagy pedig – mivel nem is nekünk írta, hanem csak úgy, unalmában, szegény
számûzött – hagyjuk?

Kinek írta? Melyik iskola szavaival?...
Jó volna, ha tisztán megérthetnénk a „magonkõttek” minden szavát, tanítását, nemcsak

azért, mert még ma is élõ énekesek rejtett arcát ismerhetnénk meg, hanem ezzel kicsit
a „régiek"-hez is közelebb férkõzhetnénk. Talán akkor nem kéne tartósan felhúzott
szemöldökkel, süketsógor módjára járkálnunk saját mûveltségünknek ezen a nem ki-
csi, de nem is túl nagy területén.

Ha valaki kilukadt csónakunk fódozása közben ránk köszön, hogy:
– Jó napot, sógor! – és mi azt mondjuk:
– Csónakot fódozok! – bolondnak tartanak. 
De ha azt mondjuk: – Adjon Isten kendnek is! – akkor azt mondják:
– Milyen szépen fogadta!

Szívbõl kívánom, hogy elõtte-

tek mindig út legyen, táská-

tokba kenyér, tányérotokba

hagymaleves, az úton alatta-

tok bár egy szépen lépõ kis

csacsi, az út végén kéznyúj-

tás, ahogy a nóta is megál-

modta: jó gazdám volt...

Berecz András
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A Tanár úr egy pillanatra megállt mellettünk

B E R K E S I S Á N D O R

�

„Egyik kezünket még a nogáj-tatár, a votják, cseremisz fogja, másikat Bach és Palestrina.
Össze tudjuk-e fogni e távoli világokat? Tudunk-e Európa és Ázsia kultúrája közt nem ide-
oda hányódó komp lenni, hanem híd, s talán mindkettõvel összefüggõ szárazföld? Feladat-
nak elég volna újabb ezer évre.” KODÁLY ZOLTÁN

Kodály márványba kívánkozó, gyönyörû szavait mottóként szánom írásom elejére.
Valóban így van, mert a magyar népzene eredendõen Ázsiából származó népzene; itt
a Kárpát-medencében ezerszáz esztendõ õrizte, alakította. Hogy mindez ránk, a Deb-
receni Református Kollégiumban folyó egyházzenei munkálkodásunkra hogyan érvé-
nyes, errõl szeretnék most pár mondatot közreadni.

Messzirõl indulva engedtessék meg, hogy ifjúkorom tükörcserepeibõl idézzek fel egy-két
konkrét epizódot. Az én kisgyermekkorom a diktatúra kezdetére esett. Háborús idõben
születtem, a legpróbálóbb idõszakban. A diktatúrának furcsa látleleteként egy családi
együttlét alkalmával, anekdoták, tréfák elhangzása után édesapám édestestvére más-
nap ment, és jelentette a Hivatalnak, hogy a családban osztályellenség van. Ebbõl kis-
tarcsai internáló fogság lett, s a család ezek után nagyon mélyrõl volt kénytelen indul-
ni. Ebben az idõszakban mégis úgy alakult, hogy a szûkebb és a távolabbi rokonság
még jobban össze tudott kapaszkodni, még jobban érezte az egymásrautaltságot. Ben-
nünket, a szûkebb családot pedig ez a nyomorúságos helyzet vezetett igazán Istenhez
és a gyülekezethez. Vannak szebb emlékeim is: anyai nagyanyám lelkes zsoltáréneklé-
se, mialatt a teknõben mossa, súrolja a ruhát. Apai nagyapám, vasutasként értett min-
den fa- és fémmunkához, citerát készített nekem születésnapomra; azóta is õrzöm
mint ereklyét. Felvillannak képek a budapesti Pozsonyi úti református gyülekezetrõl,

Írásunk szerzõje 1944-ben szü-

letett Budapesten.

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti

Fõiskola Középiskolai Énektanár

és Karvezetõképzõ Tanszakán

szerzett diplomát.

A Tiszántúli Református Egy-

házkerület, a Debreceni Refor-

mátus Kollégium, a Debreceni

Egyetem Zenemûvészeti Kara

és a Partiumi Keresztény Egye-

tem (Nagyvárad) jelzik szakmai

útját mint egyházzenei igaz-

gató, fõiskolai docens, teológiai

óraadó tanár. A Debreceni

Református Kollégium Kántu-

sának vezetõ karnagya.

Két gyermeke és négy unoká-

ja van.

Liszt Ferenc-díjas, valamint

Debrecen város díszpolgára.
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ahol most öcsém, Berkesi Gábor a lelkész, lányom, Boglárka az orgonista-karnagy, s
ahova a családot majd minden egyházi esemény köti: szüleim esküvõjétõl kezdve test-
véreim és gyermekeink esküvõjéig, hovatovább unokáink keresztelõjéig.

További emlékeim gyermekkoromból: anyám ölében ülök a Pozsonyi úton, az istentisz-
teleten, aki odasúgja a fülembe, hogy „gyere, kisfiam, énekeljünk ritmikusan együtt az
orgonával, legalább mi próbáljuk meg”. Aztán egy másik alkalommal: „nézd csak, ott
egy furcsa járású bácsi, két bottal jön, alacsony, köpcös ember, Karácsony Sándornak
hívják”. A presbiterekkel együtt vonult be. Tudtam is én akkor még, hogy ki Karácsony
Sándor? Most már tudom. A magyar XX. század talán legnagyobb pedagógusa. Egy
másik kép: evangelizációs alkalmon ülök anyám ölében (aludtam nagyokat a prédiká-
ció alatt, ami abban a korban talán még megengedhetõ), teljesen tele a fasori temp-
lom, énekeljük záróénekként a Halld, az ég harangi zúgnak címû éneket, amely zeng,
zeng kinn az utcán; szállunk fel a villamosra, és a villamoson zeng tovább egészen a
Nyugati pályaudvarig. A lelki ébredés idõszakában történt ez, manapság már elképzel-
hetetlen. Van aztán egy áldott emlékû tanárom az általános iskolából. Biológia szakos
volt, megszállott operalátogató, majd minden este ott ült a harmadik emeleten, ahol
a színpadot nem lehetett látni. Bennünket, diákjait rendszeresen hívott és vitt az elõ-
adásokra. A Bánk bánt ily módon ötször nézhettem meg, amely azóta érzelmi „vörös-
vérsejtemmé” vált. Diákjaim a megmondhatói annak, hogy ez az opera számomra az
elsõ ebben a mûfajban. A budapesti Lutheránia ének- és zenekarával való egyéves kap-
csolatom során – zeneakadémista koromban – a Bach tradíció volt az, amit magamba
szívhattam és a német barokk zene szeretete. 

Vásárhelyi Zoltán professzor nevéhez nagy Kodály-vegyeskarok õsbemutatója fûzõdik.
Ezek lelkiségét, klasszikus üzenetét tovább tudta adni felénk, tanítványai felé. Sosem
felejtem el a Farkasréti temetõben Kodály Zoltán temetését, ahol a Székely keservest di-
rigálta velünk, a Zeneakadémia vegyeskarával. Elõttünk állt a ravatal, és Kodály egy
karizmatikus munkatársa vezényelt bennünket – katarktikus élmény volt ez mindany-
nyiunk számára. Ötödévesként mélyebben át tudtam élni az alkalom rendkívüliségét.
Máig érzem ennek a mûnek szent drámaiságát.

Kodály Zoltán megtisztelte diplomakoncertemet személyes jelenlétével 1966. december
5-én. Egy újonnan komponált mûvét tûztem mûsorra: Óda a muzsikához. Amikor a
koncert után feloldódott a feszültség, és nagy volt az öröm, a gratulációk közepette a

Évek óta figyelem a Szent Imre-

templom zenei életét. Bárdos

Kornél tudós-szerzetes zene-

iskolai énekkarának 40 évvel ez-

elõtti magvetése Isten kegyel-

mébõl erõs fává növekedvén,

mai is gazdagon termi gyümöl-

cseit. Követem a templom egy-

házzenei eseményeit, az igé-

nyes programok tényét. Sok

esetben világszínvonalú együt-

tesek szolgálnak sorozatban az

örökkévaló Isten dicsõségére. 

Dalostársaimmal, a Debreceni

Református Kollégium Kántusá-

val, mint tudomásunk szerint az

ország legrégebben folyamato-

san mûködõ diák-vegyeskará-

val, a „Kálvinista Róma” zeneisé-

gét-lelkiségét igyekeztünk el-

vinni a testvéri ökumené szelle-

mében: a Károli Gáspár fordítot-

ta bibliai prózamegzenésítése-

ket, a genfi zsoltárokat, a törté-

nelmi hungarikák kórusfeldol-

gozásait és az európai zenetör-

ténet vokális remekmûveit. A

nagyvárad Partiumi Keresztény

Egyetem Zenepedagógia szaká-

nak vegyeskara is élvezhette a

Szentimreváros vendégszere-

tetét. Mindezzel gazdagodhat-
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Tanár Úr egy pillanatra megállt mellettünk. A fejek között a tekintetünk találkozott, és
ez a pillantás nekem elég volt ahhoz, hogy eldöntsem, nekem e mögé a „zászló” mögé
kell csatlakoznom. Ott határoztam el, hogy ennek a csodálatos életmûnek tovább kell
élnie tanítványaim szívében és lelkében. Gárdonyi Zoltán, Kodály nagyszerû tanítvá-
nya, áldott emlékû professzorom volt az, aki révén Debrecenbe kerülhettem, s így ma-
gammal hozhattam a Kodály-iskola lelkiségét. 

Mivel találkoztam itt a Református Kollégiumban? A gazdag tradíció meghatározó mély-
ségével. Ha éneket tanítok a kollégium oratóriumában az ifjúságnak, mindig érzem
Kossuth emléktáblájának mágneses erõterét magam mögött: 

„Ez Istennek szentelt szószékrõl szólta a nemzetmentés igéjét Kossuth Lajos.”
Aztán Petõfi szobra a középsõ épületben, ahol március 15-én, a diktatúra idõszakában
is hatalmasan zengett a Föltámadott a tenger, Járdányi Pál kórusmûve a lépcsõház
pompás akusztikájában. Az árkádok alatti dombormûvek és a díszterem festményei
nagy történelmi egyéniségeket ábrázolnak, akiknek szemébe nézve gyakran fürkész-
tem „visszajelzésüket”, jól csinálom-e a dolgomat, meg lennének-e elégedve munkál-
kodásommal? 

A Maróthi György alapította, idén 273 éves Kántus vezetése volt, ami rögtön rám bíza-
tott, igyekszem ennek mindmáig megfelelni. 

A debreceni nyári kántorképzõ tanfolyamba kezdettõl bekapcsolódhattam. Ezek a
háromhetes lelki-zenei „mûhelyek” felbecsülhetetlen értékûek voltak, ahol együtt taní-
tottak Gárdonyi Zoltán, Csomasz Tóth Kálmán, Máté János és mások. Professzorok és
falusi kántorok munkálkodtak itt egy lélekkel gyülekezeti éneklésünk megújításán. A
tanfolyam hallgatói voltak azok a fiatalok, akikbõl ma már református egyházzenénk
vezetõ egyéniségei lettek: Karasszon Dezsõ, Pálúr János, Fassang László, Bódiss Ta-
más, Vízi István, Alföldy-Boruss Csilla, Petrõcz Mária, s hosszan sorolhatnám. 

Több mint fél évszázada Tahiban, augusztusban egyházzenei heteket rendeznek. Ma-
gam a 70-es években kapcsolódtam be több ízben. Már akkor sejtettük, hogy ezek „tör-
ténelmi események” – egyre inkább világossá válik ez bennem. Szinte hihetetlen, hogy
akkor ezekre az alkalmakra átjöhettek a felvidéki lelkészek, egyházzenészek közül is!
A velük való máig tartó kapcsolatteremtés is innen datálódik. Tahiban személyes kap-
csolatba kerülve, együtt ebédelve, együtt sétálva Bárdos Lajossal, Ádám Jenõvel, felbe-
csülhetetlen értékû találkozásoknak lehettem megajándékozottja ezekben az években. 

tak a Kárpát-medencei egyház-

zenei kapcsolatok a kórusszol-

gálat mûfajában. 

Hangversenyeinknek különle-

ges értéke volt a sokoldalúan

tartalmas összekötõ szöveg,

amelybõl mi, elõadók is sokat

tanulhattunk.

Mit is kívánhatnék kórusaim

és a magam nevében az évfor-

duló alkalmából a Szent Imre-

templom muzsikusainak? Õriz-

zétek és munkáljátok az Istent

dicsõítõ énekes mûvészet lelke-

ket nemesítõ, vigasztaló, erõt

adó értékeit! Sebekbõl vérzõ,

lelkileg analfabéta, beteg vilá-

gunkban legyetek az énekelt

evangélium tûzcsiholói! Hiszen

ez a szolgálat ma hatalmasan

felértékelõdik. Szeressen Isten

Benneteket! Testvéri szeretettel:

Sándor
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A Magyar Rádió zenei mûveltségi versenyeinek maradandó emlékei támadnak elém. A
70-es években a három legnagyobb magyar zeneszerzõ, Liszt, Bartók és Kodály élet-
mûvét feldolgozó programok voltak ezek, élõ adásban, fõmûsoridõben. Az akkor még
az ország egyetlen református gimnáziumának diákjaival mindháromszor dobogós he-
lyezést érhettünk el az országos versenyben. Élménnyé vált számomra, hogy diákjaim
munkatársaimmá szegõdtek. Összefoglalva: úgy éreztem, hogy a Kollégium, mint egy
Noé bárkája, begyûjti az értékeket, hogy megõrizze az utókor számára; ami fontos,
egybeolvassza, és majdan a végzett diákjain, leendõ pedagógusain és lelkipásztorain
keresztül szétsugározza. 

Egy pár szót szeretnék Kodályról és a Kodály-iskoláról szólni, amely meghatározóvá vált
lassan fél évszázadnyi kollégiumi munkálkodásomban. Kodályt ifjúkorában két nagy
hatás érte. Egyrészt a magyar népzene felfedezése, másrészt pedig Nyugat-Európa mu-
zsikája. Párizsból például kottákkal és a francia impresszionista zene frissítõ lendüle-
tével tért haza. Ezeknek gyümölcseként születtek fiatalkori mûvei, majd 1925-tõl ta-
nítványival életre hívta az Éneklõ Ifjúság mozgalmat. Az iskolai ének-zenei nevelést
ettõl az idõtõl kezdve a legfontosabbnak tartotta. A részletek kidolgozását karizmati-
kus tanítványára, Ádám Jenõre bízta. Jól tudjuk, ez azóta világhírnévre tett szert. Ko-
dály Zoltán, jóllehet hitvalló katolikus volt, világosan látta, hogy a protestáns, re-
formátus egyházzene is fontos, és megõrzésre alkalmas értékekkel rendelkezik. Az Is-
kolai énekgyûjteményében, amelyet minden magyar iskola számára szerkesztett, tíz
genfi zsoltár található. Több szólamra összesen hetet dolgozott fel: három bicíniumot
iskoláknak szánva, továbbá van köztük egynemû kari, vegyeskari, orgonakíséretes tí-
pus. Tanítványaira bízta a folytatást, akik közül elsõsorban Gárdonyi Zoltán volt az,
akinek egész egyházzenei életmûve a bibliai szöveg megzenésítésének és a genfi zsol-
tárfeldolgozásnak jegyében bontakozott ki: a legegyszerûbb kánonoktól kezdve a kön-
nyû bicíniumokon keresztül egészen a kisoratóriumokig. Egy olyan mûvét hadd emel-
jem ki, amelyik úgy érzem, munkásságát méltó módon reprezentálja: a gályarab-évfor-
dulóra készített, 1976-ban írt Mementot. Ez a húszperces oratorikus darab tartalmaz
bibliai szövegmegzenésítéseket, emlékezve a gályarabok keserves szenvedésidõszaká-
ra és a szabadulásukra, valamint genfi zsoltárt, hungarikát (a himnológia így nevezi a
történelmi magyar énekeket), és a végén egy egyszerûsített orgonakíséretes, hatalmas
Luther-korállal, az Erõs vár a mi Istenünkkel fejezi be a kompozíciót. Mintha a gyüle-

Én elmegyek közületek,

Mert köztetek nem élhetek,

Valahára visszatérek,

Még kapjak meg belõletek.

csángómagyar népdal

Kallós Zoltán gyûjtése
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kezet, a mindenkori utókor énekelne. A mûvet többször elõadtuk, nemcsak itthon, kül-
földön is; például amikor Németországban szerettünk volna utoljára találkozni a szer-
zõvel. Akkor, 1986 júniusában már olyan gyenge volt, hogy nem tudott bennünket fo-
gadni. Néhány nap múlva, még kint ért el bennünket halálhíre. Másnap a konstanzi
koncertünkön egyebek mellett elénekeltük az õ 23. zsoltárát: „Még ha a halál árnyéká-
nak völgyében járnék is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy, a Te vesszõd és botod,
azok vigasztalnak engem”, s az utolsó mondat: „Az Úr házában lakozom hosszú ideig”.
Sosem felejtem el, nagyon nehezen tudtuk befejezni a mûvet; a kezem remegett, a kó-
rus az utolsó hangokat már nem is énekelte, csak rebegte, s megértük azt a csodát,
hogy ha egy test már nincs is köztünk, az életmû él, a mi dolgunk csak annyi, hogy a
bibliai üzenetet hangzó életre keltsük, és tovább éltessük.

Kiemelten szeretnék megemlékezni Szenci Molnár Albertrõl, aki meghatározója eddigi
egyházzenei szolgálatunknak. Ha most visszagondolok és statisztikát készítek, nem tu-
dom, volt-e olyan jelentõs koncertünk az én 45 évem alatt, amelyen nem hangzott el
Szenci Molnár által fordított zsoltár.

Hadd tegyek említést mûsortervezésünkrõl, amelyet a bevezetõben említett Kodály-idé-
zetnek kellene meghatároznia. 1989-ben, amikor a 250 éves Kántus-évforduló volt,
azon igyekeztem, hogy képviselve legyen a negyed évezred és a jelen is. Claude Goudi-
mel hugenotta zeneszerzõ egy nagyméretû zsoltármotettája hangzott el, mint az euró-
pai reformáció elsõ idejének monumentális remekmûve. Heinrich Schütz képviselte a
német protestantizmust és a barokkot. César Franck az ökumenét és a romantikát. Bir-
talan József, marosvásárhelyi zeneszerzõ erre az alkalomra írt egy kórusmûvet a
Kántusnak dedikálva Reményik Sándor Templom és iskola címû versére, amely kompo-
zícióban a 90. zsoltár soronként szólal meg. A Reményik-vers 1925-ben, Trianon után
öt esztendõvel született. A zeneszerzõ nem merte ráírni a nevét a partitúrára attól való
féltében, hogy a Securitate tudomására jut. Befejezésképpen elõadtuk Kodály Psalmus
Hungaricusát: „Igaz vagy Uram, ítéletedben, a vérszopókat Ö idejökben Te meg nem ál-
dod szerencséjökben, Hosszú életük nem lészen a földön.” Mialatt dirigáltam a mûvet, ér-
zékeltem mögöttem a rádiós mikrofonokat, amelyek rögzítették a koncertet. Sejtettük,
hogy a vihar elõtti csend ideje van, s hogy nemsokára az egész Kárpát-medencében
hallható lesz a mûsor. December 25-én, szent karácsony elsõ napján a Kossuth rádió
késõ este hozta az összeállítást A Kántus jubileumára címmel. Riportok és zenei beját-
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szások felváltva hangzottak el. A mûsor után, éjfélkor a hírek a következõ mondattal
kezdõdtek: „kivégezték a Ceausescu házaspárt...”. Ki merné kétségbe vonni a klasszi-
kus remekmûvek igazát. A Psalmus szövegírója, Kecskeméti Vég Mihály a XVI. századi
magyar reformáció népét, Kodály a zenéjével már a Trianon utáni nemzetet vigasz-
talja, erõsíti ezekkel a sorokkal: „Az igazakat Te mind megtartod, A kegyeseket megoltal-
mazod, A szegényeket felmagasztalod, A kevélyeket aláhajigálod”. A klasszikus üzenet
ma, a XXI. században sem vesztette el aktualitását.

1990 után lehetõség nyílt arra, hogy a határon túli magyar gyülekezeteket is megláto-
gassuk. Furcsa látlelete korunknak, hogy 1986-ban a Kántussal átrepülve az óceánt,
elõbb juthattunk el Washington, Cleveland vagy Toronto magyar gyülekezeteibe, mint
Nagyváradra, Beregszászra vagy Kassára. Ma már nem telik el úgy esztendõ, hogy
legalább egyszer ne kerüljön sor szomszédos országbeli koncertútra. A magyar refor-
mátus találkozók alkalmával olyan maradandó élményeket is õrzök, ahol mind a há-
rom kórusom (a debreceni Kántus mellett a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem
vegyeskara, és a Fiatal Reformátusok Szövetségének szlovákiai kamarakórusa) egy
programban szolgálhatott. Úgy gondolom, ez a típusú misszió munkálhatja a Kárpát-
medence magyar református zene-anyanyelviségének egységes megerõsödését.

A közeljövõ terveirõl elmondhatom, hogy kettõs nagy jubileum elé nézünk. 2013-ban
lesz a kollégiumunk 475, 2014-ben a Kántus 275 esztendõs. Szeretnénk méltó része-
sei lenni az ünnepségeknek, és az énekelt Evangélium eszközével õrizni azt a hagyo-
mányt, amelyet Reményik Sándor a fent már említett Templom és iskola címû versének
refrénjeként, Birtalan József megzenésítése által bízott ránk, s amelyet sohasem lenne
szabad szemünk elõl téveszteni:

„Ne hagyjátok a templomot, a templomot, s az iskolát!”

Az életednek van egy titkos

csúcsa,

Hová a mélybõl kibukkan fejed

S a szépség minden gazdagsá-

ga, fénye

Megáldja két csodálkozó

szemed,

Hol tiszta vagy, mint kristály-

patakok

S megnyitod szíved, mint egy

ablakot.

Reményik Sándor 
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Kultúra és erkölcs

B O L B E R I T Z P Á L

�

Jóllehet a kultúra valamilyen módon mindig hatott az erkölcsi magatartás alakulására,
mégis napjainkban úgy tûnik, hogy ez a hatás kifejezetten nem érvényesül, sõt inkább
rombolólag hat. A kérdés tehát az, hogy a kultúra és erkölcs egymást feltételezõ, szük-
ségszerû kapcsolatban vannak-e egymással, vagy a kultúra és erkölcs végképp külön
utakra tértek? S ha így tesszük fel a kérdést, még az a probléma is fölmerül, hogy egy-
általán van-e kultúra, és létezik-e erkölcs, továbbá korunk emberének van-e igénye
ezekre az értékekre? Ezért elõször a kultúra, illetve az erkölcs fogalmát kell tisztáz-
nunk, majd pedig azt, hogy egymást erõsítõ viszonyban vannak-e, illetve van-e a kul-
túrának erkölcsnemesítõ hatása?

Mi a kultúra?
A kultúra szó számos jelentésváltozata közül csak azt a szempontot emeljük ki, hogy a

kultúra értékmegvalósító tevékenység. Értéknek nevezzük azt a jót, amire az ember-
nek akár szellemi, akár anyagi vonatkozásban szüksége van. Az értékszükséglet az em-
ber „hiánylény” jellegébõl fakad. Az ember térben és idõben éli életét, s ezért van min-
dig „behoznivalója”. Ez a „feladat”. Ha a feladat hosszú távon nincs tisztázva, akkor az
ember életének értelme is megkérdõjelezhetõ. Keresztény hitünk arra tanít, hogy az
ember teremtett lény. A létnek nem hiánytalan birtokosa, mint a teremtõ Isten, aki a
lét teljessége. Az ember teremtettsége révén csak részesedik ebbõl a létbõl. A megvál-
tás tanítása rámutat arra, hogy az ember Isten segítségével ezt a léthiányt – legalábbis
az elveszíthetetlenség összefüggésében – behozhatja. Ám, ha a kultúra vizsgálatánál
ezeket a szempontokat nem vesszük figyelembe, akkor csak a jelenséget írhatjuk le op-
timista vagy pesszimista kicsengéssel. A kultúra mint jelenség arra az egyetemes tény-

Írásunk szerzõje 1941-ben szü-

letett Budapesten. 1966-ban,

Esztergomban szentelték

pappá.

Tanulmányait a budapesti Hit-

tudományi Akadémián végezte,

majd káplán Szentendrén, illet-

ve a Szentimrevárosban, teoló-

giai tanár az esztergomi szemi-

náriumban, közben ösztöndíjas

Rómában. 1978-tól a budapesti

Hittudományi Akadémia tan-

székvezetõ professzora, vala-

mint a Pázmány Péter Katolikus

Egyetem Hittudományi Karának

dékánja is. Egyetemi tanár.

Címzetes apát, pápai prelátus,

apostoli protonotárius. A Szent

István Tudományos Akadémia

elnöke. Az MTA köztestületi

doktor képviselõje. Többek kö-

zött a Széchenyi-díj, a „Parma

Fidei – a Hit Pajzsa” kitüntetés,
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re mutat rá, hogy az ember mindig többet akar, és többé kíván válni. S épp ez a törek-
vés utal arra, hogy az ember kultúrlény. A kultúra tehát az ember jellegzetes sajátja.
Mivel az ember testbõl és lélekbõl áll, attól függõen, hogy világnézeti megfontolásból
az anyagi vagy a szellemi mozzanatra teszi-e a hangsúlyt, az elérendõ életcél, illetve
a birtoklandó érték, amivel léthiányát ki akarja tölteni, anyagi vagy szellemi ter-
mészetû lesz. Ennek megfelelõen beszélhetünk anyagi vagy szellemi kultúráról.

Mivel az értékek megvalósítására való törekvés és a javak birtoklása, illetve asszimilá-
ciója az ember hiánylétébe visszahat az emberre s befolyásolja további tevékenységé-
ben, a kultúrának emberformáló hatása is van. Az emberformálás vagy formálódás pe-
dig távlataiban érinti az emberi méltóság kérdését, közelebbrõl pedig fölveti a nevelés
problémáját. Ez utóbbi viszont elválaszthatatlan az erkölcstõl, s így akarva-akaratlan
a kultúra és erkölcs kapcsolatba kerülnek egymással. Általánosnak tekinthetõ véleke-
dés szerint a kultúra a tudomány, a mûvészet, vallás és erkölcs témáira terjed ki. A kul-
túra tehát nem úgymond „termelõ ágazat”. Ha azzá válik, akkor komolyan fölvethetõ
a kérdés, hogy vajon itt kultúráról van-e szó? Mivel a kultúrához, ha társadalmilag ha-
tékony akar lenni, pénz is kell, ezért a kultúra mûvelõinek történelmileg folyvást visz-
szatérõ problémája, hogy honnan és miként szerezzék meg a szükséges gazdasági ja-
vakat. Ez viszont a kultúrát függõségi viszonyba hozza azokkal az erõkkel és hatalmak-
kal kapcsolatosan, amelyek az anyagi javakat birtokolják. A kultúrtörténet ünnepi és
kegyelmi pillanatai azok az idõk, amikor a mecénás (aki a kultúrát támogatja) önzet-
lenül a kultúra szabadságát tiszteletben tartva, mégis biztosítja a kulturális tevékeny-
ség anyagi alapjait. Ám a legtöbbször ez nem történik meg. Ezért a kultúra ki van téve
az ideologizálódás veszélyének.

Amennyiben a támogatónak társadalmi érdekeit „illusztrálja”, kiszolgálja vagy „megide-
ologizálja”, „eladhatóvá teszi”, akkor látszólag virágozhat, ám ezért nagy árat kell fi-
zetnie: részben vagy egészen fel kell adnia szabadságát, illetve sajátos célját, a transz-
cendens eszmeiség szolgálatát.

A civilizáció abban különbözik a kultúrától, hogy a civilizáció e transzcendens eszmeisé-
get legfeljebb áttételesen szolgálja. Valójában tevékenységének az a célja, hogy „civi-
lissé”, azaz a jólétiség és polgári kényelem értelmében hasznossá tegye a társadalom
életét. E célt a megfelelõ jogrend, állami berendezkedés, egészséges szociális viszo-
nyok, vagyis a kényelmes és hasznos emberi élet feltételeinek megteremtésével éri el.

a Magyar Köztársasági Érdem-

rend középkeresztje a csillag-

gal, a Savoyai Olasz Királyi Ház

Szent Móric és Lázár Rend tisz-

tikeresztje, és a Budapest dísz-

polgára kitüntetések birtokosa.
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A civilizációs tevékenység körébe tartozik a mûszaki és természettudományos tevé-
kenység, a medicina, a jogrend és a gazdasági tevékenység minden formája. Ám ha a
civilizáció elszakad a kultúrától, menthetetlenül a túlzott anyagiasság szakadékába ta-
szítja az embert.

Jóllehet a kultúra és civilizáció mint egyéni vagy közösségi aktivitás az emberszolgálat
és a tevékenység vonatkozásában közös tulajdonságokat hordoznak, különbözõségük
mégis abból adódik, hogy míg a kultúra hangsúlyosan szellemi, addig a civilizáció a
hasznossági és anyagi értékekre orientált jelenség. Ebbõl következik az is, hogy a civi-
lizáció valamiképpen mindig elõnyösebb helyzetben van a kultúrával szemben, és ke-
vesebb kompromisszumra van kényszerítve, mint a kultúra. Mivel a kultúra bevallot-
tan vagy elhallgatva, de valamely formában mindig a transzcendens eszmei értékek vi-
lágában mozog, ezért a tudomány mûvelésével az igazságot, a mûvészet szolgálatával
a szépséget, az erkölcs világában a jót, vallási vonatkozásban pedig a szentet tekinti
legfõbb értéknek. A kultúra ily módon olyan emberi tevékenység, amely az értelmet és
gondolkodást, az erkölcsi cselekvést, továbbá a mûvészet összefüggésében az alkotó-
erõt, a kreativitást ténylegesíti az emberben, s e szellemi képességek aktivizálásával ér-
tékközvetítéssel hat vissza az emberre. A visszahatás leglátványosabban a kultúra
olyan ágazatában jelenik meg, ahol a test kultúrájáról van szó. Ám a sport is csak ak-
kor kultúra (és nem civilizáció), amikor a hangsúly nem a test biológiai egészségére,
illetve kondicionálására kerül, hanem arra az eszmeiségre, amely a tisztességes ver-
senyszellemben nyilvánul meg. Mivel minden emberi tevékenység célja az, hogy „jó”
legyen (s erre utal nyelvhasználatunk is, midõn az igaz és jó fogalmát néha fölcserélve
használjuk, mondván, hogy a matematikapélda jó – jóllehet igaznak kellene monda-
nunk, vagy ez a zenemû jó – ámbár szépnek kellene mondanunk), az erkölcsi érték-
rend jelen van minden intellektuális tudományos, akarati erkölcsi és alkotói kreatív te-
vékenységben. Különösen észrevehetõ ez a vallási tevékenységben, ahol szinte egyete-
mes követelményként jelenik meg az igény, hogy a felismert vallási igazság szerint kell
erkölcsi értelemben jót cselekedni.

Mi az erkölcs?
Szófejtõ elemzés szerint az ókori klasszikus nyelvekben az erkölcsnek megfelelõ szó el-

sõsorban szokást jelent, és a jelentés arra utal, hogy az emberek bizonyos szabályozott
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szokások szerint élnek. Ám az erkölcs sajátos értelemben sokkal mélyebb jelentésû
fogalom, ugyanis az örök emberit, az emberi természetet és az emberi méltóságot érin-
ti. Miközben a jog „kívülrõl”, addig az erkölcs „belülrõl” szabályozza az emberi csele-
kedeteket. Az erkölcs világában jelentõs szerepe van a szándéknak. A jogrend ezzel
szemben az objektív tettet figyeli, vajon megfelel vagy eltér-e a jogi törvénytõl. A jog
világában a jogalany a felsõbbség törvényével áll szemben, az erkölcsi személy viszont
a lelkiismeret szintjén valamiféle transzcendens nagyság törvényeivel szembesül. Nem
a jogrend alapozza meg az erkölcsi rendet, hanem épp fordítva: az erkölcsi rend ala-
pozza meg a jogit. Megfelelõ erkölcsi szinten álló jogalanyok híján a jogi törvény kép-
telen elérni célját a gyakorlatban. A belülrõl fakadó, tudatos és szabad (épp ezért fele-
lõs) emberi cselekedet sokkal jelentõsebb személyiségformáló erõ, mint a jogi törvény.
Ezért veszélyes a jogi törvények esetlegességének és változékonyságának kiszolgáltat-
ni az erkölcsi rendet, mert a jogrend sohasem helyettesítheti az erkölcsit.

A tevékenység az értelmes és szabad személy aktivitásában tetté válik. Felelõs tettei csak
személyes szellemi lénynek, pontosabban az embernek vannak. A tettnek – épp azért,
mert felelõsek vagyunk tetteinkért – ez utóbbi erkölcsi színezetet ad. Valóban minden
emberi tevékenység – a szándék meghatározásával és a cél kitûzésével – a megvalósí-
tás során tetté válik. M. Blondel, a jelentõs katolikus, francia filozófus helyesen muta-
tott rá a résztetteink mögött transzcendentális lehetõségi feltételként meghúzódó, ab-
szolút tett megalapozó és erõt adó szerepére. Mivel az ember Isten képmása, minden
tettében (akár tudatosul ez benne, akár nem), Isten abszolút és örökre célba érkezett
tettét próbálja utánozni. Ezért az embernek mindig van feladata. Ezt a feladatot a le-
hetõségek szerint folyvást a lehetõ legtökéletesebben kívánja teljesíteni. A tett valójá-
ban mindig szellemi tett. Külsõ anyagi vetülete fontos, mert konkréttá, megragadható-
vá teszi a szándékot és a célt. Ugyanakkor a tett korlátait is érzékelhetõvé teszi térben
és idõben. Feltárja az ember elõtt, hogy a szellemi elgondolás mindig sokkal „több”,
mint ami megvalósult belõle. Minden tett – épp erkölcsi színezete miatt – visszahat a
tettet végrehajtó emberre. Különösen amikor olyan tevékenységrõl van szó, ami az
igazság megismerésére, a jóság megvalósítására, a szép és hasznos létrehozására irá-
nyul. Vagyis a „kulturális” tett mindig egyben erkölcsi tett is.

Lelkem az Istené.

Szívem a mátkámé.

Szeretetem a hazámé.

Hûségem a királyé.

Becsületem a magamé.

Széchenyi 
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A kultúra erkölcsi hatékonysága
A kultúra a szellemi értékek fölfedezését, megvalósítását szolgálja sajátos eszközeivel.

Ezáltal valami „többletet” jelenít meg a társadalomban. A kultúra jelenléte az emberi
közösségekben jel: arra figyelmeztet, hogy „nem csak kenyéren él az ember.” A kultúra
a biológiai jólét és a biológai túlélés értékein túl egy magasabb rendû érték birtoklá-
sára ösztönöz. Ez pedig az élet minõsége. Nem elég jól élni, hanem erkölcsi értelem-
ben is jól kell élni. Amikor a kultúra a maga tevékenységével és mûveivel az igazságra,
erkölcsi jóságra, esztétikai szépségre és vallási szentségre hívja fel a figyelmet, akkor
az emberi élet szellemi minõségének fontosságára figyelmeztet. A kultúra – célját ille-
tõen – akkor hiteles és akkor válik klasszikussá, maradandóvá, ha nem mond le a tel-
jes igazságról, az eszményi erkölcsiségrõl és tökéletes szépségrõl. Az alacsonyabb ren-
dû értékek szolgálata is lehet kultúra, de épp a hiánymozzanatok feltárása miatt – jól-
lehet mesterségbeli mívesség és alaposság kísérheti – maradandó megbecsülésre alig-
ha számíthat, hiszen hiányzik belõle a kultúra erkölcsnemesítõ hatása.

Már az ókorban Platón is felismerte a katarzis személyiségformáló erejét, ami különösen
a mûvészi alkotások létrehozásában és élvezetében jut szerephez. Az igazi kulturális
tevékenység szembesíti az embert a szándékolt és megvalósított érték közti feszültség-
gel, és termékeny elégedetlenség forrása lesz, amely mindig új és jobb, tökéletesebb
tettre ösztönzi. Épp ez a tökéletességre való hatékony ösztönzés, ami a tökéletlenség
alázatos felismerésével párosul, hordozza a kultúra erkölcsnemesítõ értékét.

A középkor nagy gondolkodói – Platón nyomán – kidolgozták a lét transzcendentális
tulajdonságairól szóló tanítást. Ezek szerint a lét egy, igaz, jó, szép és szent. A létben
ezek a tulajdonságok egymással fölcserélhetõk. A létezõk azonban csak részesednek a
létbõl – mivel térben és idõben, mozgásban és változásban valósulnak meg –, s ezért
bennük ezek a tulajdonságok csak szándékban és törekvés formájában cserélhetõk fel,
illetve eszményi esetben – a szentek példájában, a kegyelem hatására e tulajdonságok
„jelszerûen” felvillannak az egymást átjárás és a fölcserélhetõség formájában. Az igazi
hiteles kultúra is valamiképpen erre törekszik. A transzcendens megelõzõ egység hát-
térhorizontjában harmonikus egységet kíván létrehozni az igazság, jóság, szépség és
szentség összefüggésében. Az eszményi kultúra arányos rend formájában kívánja meg-
valósítani az egység és összhang követelményét, és ugyanezt a hatást kívánja kiterjesz-
teni az emberi személyiség világára is. Az igazi kultúra ily módon harmonikus embe-
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reket nevel, ami a társadalom humanizálását is szolgálja. A hiteles kultúra erkölcsös
és szent kultúra. Ezért ott, ahol a „szent” vallási értéke háttérbe szorul a kultúrában,
maga a kultúra is szétbomlik, individualizálódik, értékteremtõ stílusai és iskolái sem
jöhetnek létre, és a puszta anyagiasság vagy politikai érdekeltség szolgálatába kényte-
len állni, esetleg magas mesterségbeli színvonalával igyekszik felejtetni, hogy szellemi
értékteremtõ szerepét elveszítette.

Fölmerül végül az a kérdés, hogy nem válik-e unalmassá olyan kultúra, amely folyvást
az eszményi értékek irányába tereli a figyelmet? Tán épp ez a kérdés ösztönzött szá-
mos tudóst, írót, mûvészt, sõt „szentet” is, hogy a durva realitással való szembesülés
(akár a tévedés, akár a bûn, akár a csúf vonatkozásában) áttételesen, drámai úton na-
gyobb katarzist válthat ki az emberben, mint az igazság, jóság, szépség és szentség
hangsúlyozása. Továbbá – gondolják – a diszharmónia talán jobban felszíthatja az em-
berben a harmónia utáni vágyat. Nem kétséges, hogy kultúránk kiválóságai képesek
ilyen hatás létrehozására is. Ám a veszteség nagyobb ebben a vonatkozásban, mint a
nyereség. Épp a kommunikációs médiákban a gazdaságosság és eladhatóság mozzana-
ta akárhányszor oly erõs lehet, hogy az „érdekesség”, a rendkívüliség a „másság” sze-
repének túlhangsúlyozásával magának a kultúrának eredeti értékei szorulnak hát-
térbe.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a kultúrának erkölcsnemesítõ feladata van. Ám e
célt nem érheti el a helyes kultúrára való nevelés nélkül. A nevelés célja nem a kény-
szerítés és megfélemlítés, mert ennek a módszernek alkalmazása csak látszateredmé-
nyeket képes felmutatni. A nevelés akkor hatékony, ha az önnevelésre maradandóan
ösztönöz. Aki folyvást, önként mûveli magát, erkölcsileg is tökéletesebb emberré vál-
hat, ha az igazságot, egységet, jóságot és szépséget a szentség szolgálatába állítja. Ma-
radandó figyelmeztetés lehet ezért számunkra Reményik Sándor költõ szózata: Ne en-
gedjétek a templomot, a templomot és az iskolát.

(Bolberitz Pál, Relatív és abszolút. Válogatott teológiai és filozófiai írások, Bp., Éghajlat Könyvkiadó, 2011.,

9–15. A szerzõ szíves ajánlásával.)

Nem igaz, hogy a háborúnak

lelke van. Nem igaz, hogy

jobbak leszünk általa. Nem

igaz, hogy a ma született,

ártatlan csecsemõnek is szen-

vednie kell. Én nem tudom

visszaadni a halott apákat,

sem a halott férjeket, drága

gyermekeket.

Nem tudom, nem tudom!

De tudom, hogy nem azok fog-

nak gyõzni, akik egymást öl-

dösik. De tudom, hogy kifosz-

tott, meleg fészek romjaiból

új otthon épül. De tudom,

hogy a csók erõsebb, mint a

fegyverek, s egy ölelõ karban

több élet van, mint amit ed-

dig az összes találmányok és

bölcsességek nyújtottak.

Nyírõ József 
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Éltetõ közösségi ünnepeink voltak

B R Ü C K N E R Á K O S E L Õ D O .  C I S T .

�

Szívem-lelkem mélyéig érint a szentimrevárosi zenének még az említése is, nemhogy
gyakori – itt is, ott is – megcsendülése vagy valamely technikai csodaeszközzel történõ
felidézése.

A mai napig sem tudtam eléggé kifejezni hálámat azért a felséges zenei háttérért – úgy
is igaz ez, hogy akkoriban a kórusnak és a híveknek háttal miséztünk – amely oly szép-
pé tette végre eljött újmisém isteni ajándékát, 1963. február l0-én este, a lelkületében
akkor is ciszteri Szent Imre-templomban. Jóakaratú rokonaim, barátaim figyelmeztet-
tek, hogy minden önfeledtségem ellenére köszönjem meg a harmonikus meglepetést.
Elsõsorban persze ez is mindnyájunk mennyei Gazdáját illette, így Isten áldásának új-
bóli kérlelése legyen köszönetem kiteljesedése.

Áldásos tény, emlék és még pontosabb „lekottázásra” vár mindaz, amit az akkoriban
egészen új és máris tönkretett templomban, sokat emlegetett legendás elõdöm, dr.
Kalmár Ödön plébános atya tett az ostrom után nagyon hamar: megkérte az alig át-
szelhetõ Duna budai partjának neves énekeseit, zenészeit – Forrai Mikóst, feleségét
Gyurkovics Máriát s muzsikus társaikat –, hogy vigasztalják, frissítsék élniakarásuk-
ban, újjáépítési lendületükben a megmaradt, hívõ honfitársaikat éppen a Szent Imre-
templomban. Amíg ezt szét nem verték, lelkes zenei életünk volt. A hatvanas évek ele-
jén nehéz, számûzött napjaimban dr. Simor Antalné Margit néni tanítgatott nagy igye-
kezettel orgonálni. A ma már nyugalomban élõ Fürjes Lajos kántorunkat mindig öröm-
mel áldoztattam a késõbbi idõkben. 

Azután 40 évvel ezelõtt, „egy kiváló ciszterci szerzetes, Bárdos Kornél Albert – részben ze-
neiskolai növendékeibõl, énekkarának tagjaiból – egyetértésével alapította meg Czifra Já-
nos a Szent Imre-templom kórusát rájuk bízva, hogy ezen avizó folytassa, tovább érlelje

Írásunk szerzõje 1933-ban szü-

letett Budapesten. Gyõrben,

1963-ban szentelték pappá. 

A ciszterci rend örökfogadal-

mas tagja. 

Káplán Kónyán, Gyõr-Szige-

ten, majd spirituális a gyõri

szemináriumban. Bányalelkész

illetve bányaplébános Tatabá-

nya-Óvárosban. Plébános a

budapesti Szentimrevárosban

és házfõnök a Budai Rendház-

ban 1989–2011 között, eköz-

ben hét évig hittanár a Budai

Ciszterci Szent Imre Gimnázi-

umban, majd szintén hét évig 

a Szent Margit Gimnáziumban.

Jelenleg a székesfehérvári

Nagyboldogasszony templom

plébánosa és a Ciszterci Szt.

István Gimnázium spirituálisa.
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a Szentimreváros muzsikus hagyományait” – fogalmazta meg találóan a fentieket János
örökében Csányi Tamás karnagy, személyében mélyen elkötelezve minderre.

Úgy tódulnak elõ bennem „tutti”-ban az emlékek – a Karinthy utcai teázások közben, Ta-
mással ismerkedvén, tele voltunk tervekkel –, hogy most mindjárt három pontot kelle-
ne tennem ezen írásom végtelen intenzív végére. De futólag, rendszertelenül, de meg
kell pendítsem, milyen gazdag volt mostanában, és talán ma is templomunk zenei éle-
te – kórusénekeseink által – a liturgia szolgálatában. Öt bennfentes kórusunkat említ-
hetném: a klasszikus muzsikát szolgáló énekkarok repertoárja hatszáz esztendõ zenei
történetét fogja át a gregorián korálistól a jelenkor idõszakáig. Mellettük kisebb közös-
ségek: a gyerekek Skólája Erdõs Zita odaadó vezetésével, a Gitáros kórus egyre meg-
újuló szenvedélyével, és alkalmilag Dékány András gregorián énekesei álltak a liturgia
szolgálatában. 

Se szeri, se száma az elmúlt bõ két évtized hangversenyeinek, zenei áhítatainak, az
itteni és meghívott rangos énekkarokkal közös ünnepléseknek. Mindez alkalmilag, kö-
reinkbõl verbuvált zenekarral vagy meghívott, mindig elkötelezett zenészekkel. Feltét-
lenül vissza kell emlékeznünk a tavaszi, õszi zenei sorozatokra, az október huszonhar-
madikán megemlékezõ requiemekre, a számtalan magnetofon- illetve CD-felvételre, a
harmóniáról eddig megjelent kiadványokra. Éltetõ közösségi ünnepeink voltak az év-
kezdõ-évzáró kerti találkozóink, alkalmi összefutásaink, vagy a feltámadás reményé-
ben egymást megerõsítõ beszélgetéseink egy eltávozott, Urunkhoz elõrement kórus-
társ vagy rokon halála kapcsán (például egykori tatabányai tanítványom és munkatár-
sam, Magdi kertjében).

Talán nem túlzok, ha úgy gondolom, hogy a szép muzsikát annyira kedvelõ és annak te-
ológiai gyökerét átmeditáló Szentatyánk, XVI. Benedek pápa is szívesen megtapsolná,
de mindenképp megáldaná mindazt, amit ez a név: Budai Ciszterci Szent Imre-temp-
lom az énekben, zenében felidéz és tovább szolgál. Dicsõség Urunknak, Istenünknek,
neki legyen végsõ fokon hála mindazért, amirõl itt vázlatosan említés történt.

...ha emlékeztek arra, 

mit daloltam én,

ne kérdezzétek, ki voltam én...

Juhász Gyula
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A harmadik égig érjen föl éneketek 

B U B N Ó T A M Á S

�

Görög katolikus egyházunk büszkén vallja magáénak a bizánci eredetû liturgikus zenei
örökséget. Jelen írás áttekintõ jellegû összefoglalást szeretne adni közérthetõ, ismeretter-
jesztõ formában az egyházunkban felhangzó zenérõl, annak eredetérõl, évszázadok alatt
formálódó, alakuló variánsairól, az istentiszteleti rendbe való beilleszkedésérõl. Elsõ „idõ-
utazásunk” az õskeresztény gyökerekhez nyúlik vissza.

Bizánci rítus, bizánci zene, bizánci szellemiség – sokszor, sokféle értelmezésben buk-
kannak fel ezek a fogalmak a keleti kereszténységet kutató, vizsgáló, elemzõ írások-
ban, véleményekben. Túlzás nélkül mondhatnánk: ahány írás – annyi különféle meg-
közelítés és konklúzió létezik velük kapcsolatban. Pár mondatban talán a vázlatát sem
lehet leírni ezen összetett kérdéskörnek, ám talán éppen emiatt minden ezzel kapcso-
latos vizsgálódás tartalmazhat érdekes momentumokat.

A bizánci zene gyökereit elsõsorban a zsidó s más, a Földközi-tenger keleti medencéjé-
hez kötõdõ népek istentiszteleti szokásaiban, gyakorlatában kell keresnünk. Bizánc
még poros erõdvároska volt a Boszporusz partján, amikor a gyorsan terjedõ korai ke-
reszténység már gyakorolta a késõbb bizáncinak nevezett liturgikus cselekményeket,
mozzanatokat s az ehhez illõ zenei megoldásokat. Aztán a 4. századtól kezdve a város
elindult ezeréves nagy korszaka felé, s a prebizánci kultúra immár a birodalom hivata-
los egyházi kultúrája lett. Nagy egyházatyák, a keresztény liturgiában élõ, s azzal hit-
tel és szenvedéllyel foglalkozó himnuszköltõk generációi követték egymást, akik tar-
talmilag és formailag olyan magasszintû szertartásrendet alakítottak ki, amely lénye-

Írásaink szerzõje 1957-ben,

Szikszón született.

A Zeneakadémián kapott

középiskolai énektanár- és kar-

vezetõ, majd ütõhangszeres

mûvész diplomát. Kutatási te-

rülete a magyarországi bizánci

rítusú katolikus egyházzene.

Szerteágazó oktatói tevé-

kenysége is e tárgyban aktív. 

A Szent Efrém kórus alapító

karnagya.
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gét tekintve a 9–10. századtól kezdve szinte változatlan formában él a bizánci rítusú
egyházakban. 

Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Bazil, Szír Szent Efrém, Damaszkuszi Szent János,
Jeruzsálemi Szent Kozma, Krétai Szent András, Sztudita Szent Theodor – néhány név
a teljesség igénye nélkül. Általánosan elterjedt vélemény szerint a himnográfus atyák
együtt költötték a liturgikus szövegeket azoknak dallamával, ami egy csodálatos teoló-
giai-mûvészi-drámai-zenei egységet eredményezett. Tulajdonképpen szoros értelem-
ben véve ez az igazi bizánci zene, édestestvére a nyugati cantus planusnak, a gregorián
zenének.

A 4–15. századig a Kelet és a Nyugat liturgikus zenéje valóban nagyon közel állt egy-
máshoz. Az istentiszteleteken egyszólamú, kíséret nélküli énekeket énekeltek mindkét
felén a világnak. Természetesen a bizánci rítusú területeken a görög nyelvet, míg a
római rítusban a latint használták. Tudunk arról, hogy az egyházszakadás, tehát 1054
elõtt Róma és Bizánc, ill. Bizánc és a többi keresztény kultúrájú város között szoros
kapcsolat állt fenn. Bizonyított tény, hogy a római rítus számos éneke nem csupán dal-
lamában, de szövegében is görög eredetû. 

Az elsõ 500 év (5–9. század) liturgikus zenéjérõl a korabeli leírásokból értesülhetünk,
írásos kottaanyag csak a 10. századtól maradt ránk. Ennek egyszerûen az az oka, hogy
nem voltak kották, a zenét, a dallamokat a kimûvelt énekesek, kántorok, pszalmisták
az adott liturgikus szövegre egyszerûen ráénekelték. Ebbõl az is következik, hogy az
egyházi éneklés az improvizatív zeneiséget részesítette elõnyben – persze bizonyos
megkötéseken belül: az oktoekhosz, a nyolc hang rendszere szabályozta azt, hogy a
szövegeket, himnuszokat milyen hangkészletre és dallamképzési szabályozókra épülve
kell elénekelni. 

Ez idõben még a nyugati „testvér” is ugyanezt tette: a 8 modus vagy tonus – így is, úgy
is nevezik – szolgált e célra a római rítusban. Nos, az oktoekhosz rendszer a mi görög
katolikus énekrendünk alapja ma is: mi tehát híven õrizzük ezt az õsi tradíciót, míg a
nyugati katolikusoknál már szinte csak a szerzetesi gyakorlatban mûködik a nyolc
tónusú rendszer, a parókiális istentiszteleti rend énekanyaga késõbbi keletû dallamok-
ra épül. (Barokk és klasszicista népénekek.) 

De térjünk vissza a régi idõkbe. Az õskeresztény liturgia a zsoltárok mondásán, recitálá-
sán, illetve éneklésén, valamint a Biblia szövegeinek fennhangon történõ olvasásán,

Gyerekkorom különös

zenei világa

Egy nyiladozó értelmû kisgyer-

mek számára igen különös az,

hogy apja és nagyapja az õ szá-

mára érthetetlen nyelven éne-

kel néhány mondatot, szép, fé-

nyes és különös szabású ruhák-

ban, tömjénillatú szertartás kö-

zepette a zsúfolt falusi temp-

lomban, amelynek közössége

„aktív csöndben” hallgatja sza-

vaikat, s végül elnyújtottan, el-

lentmondást nem tûrõ, erõtel-

jes hangon énekli válaszát:

ámen. Figyeli az eseményt, az

arcokat, az énekeket. 

Késõbb ministránsként, az

oltár mellett állva fizikai közel-

ségbe is kerül a szent cselek-

mény szcenáriójával, világtalan

nagyapjának kiszámított, nyu-

godt mozdulataival, megfontolt

énekével és beszédével. A vak

fõesperes mindig hibátlanul

énekli végig az elõírt evangéliu-

mi szakaszt, s az unoka, akinek

a vasárnapi reggelit követõen

rendszeres kötelessége felol-

vasni nagyapjának e szentírási

részt, csodálkozva figyeli a kirá-
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éneklésén alapult. Ennek elõzménye a zsinagógai kantilláció: a Biblia éneklése bizo-
nyos kötött, de variábilis rövid dallamfordulatokon. Emellett valószínûleg akklamáci-
ók, azaz felkiáltások és könyörgések, imák hangzottak még el. A õskeresztény liturgi-
ába aztán belekerülnek állandóan énekelt himnuszok, megjelenik a responzórium (vá-
laszos ének) – azaz görög nevén prokimen, s idõvel a szertartások formai fejlõdése az
állandósulás felé mutat.

Ezután az említett nagy egyházatyák és egyben himnuszköltõk virágzó századai jönnek:
a 6. században a kontakionköltészet kerül a középpontba: 18 vagy 24 strófából álló
verses költemények ezek, amelyek igen hamar a bizánci rítus meghatározó irodalmi
mûfajává válnak. (Romanosz Melodosz) A 10. századra teljes pompájában ragyog te-
hát a keleti katolikus, más néven a bizánci liturgia, a pogány népek csodájára járnak
(pl. szlávok, magyarok), s hamarosan általa evangelizálódik Európa közepe és keleti
fele is. 

A korai kereszténység évszázadai alatt a liturgikus rend fejlõdött, alakult, s az improvi-
zatív módon folytatott imádságos együttlétek, istentiszteletek hamarosan helyi rítu-
sokká kezdtek válni Nyugaton és Keleten egyaránt. A honfoglaló magyarok tehát vá-
laszthattak: vajon melyik katolikus rítus szerint gyakorolják a felvett keresztény val-
lást. Az új haza, a Kárpát-medence éppen a határán helyezkedett el Európa két felé-
nek, azaz itt volt a középpontja és egyben érintkezési pontja a nyugati, tehát a római,
valamint a keleti, tehát a bizánci rítusnak. (Így van ez ma is.)

A régészeti feltárások és a történelmi kutatásuk eléggé egyértelmûen bizonyítják, hogy
a Kárpát-medencében mindkét rítus szerint folyt katolikus hitélet. A történészek in-
kább csak azon vitáznak, hogy melyik rítus mekkora befolyással bírt az itt élõk között.
Nekünk, zenészeknek persze a legérdekesebb kérdés mégiscsak az: mit és hogyan
énekeltek a monostorokban és templomokban az akkori atyák és a hívek. A válasz:
nem tudjuk, mert errõl adatok, feljegyzések, könyvek nem maradtak fönn.

Köztudott, hogy államalapító szent királyunk a nyugati rítust választotta, amikor a ma-
gyar királyság egyházi szervezetét kialakította. Még életében (1028-ban) létrejött Esz-
tergomban a schola cantorum, az énekes iskola, amelyben az egyházi ének oktatása
ugyanolyan súllyal esett latba, mint a többi tárgyé: a grammatikáé vagy a matemati-
káé. Az esztergomi mintára létrejövõ, általában a püspöki székhelyeken felállított
schola cantorumok is ezt a gyakorlatot folytatták. Így biztosították a nyugati liturgikus

lyi ajtóban felhangzó, általa már

ismert, hibátlanul elénekelt

„memoritert”. 

Apjának más a stílusa: erõtel-

jes, átható, kimûvelt hangja

van, az asszisztenciának és a

kántornak botlásai láthatóan

bosszantják, s az évek múlásá-

val egyre ritkábban szólal meg

ajkán az „idegen nyelvû” szózat:

Priidíte, jadíte, szíje jeszt tjílo

moje…, helyette mindezt már

magyarul hallhatja és hallgatja

a templom népe: Vegyétek,

egyétek, ez az én testem…

Amikor anyai nagyszüleinél van

a zempléni kisvárosban, akkor

megint csak más idegen nyel-

ven hangzik az idézett rész:

Lábete, fághete, tuto mu eszti to

szóma…

– Ez azért van, mert Szász

nagyapa az egyházmegye pap-

ja, Bubnó nagyapa pedig az ad-

minisztratúráé – hallja a külö-

nös, számára még nem fölfog-

ható magyarázatot. Ötven év

után sem fakulnak a képek, a

hangok és az érzetek a valahai

kisfiú emlékezetében.

Aki belenõ a bizánci liturgiá-

ba, s zenei, színpadi érzékeny-
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ének minõségét, a szertartások mûvészi nívóját, hiszen az itt tanulókból lettek késõbb
a püspökök és papok, akik a gyerekkorukban magas szinten elsajátított egyházi ének-
lést tekintették etalonnak egyházmegyéik, egyházközségeik liturgikus alkalmain. Per-
sze ne gondoljuk azt, hogy a gregorián dallamok éneklésmódja, tehát az õsi római rí-
tus énekstílusa egységes lett volna az egész királyságban: a zágrábi, az erdélyi, a kalo-
csai vagy az esztergomi stílus árnyalatokban eltért egymástól, változatok jöttek létre –
akárcsak a mai görög katolikus gyakorlatban… 

Ahogy korunk felé haladunk, egyre több adat segít bennünket az eligazodásban.. Ilyen
tény, hogy a Kárpát-medence északkeleti peremén élõ szláv népesség, a ruszinok egy-
re jelentõsebb szerepet kapnak a magyar királyság bizánci rítusú hitéletében. A Kár-
pátalján létrejövõ városok (Ungvár, Munkács, Huszt, Beregszász) vonzzák a hegyek-
ben élõket, akik a kevésbé küzdelmes élet reményében beljebb költöznek az országba.
Hely pedig akad bõven, hiszen a tatárjárás óriási emberveszteséget jelentett hazánk-
nak. Munkács városa határában létrejön a magyarországi bizánci kultúra legjelesebb
monostora, a Csernek-hegyi rendház. Az itteni lelki élet és egyházi vezetés meghatá-
rozó lesz a hazai bizánci rítusú népesség szempontjából – beleértve a liturgiát is. Itt bi-
zony már nem a bizánci dallamvilág él, hanem az idõközben „nagykorúvá” érett szláv
egyházi ének, a znamennij raszpev. Ez a két szó az õsi orosz gregorián éneket jelöli.
Znamja – jel, utalva a kottás lejegyzésre, a raszpev jelentése pedig: énekmód. Ez az
énekstílus a nagy monostorokban csiszolódott Kijevtõl Lembergig és Szupraszltól Nov-
gorodig. Nemes és mély liturgikus zene, hittel teli és mûvészi megvalósítása méltó
utódja a bizánci éneknek, semmiben sem marad el tõle. Abbéli kívánalmát tekintve
sem, hogy sok-sok gyakorlás, napi rendszeresség követeltetik meg mûvelõitõl. Majsz-
tor – így nevezik a monostorokban a fõénekest (Bizáncban még protopszaltész volt a
neve), aki felelõs a szertartások éneklési színvonaláért. A Kárpátalján, a Felvidéken s
Galíciában mûködõ monostorok szertartási könyveinek többségét – ezek még bizony
fáradságos munkával készített kódexek – a lembergi Istenszülõ elszenderülése monos-
tor majsztorai készítik, s a vándorló szerzetesek juttatják el az imádkozó közösségek-
hez. A kódexek tekintélyes része csak a liturgikus szöveget tartalmazza, ritka a kottás
lejegyzésû példány, sok helyre nem is jut belõle. Itt a helyi fõénekes által valaha meg-
tanult és állandóan formálódó dallam az uralkodó: így jönnek létre a dallamvariánsok
százai, amelyek mind a mai napig jellemzõek a bizánci rítus zenéjére, szerte a világon.

séggel is meg van áldva, az so-

ha nem tud kikerülni annak ha-

tása alól. Elfordulhat tõle, elvet-

heti, számûzheti életébõl, de

meg nem szabadulhat tõle. 

A magyarországi görög kato-

likusság történetének egy olyan

korszakába születtem bele,

amelyet számtalan megrázkód-

tatás jellemzett. Trianon lassan

már ötven éve tény volt, de az

egyház, a népesség, a klérus s

így a liturgikus élet is próbált

nem venni tudomást róla. S ez

jelen esetben nem is elsõsor-

ban a magyarság kérdéseként

vagy a határok igazságos-igaz-

ságtalan meghúzásának kérdé-

seként vetõdött fel, hanem az

újbóli szétszabdalás, s ezzel az

egymástól való elzárás rettene-

tes érzéseként borult rá a kár-

páti régió görög katolikusaira.

Egyházszervezetük, mely a Mo-

narchia utolsó évtizedeiben

területileg, etnikailag kikristá-

lyosodni látszott, a békediktá-

tummal újból szétzúzatott. A

Nagyságos Fejedelem népére

(Gens fidelissima ruthenorum…),

a Kárpátok vidéki és onnan el-

származott ruszinságra újabb
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A kottás könyvek elnevezése a legtöbbször: Irmologion. Idõben a hazai görög kato-
likusság létrejöttének az évszázadában járunk, a 17. században. Nincs még egyház-
szervezetünk, nincs reguláris pap- ill. kántorképzésünk, de van egy nagyon õsi és ér-
tékes keleti hagyományunk, amelyet nem hajlandók föladni a Rómával egyesülni aka-
ró napkeleti vallású keresztények. Az ungvári unió (1646) okiratában ezt kifejezésre
is juttatják. Hála a Gondviselésnek, a görög katolikussá lett bizánci rítusú népesség
mély hitû és kiváló kvalitású püspököket kapott, akik egyengették útját a történelem
politikai viharaiban. (pl.: De Camelis József, Bizánczy György, Olsavszky Emmánuel,
Bacsinszky András és mások)

A keleti keresztény liturgia megõrzésének és gyakorlatának letéteményesei a szerzetesek
voltak, a liturgikus zene gondozása pedig a monostorokban mûködõ énekmester atyák
feladata volt. Az õáltaluk készített kéziratok, késõbb pedig az általuk összeállított és
nyomdába adott kottáskönyvek õrizték meg nekünk egy-egy korszak bizánci rítusú
zenei anyagát. Ezeket a kottáskönyveket hívjuk irmologionnak. Az irmologion tehát
egy gyûjtemény, kivonat, amely a három fõ istentiszteleti forma (Szent Liturgia, ve-
csernye, utrenye) vasár- és ünnepnapokon elhangzó legfontosabb állandó és változó
énekeit tartalmazza. S hogy miért éppen az irmologion nevet kapta a bizánci rítusú
gyûjteményes kottáskönyv? Azért, mert minden más liturgikus dallamunkat könnyebb
elsajátítani és énekelni, mint az ódák irmoszait, részben terjedelmük, részben bony-
olultságuk okán. De térjünk vissza a 17–18. századi történelmi Magyarországra, s pró-
báljuk rekonstruálni, hogy a liturgikus énekek milyen módon hangzottak ez idõben.
Az északi és keleti országrészeken egyházi szláv nyelven folytak a szertartások, míg a
Partiumban és Erdélyben románul. A magyar még nem volt ekkor liturgikus nyelv,
ezért a római katolikus szertartások is latin nyelven folytak. Ám egyre erõsödõ igény
jelentkezett a keleti rítusú hívek körében (is) a magyar nyelvû liturgikus éneklés iránt.
A szerzetes atyák által közreadott irmologionok dallamai bizony nem voltak egysze-
rûen elsajátíthatók, bár nagyon szépek és magas mûvészi színvonalúak voltak. A mo-
nostorokban nem is volt gond ezek begyakorlása a mindennapos zsolozsmavégzés so-
rán, de a parókiális templomok hívei közül igen kevés embernek adatott olyan kiváló
zenei készség és tudás, amelyet ez a „keleti gregorián ének” megkívánt. Nyilván erõtel-
jesen befolyásolta e mozgalmat a protestáns egyházak szertartási gyakorlata: ott
ugyanis a népének vált egyeduralkodóvá, amelybe mindenki bele tudott kapcsolódni.

megpróbáltatások zúdultak: a

pánszlávizmus, a hazátlanság, 

a nyelvi ellehetetlenülés törté-

nelmükben mindig is kísértõ

kérdései mellé felsorakozott a

nehezen kialakult, stabilizálódni

látszó egyházszervezetük fel-

bomlása, s ezzel identitásuk, le-

gitimációjuk, vallásuk ismételt

megkérdõjelezése. A magát

magyarnak valló populáció sem

volt könnyû helyzetben: a

Szentszék hivatalosan még

mindig nem nyilvánította li-

turgikus nyelvvé a magyart az

1912 óta fennálló Hajdúdorogi

Egyházmegyében, dacára a sok

kérvénynek, feliratnak, zarán-

doklatnak. Az exlex liturgikus

nyelvi állapot különös szituáci-

ókat teremtett. Ezt tükrözi

nagyapáim esete, akik mindvé-

gig színmagyar egyházközsé-

gekben végezték papi tevé-

kenységüket.

Úgy vélem – megismerve egy-

házunk és az 1646-os ungvári

unió elõtti magyarországi

bizánci rítusúak történelmét –,

hogy ennek a populációnak

élete mindig is ilyen hányatott,

zavaros körülmények között
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Olyan nagy népszerûségnek örvendett az új istentiszteleti zene, hogy hamarosan az
ellenreformáció apostolai is egyre-másra írták, ill. íratták a protestáns mintára az
egyszerû, dallamos, populáris katolikus népénekeket. A szentmiséken egyre inkább
ezek hangzottak el egymás után, s amíg az atyák a római liturgikus rend elõírásai
szerint végezték továbbra is a misét, addig az õsi gregorián ének kikopott a szertartá-
sokból, s a népének vette át – mind a mai napig – a liturgikus énekek szerepét a római
egyházban.

A görög katolikusok azonban sokkal jobban szerették és tisztelték a szertartásaikat és
azok csodálatosan szép szövegeit annál, semmint hogy képesek lettek volna lecserélni
õket divatos költeményekre. Mi lett hát a megoldás? Megmaradt az õsi liturgikus szö-
veg és a bonyolult, nehéz dallamfordulatokkal tûzdelt monostori ének egyszerûsített
változatát kezdték el használni egyre többfelé, s elnevezték „prosztopínyije”-nek, azaz
egyszerû éneknek. Ezt énekeljük mind a mai napig görög katolikus egyházunkban.
Csodálatosan bölcs és egyszersmind „rítushû” megoldás volt ez: mindenki bekapcso-
lódhatott a szertartásokon felhangzó énekbe, amely ha nem is õrizte meg a znamen-
nij raszpev vagy a bizánci-görög ének zenei színvonalát és mûvészi teljességét, de azt
tekintette mintának, abból merített, s ezért a liturgikus szöveg nem került ellentmon-
dásba az õt hordozó zenével. 

Az ungvári unió (1646) megkötése után létrejött új felekezet, a görög katolikusság elõtt
liturgikus szempontból (is) nagy feladat állt: milyen módon õrizheti meg a keleti ke-
resztény tradíció teljességét a katolikus egyházon belül? A 17. században a római kato-
likusok és a protestáns egyházak is áttértek a népénekes istentiszteleti végzésre. Az
elõbbiek elhagyták az õsi római liturgikus éneket, a gregoriánt, az utóbbiak pedig gra-
duálkönyveik „pápista” eredetû énekeit szintén egyre jobban mellõzték. A görög kato-
likus egyház azonban megtartotta õsi liturgiáját, a szövegek dallami hordozójaként pe-
dig az ún. „egyszerû ének” (prosztopínyije) szolgált. Ez az alapja mind a mai napig egy-
házunk zeneiségének, ahol minden hívõ bekapcsolódhat a szertartásokon felhangzó
énekbe, a kántor(ok) vezetésével. 

Vegyük hát kézbe most az egyik legrégebbi görög katolikus kottáskönyvet, az 1709-bõl
származó Lembergi Irmologiont. Az ószláv nyelvû kottáskönyv bõrbe kötött, a belsõ
címlap gazdag képkompozícióján a trónoló Pantokratort, az Isten Bárányát és a ga-
lamb képében megjelenõ Szentlelket, Mihály és Gábriel fõangyalok, a hárfázó Dávid

telt el, politikailag, etnikailag,

egyházszervezetileg és kultu-

rálisan is.

Mi õrizte meg õket akkor hát,

miért vallja mintegy 300 000

ember hazánkban ma is a kato-

likus valláson belül görög vagy

bizánci rítusúnak magát? Véle-

ményem szerint: a Gondviselés

kegyelme, a hívek részérõl pe-

dig a liturgiában való buzgó-

ság, szertartásaink ereje és ta-

nítása, az ahhoz való föltétlen

ragaszkodás és a szent tanítás

szerinti életre való törekvés.

mle
11-
ban
kek
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király és a kõtáblát tartó Mózes, valamint a Szûzanya, Keresztelõ János és Miklós püs-
pök veszi körül. A lap közepén az irmoszok elõírás szerint gyakran megénekelt alak-
jai: Jónás, Dániel, Habakuk próféta és a tüzes kemencében éneklõ babiloni ifjak látha-
tóak, majd az alsó sorban balra a felmagasztalt Szent Kereszt Péter és Pál apostolok-
kal, középen az Istenszülõ és a Gyermek Cirill és Metód püspökökkel, jobbra pedig a
tanító Jézus alakja, mellette a lembergi Sztavropégion kolostortemplom látható. A
kompozíció közepén táblaszerû mezõ található, rajta vörös és fekete színnel a követ-
kezõk:

Irmologion 
azaz 

Énekgyûjtemény
A mi atyánk Damaszkuszi János és a tiszteletreméltó atyák mûveibõl

Kiadva a legtisztább Istenszülõ elszenderülése templomának
a lvovi Sztavropegion „Bratsztvo” nyomdájában
1709. május 18.

A második oldalon az alábbi intelem található:

Elõszó mindenkinek, aki csak egyházi énekeket énekel
A királyi próféta mondja: Énekeljetek a mi Istenünknek, énekeljetek a mi királyunknak,

énekeljetek. A harmadik égig érjen föl éneketek, a tisztességesen élni óhajtókhoz. Amit
mondott, ma is igaz. Ezért hát ne a kecske mekegéséhez hasonlítson a ti éneketek, hanem
szívet szelídítõ legyen, megbékélésre és belenyugvásra szólítson fel. Ezért legyen egységes,
s ne legyen harsány. Ebben a könyvben megtalálhatjátok a mi atyánk Damaszkuszi János
szent énekeit. Ezt az irmologion típusú könyvet azért adtuk ki, hogy tudjatok az ebben
foglaltak szerint énekelni, s ha valaki másképpen ismeri az énekeket, akkor ennek alapján
javítsa ki azokat. Reméljük hát, hogy ezen zsoltárok és más énekek hasznára lesznek
mindazoknak, akiknek az a feladatuk, hogy énekükkel dicsõítést zengjenek.

A lvovi Sztavropégion Istenszülõ elszenderülése templomának szerzetesi közössége
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Aktuális és megszívlelendõ sorok háromszáz évvel a könyv megjelenése után is. Re-
méljük, magyar hazánkban még sokáig lesznek olyan görög katolikus hívek, akik ké-
pesek ezen intelmek szerint élni és énekelni az Úrnak. 

Vendég vagy ezen a földön.

Csak az a Tied, amit a bõröd

alatt hoztál és elviszel. Gaz-

dag, aki egészséges. Aki erõs.

Aki nem szorul másra. Aki föl

tudja vágni a fáját, meg tud-

ja fõzni ételét, meg tudja vet-

ni ágyát és jól alszik benne.

Aki dolgozni tud, hogy legyen

mit egyék, legyen ruhája, ci-

põje és egy szobája, amit ott-

honának érez. Fája, amit föl-

apríthasson. Aki el tudja tar-

tani a családját, étellel, ruhá-

val, cipõvel, s mindezt maga

szerzi meg: az gazdag. Ör-

vendhet a napfénynek, a víz-

nek, a szélnek, a virágoknak,

örvendhet a családjának, a

gyermekeinek és annak, hogy

az ember él. Ha van öröme

az életben: gazdag. Ha nin-

csen öröme benne: szegény.

Nem gyõzöm eleget mondani:

tanulj meg örvendeni. Annak,

hogy élsz.

S mert élsz: gazdag lehetsz.

Wass Albert 
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E próbák túlmutattak a zenén

C Z I F R A J Á N O S

�

Amikor 1957 körül, anyámmal és nagymamámmal Albertfalváról a Hamzsabégi útra
költöztünk, anyám jelentkezett a Szent Imre-templom kórusába, melyet Fodor László
karnagy vezetett. Többnyire gregorián ordináriumot énekeltek – gyerekként fönt a kó-
ruson hallgathattam – de a többszólamú betétek, motetták is a társaság repertoárját
alkották. A karnagy úr hat gyermeket nevelt orvos feleségével együtt. A tagok jó része
az Egyetemi templomból indult, s az ének ereje megõrzi a kapcsolatokat; ennek meg-
ható példája, hogy az egykori dalosok nemrég tartottak találkozót. Különösen emléke-
zetesek voltak az egynapos kirándulások, például Visegrádon. A Szent Imre-temp-
lomban a 10 órai misén szolgáltak, melyet Vitányi György prépost celebrált, orgonán
Gebora Béla kísérte õket több alkalommal. Mindig az Asperges me kezdetû antifonát
énekelték elõször. 

1958-ban lettem a kerületi zeneiskola növendéke, ahol zongoratanárom Sasvári Gabi
néni lett (nemrég, 94 esztendõs korában hunyt el). Gyenge, vékony ujjaim ellenére
próbáljunk meg egy évet – mondta anyámnak. Nagyon megszerettem õt, mindig bizo-
nyos tartással és szívvel-lélekkel tanított. Nem tartoztam a legszorgalmasabb tanítvá-
nyai közé...

Ugyanabban az évben kezdtem el Bárdos Kornélnál, azaz Berci bácsinál a szolfézsórák
látogatását. A felvételire emlékezvén jóságos, bátorító alakja, türelme tûnt fel különö-
sen. Órái mindig élményt jelentettek: a ritmikai gyakorlatokat lépésben, körben az
osztályteremben táncolva jártuk. A szolmizációs képleteket a táblán korongokkal jelez-
te vagy villanykábelen ülõ madarakkal. Az egyre nehezebb gyakorlatok mellett is az
éneklés öröme maradt a cél.

A hatvanas évek elején tudtuk meg, hogy tanár úr – Berci bácsi – a Szent Imre-templom

Írásunk szerzõje 1951-ben szü-

letett Budapesten. A Piarista

Gimnáziumban tett érettségi

után a Mûegyetem építészka-

rán, majd a Zeneakadémián,

majd – posztgraduális képzés

keretében – a salzburgi 

Mozarteumban, a karmester és

az egyházzenei szakon szerzett

diplomát. 

A Szent Imre-templom 1972-

ben alakult kórusának alapító

karnagya, 1983–2000 között a

salzburgi egyházmegye zenei

referense, 1987 óta dómkar-

nagy. 

Négy gyermek édesapja. Sza-

badidejében szívesen olvas,

utazik s tesz pihentetõ sétát. 

A (magyarországi) Kórusok

Országos Tanácsa életmû-díja-

sa, a Rupert és a Virgil-rend tu-

lajdonosa.
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fél tizenkettõ órakor kezdõdõ miséin egy, a tanítványaiból álló, úgynevezett „kiskó-
rust” (Kikó) vezet. Egy idõ után megtiltották neki e „felforgató tevékenységet”, mert
veszélyeztette volna zeneiskolai állását. Az, hogy õ ciszterci szerzetes, szintén csak ti-
tokban terjedt el és mindenki nagyon diszkréten kezelte, nehogy ártson neki és az álta-
la nevelt ifjúságnak. Nagy megtiszteltetés ért, amikor gimnazistaként, 1966 táján meg-
hívott a „Kikóba”. A próbákat kedden este, a Váli úti iskolában tartottuk, elõször mad-
rigálokat, motettákat énekeltünk, aztán a gyakorlás végén felolvasott egy levelet, me-
lyet hegyi beszédnek neveztünk. Ezekre a gondolatokra úgy emlékszem vissza, mint ifjú
szívünkben nagyon mélyre beégõ útjelzõkre, mély erkölcsi, etikai és vallási tartalom-
mal. E próbák túlmutattak a zenén. Akkor tanultuk meg igazán, hogy az éneklés mi
mindenre jó: olyan gondolatok kifejezésére, átvitelére mások felé, melyeket másképp
nem tudunk kifejezni vagy azért, mert akkor tiltott dolog volt, vagy mert a szavak sok-
szor nem jutnak olyan messzire, mint a hangok. A muzsika ereje misszionál. Ezt kö-
szönhetjük Berci bácsinak.

A kórus a próbákon túl is összetartott, összetartozott. A nagyobb otthonokban tartott bá-
lok elõtt Berci bácsi mindig figyelmeztetett: csak akkor érezheted jól magad, ha má-
sokra is gondolsz – ne hagyj senkit unatkozni. Vagy: mindenki annyi élelmet hozzon,
amennyit maga is meg tudna enni; ne legyen felesleges maradék. Emlékezetesek vol-
tak a Balatonalmádiban rendezett évkezdések is. Berci bácsi mindig kérte, hogy ha
ajándékon törjük a fejünket, csak hanglemezeket adjunk neki, mert azt kiválóan tudja
használni zenetörténetóráin. Néhányan meglátogathattuk Bartók Béla úti lakásában,
és csodálattal néztük óriási lemezgyûjteményét. Aztán rámutatott arra a szekrényre,
mely elfoglalta kis lakásának jó részét, és melyen a napi szentmisét mondta. Akkor
döbbentünk rá, micsoda odaadással és kitartással volt õ nemcsak zenetanár és pedagó-
gus, hanem pap mindörökké. Õ, akit szentelése utána rögtön elhurcoltak, eltiltottak hi-
vatása gyakorlásától, rendházát bezáratták, ennyi év után, haladva az idõskor felé sem
vesztette el lelkesedését, hitét. Zenetudósként tanította a világot publikációival, a ma-
gyar városok zenei életérõl végzett kutatásaival, könyvsorozatával.

Mindig örömmel gondolok arra a nagyon jellegzetes hangzáskultúrára, melyet az ifjú
hangokból összeállított kórussal megteremtett. Finom, homogén zengés volt ez, mely-
ben mindenki megtalálta a helyét, senki sem „szólt ki”, és az egész csapat egy hang-
szerként követte karnagya finom kézmozdulatait. Ez sem akkoriban, sem manapság

A Fodor kórus 1958-tól talán

1963-ig mûködött templo-

munkban. Eredetét tekintve

1948-ban alakult az ELTE hall-

gatóiból és az Egyetemi temp-

lom énekkaraként szolgált. 

A Szent Imre-templom orgo-

nistája ebben az idõszakban dr.

Simon Antalné Margit néni*

volt, a Fodor kórus kísérõje pe-

dig Gebora Béla, akit 1956-ban

két év börtönre ítélt a kommu-

nista rendszer. (Czifra Jánosné

szíves közlése szerint.)

*Margit néni mûködését a 70-es

évek második felétõl Hámori

Gyula és Czifra János segítették.

Haid Árpád plébános idejében

Horváth Béla és Kecskés Dezsõ

látták el e feladatot. Horváth

Béla hirtelen távozása után 

Csányi Tamás ült az orgonapad-

hoz, Kecskés Dezsõ pedig fõ-

ként a temetésekért felelt. Ez

idõben Dékány András, Döb-

rössy János, Hadrovics Gábor,

Hajós György, Jákó Jenõ voltak
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nem gyakori: igen türelmes próbamunkával, az inkább megsejtetni akaró kifejezés esz-
közeként õrzöm. Valamiféle alázatot árasztott Berci bácsi kórushangzása, mellyel na-
gyon meggyõzõen hatott – többnyire a József Attila Gimnázium dísztermében össze-
gyûlt hallgatóságra.

Még a templomi „kórusalapításhoz” megemlíteném, hogy a hetvenes évek elején Cser
Miklós – az idõben karmesterképzõs növendék a Zeneakadémián – állt elõ az ötlettel:
szervezzünk énekkart, mert a sikeres diplomához okos lenne egyházzenei gyakorlatra
is szert tenni. Akkor a Fodor kórus már nem létezett, és Berci bácsi közössége sem éne-
kelt a déli szentmisén. Az elsõ próbákat Miklós Bajcsy-Zsilinszky utcai lakásán tartot-
tuk, körülbelül tizenöten lehettünk. Palestrina Missa brevis-ével készültünk az elsõ Vil-
lányi úti föllépésre. Késõbb beszéltem Berci bácsival, aki hozzájárult, hogy a Kikóból
énekeseket szervezhessek, akik az új templomi kórusba beállnának, hogy a templomi
szolgálat ne szakadjon meg. Egy-két alkalommal – karnagy hiányában, a lenti kiste-
remben – én álltam ki az énekesek elé, nyári kántorképzõs tapasztalataimban bízva.
Elkezdtünk próbálni, hozzávetõleg harmincöt-negyvenen, éneklésre készen, fiatalok.
Az elsõ Schubert: G-dúr misén megtelt a kórus, és örömmel készültünk a következõ,
Mozart: Koronázási misére. Különösen szép emlékek maradtak az éjféli mise elõtti, fél-
órás zenei áhítatok (Vivaldi Gloria, az elsõ kantáta Bach Karácsonyi oratoriumából
(Jauchzet frohlocket). A nagyheti program elõkészítésében – 1976-os, vietnami kikül-
detésem idején – Kistétényi Melinda tanárnõ segített, de dolgozott a kórussal Dobszay
László is vendégként, vagy késõbb Kollár Éva, Tardy László és mások. Egyidejûleg mû-
ködött már a beatkórus is Székely Ádám és Tihanyi Gellért vezetésével.

Sokat lehetne mesélni a kirándulásokról, összejövetelekrõl, a nagyvázsonyi bálokról és
egyetlen külfödi utunkról, Besztercebányára, a karvezetés diplomámon ill. egy karve-
zetõversenyen, a Zeneakadémián való közremûködésrõl (Liszt: Missa choralis Kyrie té-
tele), szigorúan a XI. Kerületi Zenebarátok álnév alatt.

1980 környékén aztán sorsom elõbb külhoni tanulmányokra, majd – személyes életem
okán – végleges „külszolgálatra” rendelt. Ekkor adtam tovább a karmesteri pálcát – jel-
képesen és szó szerint is – egykori szolfézstanárom, Csengõ Lujzi néni fiának, Csányi
Tamásnak. A történet vele folytatódik.

a kántor segítõi. Csányi Tamás

tíz évig végezte a szolgálatot,

majd saját kérésére, 1994 szep-

temberében a plébánia új

orgonistát alkalmazott: Szabó

Viktor Gábor 3 évig látta el a

feladatot. Õt Dékány András

követte, akinek tevékenysége

hosszabb idõszakot ölel át

(1997. október–2012. január) 

s személyéhez fûzõdik az új or-

gona építésének elindítása,

gyakorlati bonyolítása. Segítõi

fõként Hajós György, Mérõ

Bence és Simkó Anita voltak.

2012. január 14-e óta ismét

Csányi Tamás végzi e szolgála-

tot (és a készülõ hangszer gon-

dozását), a feladatok ellátásá-

hoz folyó év õszén Herczeg

Máté társult, a segítõk személye

pedig változatlan.

Az új hangszer építését a Pécsi

Orgonaépítõ Manufaktúra, 

az orgonaház restaurálását 

a Mensator Kft. kivitelezi.
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Szent Attyának fényes Udvarában, 

Felsö Sión drága Városában, 

Dicsösséges szép Palotájában, 

Már bé-viszi, nagy vigaságában.

Jó szándékot kell feltételez-

nünk egymásról, még akkor

is, ha nem egyezik a véle-

ményünk. Ha a megelõle-

gezett bizalom elvész, mérhe-

tetlenül leromlanak a kapcso-

latok.

Kopp Mária 
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A hûség nem évül el

C S Á N Y I T A M Á S

�

Szikrázó, érintetlen fehér, ropogós-csikorgó hó, benne keskeny, ember vájta, gyerme-
ket takaró ösvény a plébánia és a templom között. Forró tea, dohogó kályha, nehezen
melengetett szentély, fegyelem, folyamatos énekszó és az egykori hanglemezgyár mér-
nökeinek széttárt tekintete minden kutyaugatás után. Emlékfoszlányok a méltóságtel-
jes ócsai templomban zajló Karácsonyi Gregorián lemez felvételérõl. Rajeczky Ben-
jamin, Szendrey Janka és Dobszay László egyedülálló kísérlete a zárt szocializmus elsõ
megtûrt liturgikus lehetõségében. Egy legendás korong.

E mesebeli hóesést megelõzõ tavasszal, az akkor József Attila Gimnázium zeneiskolai
termében zenetörténet-óra gyerekeknek. A gyors beszédû, fekete keretes szemüveg
gazdája egyenként hallgatja meg a növendékeket, hogy néhányat kiválasszon, s Ra-
jeczky Béni bácsi sokat simogató keze alá küldjön intenzív gregoriániskolára. Lábán,
Makovecz, Csányi – hangzott a döntés és a három rövidnadrágos ettõl fogva fürdött a
liturgikus zene õsi áradásában.

Ideje, hogy a kedves Olvasót beavassuk a fentiek szövetébe, elnézést kérve a krónikás
személyes hangütéséért. Folyó év õszén negyven esztendeje annak, hogy dr. Bárdos
Kornél Albert ciszterci szerzetes, zenetanár és -tudós akkori zeneiskolai kórusának tag-
jaiból megalakult/újjáalakult a templom énekkara, és új ösvényt nyitott a Szentimre-
városban mûködõ énekesek sorában. 

Generációkon keresztül „Berci bácsi” volt az a gyors beszédû, fekete keretes jelenség,
aki annyi növendéknek adta át a muzsika szeretetét, a harmónia, a kórus éneklés szép-
ségét, aki szerénységével, jóságával mindig lélekben zengõ visszhangot adott a han-
goknak. „Édeske” – mondta, amikor belépett az ajtón a gyakran zajló vasárnapi ebédek
s néha házi misék egyikére, s Édesanyámat – egyben tanártársát – virággal köszöntöt-
te. Szûk, egymásban nagyon bízó csapat adta õt kézrõl kézre; kollégái, akiket a rend-

Írásunk szerzõje 1959-ben szü-

letett Budapesten. 1982-ben a

Zeneakadémián kapott diplo-

mát mint zenetanár és karnagy.

Az itt töltött évek alatt fordult

érdeklõdése a régi zenekultúra

felé. Kedves területe a középkor

és reneszánsz vokális zenéje,

különösen a férfialt énektechni-

ka és elõadói stílus.

A Szent Imre-templom éneke-

seihez 1979-ben csatlakozott,

így 33 éve vállal részt az egy-

házközség életében, amelynek

zenei vezetõje. Elkötelezett a

történelmi Magyarországon ke-

letkezett egyházi hagyaték fel-

dolgozása felé.

Feleségével három leányt

nevelnek.

Szívesen énekel, olvas, fut,

biciklizik.
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szer nem küldhetett magasra, de nem is tarthatott elég mélyen – mert tisztességgel tet-
ték a dolgukat, mint például Skultéty Erzsébet, Vassné Edit, György Marica, Csengõ
Lujza, Sasváriné Gabriella, Geszler György. Emléküket e helyt is hálával õrizze a papír.
Sokan vagyunk, akik elsõ muzsikás lépéseinket neki(k) (is) köszönhetjük, s nem keve-
sen, akik most (is) a templomkórusra húzó lépcsõit koptatjuk.

Szabadjon tehát Berci bácsi életútját felvázolni röviden. Gyermekkora óta szerzetes ta-
nárnak készült, édesapja gondoskodása folytán lett a pécsi székesegyházi énekiskola
tagja. A rendszeres dalos szolgálat kitörölhetetlenül lerakta a zenei alapot, így került
életfogytiglani kapcsolatba a tiszta élõ vizek forrásával, a gregorián kultúrával. 14 éve-
sen, mint kisszeminarista került a budai gimnáziumba és rendházba, 1945-ben Mind-
szenty bíboros szentelte fel. Ebben az évben iratkozott be az egyetemre, majd – ezzel
párhuzamosan – a Zeneakadémiára is. Az egyházzenei tanszakot 1950-ben felszámol-
ták, a növendékeket áttették a középiskolai énektanár- és karvezetõképzõbe. 1948
nyarán államosították az egyházi iskolákat, a bölcsészkarra pedig szerzetesek nem jár-
hattak. Elöljárói kérésre, még a határidõn belül, letette szakvizsgáját.

Ösvényének meghatározó útjelzõje Rajeczky Benjámin O. Cist., aki egy napon a néprajz-
és népzenekutató Domokos Pál Péternek a híres gyulafehérvári Batthyány-kódexrõl
készített fotóit tette az asztalra; ez a magyar nyelvû gregoriánum legkorábbi fontos
dokumentuma. Az e forrásmunkáról írt szakdolgozatát azonnal elfogadták doktori
disszertációnak.

1950. június 18. éjszakáján a szerzeteseket teherautóra rakták és internálták. Túszok
voltak õk, hogy – miután Mindszenty József már börtönben ült – Rákosi megegyezésre
kényszerítse a püspöki kart. A nyár múltával az internálást abbahagyták, de szeptem-
berben az összes szerzetesrendet feloszlatták. 1951-ben újabb változás történt sorsá-
ban: megvonták tõle az egyházmegyei beosztást is.

A választható szûk mezsgyén a zeneiskolai oktatás látszott okos döntésnek, amelyet
mind az idõ, mind a tanítványok feltétlen szeretete hitelesített. 1951–1979-ig azt te-
hette, amire szerzetes tanárként készült: szépre nevelt s jóra tanított. Elõször Miskol-
con, majd Budapesten, a mai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban.

1950-ben alapított kórusát 1962-ig irányíthatta a Villányi úti templomban, amelyet egy
ifjúsági koncepciós per megindítása elõtt, a kellõ pillanatban mentett át az 1956-tól
mûködõ, zeneiskolai énekkarába. 1979-ig vezette az együttest.

Lelkem az Istené.

Szívem a mátkámé.

Szeretetem a hazámé.

Hûségem a királyé.

Becsületem a magamé.

Széchenyi 
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Az 1970-es években, tehát még a zeneiskolai munka mellett, a Zenetudományi Bizott-
ság felkérte a protestáns anyag megírására, az ötkötetes Magyarország Zenetörténete
számára. Nem sokkal ezután Rajeczky Benjámin megbízta a városi zeneélet monogra-
fikus feldolgozásával, amely új és széles ablakot nyitott a hazai muzsika történetében.
Pécs, Tata, Sopron, Eger, Gyõr, Székesfehérvár – sorakoznak a köte-
tek, levéltári, könyvtári kutatómunka, számtalan utazás a tör-
ténelmi Magyarországon... Fõmunkatárs, késõbb az Aka-
démia Magyar Zenetörténeti Osztálya vezetésének sú-
lya, oktatás az ELTE történeti tanszékén, s végül – a
politikai változások eredményeként – a nagyvenyimi
noviciátus növendékeinek tanítása zenetörténetre
és gregorián praxisra. 

Egy életrajzvázlat nem fejti meg a személyiség tit-
kát; mitõl válik ez az ember követhetõ, sõt köve-
tendõ példává? Remek pedagógus, barátságos tár-
sasági lény, érzõ szív, árnyalt lélek, gazember idõk-
ben is hiteles-csendes szerzetes a nap minden órájá-
ban – mindez bizonyosan. De legfõképpen az a talen-
tum, aminél egy tanár semmi többet nem adhat: a vi-
rág átültetésének képessége. Elajándékozni a muzsika
szeretetének örömét életfogytiglan. Nemcsak látszani vala-
minek, hanem lenni is az.

2003. november 8-án a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban tanítványai, tisztelõi
emléktáblával jelölték meg jelenlétét. Fontosnak hisszük, hogy az értéket, a tartást, a
felelõsség vállalását, a következetességet és a szeretet útját ez által felmutathassuk s
hálát adjunk mindezért. Hiszen a hûség nem évül el.
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Az életnek belsö rekesziben 

Szeretetnek édes kebeliben 

Nagy gyönyörüségek böségiben 

Maga mellé ülteti székiben.

Az érzelemgazdagság meghatá-

rozó a tudományos tevékeny-

ségben. Egy felszínes ismere-

teket halmozó, lelkileg elsivá-

rosodott ember nem lehet iga-

zán kreatív kutató. Az érze-

lemvilág gazdagításához pe-

dig legjobb eszköz a zene és

más mûvészetek, valamint az

erkölcsi nevelés.

Freund Tamás 
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Értve hallani jobb és érdekesebb

D A R Á Z S R E N Á T A

�

Analízis – hol is hallhattuk-e szót az iskolában? Például matematikaórán. A matema-
tika egyik ága a függvénytan, melynek legfontosabb tevékenysége a függvényanalízis.
A függvényanalízis legelsõ lépéseit már az általános iskolások is ismerik: ha felrajzol-
ták egy függvény grafikonját, leolvassák róla, hol metszi az x- vagy az y-tengelyt, mi-
lyen a meredeksége. Gimnáziumban meg kell tudni állapítani egy függvény értelme-
zési tartományát, értékkészletét, zérushelyét, inverz függvényét stb. Az egyetemi ta-
nulmányok erre a tudásra épülve foglalkoznak aztán a függvény határértékével, foly-
tonosságával s más egyéb jellemzõivel. Az analízis haszna és értelme valójában csak
ekkor válik világossá: például ha olyan függvény viselkedésérõl, mûködésérõl is tudok
valamit állítani, amit már bajos lenne lerajzolni. Vagy egy nehezen leírható függvényt
bizonyos határokon belül egy másik, már jól ismert függvénnyel tudom helyettesíteni,
s így jobban megérteni.

Analízis avagy elemzés az irodalomórákon is zajlik. Az általános iskolai verselemzés ki-
merül a vers képeinek megmagyarázásában. A középiskolában aztán meg kell tudni
nevezni a különbözõ költõi eszközöket, mint a metafora, hasonlat, metonímia meg
alliteráció stb. Egy egyetemista vagy egy valódi irodalmár azonban már túllép a pusz-
ta megnevezésen, s a költõi eszközök számbavételén túl azok összehangolt mûködésé-
rõl nyilatkozik, szóhasználatát pedig a mû irodalomtörténeti beágyazottsága is befo-
lyásolja. Verselemzése nem az egyszeri kérdésre válaszol, hogy Mit akart mondani a
költõ?, a költõ ugyanis épp azt és úgy akarta mondani, ahogy a költemény szövege
szól. A vers értelmezése és elemzése feltárja és rendszerezi a verset felépítõ költõi ele-
mek természetét és struktúráját; ez a verset nem befolyásolja, csakis a befogadót, az
olvasót. Az õ értését, átérzését árnyalja, mélyíti, fejleszti a verselemzés.

Írásunk szerzõje 1976-ban szü-

letett Sopronban. 

A gimnáziumi érettségi után a

szegedi József Attila Tudo-

mányegyetem hallgatója lett

magyar és matematika szakon,

s mellette a szegedi zeneisko-

lában zenei tanulmányait is

folytatta. Harmadévesen fel-

vételt nyert a Liszt Ferenc Zene-

mûvészeti Egyetem magán-

ének szakára. 

Elsõéves akadémistaként

nyerte meg Szegeden az I. 

Simándy József Nemzetközi

Énekversenyt. Zeneakadémiai

diplomáját 2002-ben szerezte. 

2000 és 2002 között több al-

ternatív zenés színházi produk-

cióban mûködött közre Buda-

pesten és Nyíregyházán. A

2002/2003-as évadban a sop-

roni Petõfi Színház mûvésze
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A zenei analízis is több szinten mûvelhetõ tudomány. Elemi fogásait valaki akkor is al-
kalmazni tudja, ha nem tud kottát olvasni. Elég, ha jó a hallása, s megfelelõ zenei me-
móriával rendelkezik. Ilyen elemi megfigyelés például az ismétlés felismerése, legyen
az azonnali vagy forduljon elõ a mû egy késõbbi pontján. Ahhoz sem kell különösebb
ismeret, csak egy kevés érzékenység, hogy valaki, teszem azt, egy dal egy mondatnak,
egy frázisnak számító egységeit megérezze, még ha nem tudja is megnevezni, hogy az,
mondjuk egy félperiódus. A harmóniai feszültség vagy épp oldódás felismerése is pusz-
tán fül kérdése. Az analízis nem mindenáron a megnevezés, a zenei eszközök leltárba
vételén múlik; sokkal fontosabb, hogy rész és egész viszonyáról, mûködésérõl tájékoz-
tasson. A megnevezés már egy magasabb szint feladata.

Az elmélyültebb analízis azonban nem állhat meg a zenei eszközök megnevezésénél. A
zenei analízis tudós formájában nem pusztán felismeri a mûalkotást formáló melodi-
kai, metrikai, ritmikai, harmóniai, dinamikai stb. elemeket, de azok összefüggéseirõl,
bonyolult egymásra hatásukról, mûködésükrõl s az adott közegben specifikus jellem-
zõirõl is számot ad. A valódi analízis tehát a mû formáját (a felszíni és mély struktúrát)
és az azt kitöltõ tartalmat (a melodikai, ritmikai, harmóniai stb. anyagot) egymáshoz
viszonyítva vizsgálja. Az ilyen analízis a legapróbb elemekbõl, az egyes hangokból ki-
indulva minden léptékben érvényeset tud mondani.

Ezt a definíciót alapul véve szeretnék most példákat hozni arra, hogyan s mit is kell és
lehet megfigyelni egy zenedarabon. Elemzésem tárgyául Schubert Asz-dúr miséjét vá-
lasztottam, de a példák többsége e darab ismerete nélkül is érthetõ lesz.

Az énekes és a csak hangszeres darabok elemzése alapvetõ különbséggel bír: a vokális
mûveknek ugyanis van szövegük, s a szöveg szerkezete (versszakok beosztása, a szö-
veg tagolódása) mindenképp befolyásolja a zenei anyag rendezõdését. (Magától érte-
tõdik, hogy a szöveg jelentése pedig meghatározza a mû atmoszféráját.) Egy mise ese-
tében tehát biztosak lehetünk abban, hogy tagolódása a liturgiának megfelelõen törté-
nik. A liturgia elõírásai miatt a szöveg teljesen kötött ugyan, az egyes tételeken belüli
szöveghasználatot azonban már zenei szempontok is befolyásolják. Tipikus példa erre
szinte minden misében a Kyrie (ahol a Kyrie eleison és Christe eleison nem csak három-
szor ismetlõdik) vagy a Sanctus és Benedictus végén álló Osanna. Ilyenkor a kötelezõen
elhangzó ismétléseknél azért szerepel több, hogy racionális zenei tételhossz jöhessen
létre. Ugyanígy többször ismétlõdhet a Gloria vagy Credo végén álló ámen.

volt. 2002 és 2005 között a sop-

roni Horváth József Alapfokú
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francia dalirodalom. 



55

A hosszabb szövegû tételeket (Gloria, Credo) általában több részletre bontva szokás
megzenésíteni. Ez történhet akár különálló tételekben (például Bach h-moll vagy Mo-
zart c-moll miséjében) vagy nem önállóan mûködõ, de felismerhetõen elhatárolódó té-
telrészekben. Schubert miséjében így épül fel valóban jól elkülöníthetõ, önálló zenei
anyagot hordozó részekbõl a Gloria és a Credo. Az Agnus Dei szövege is gyakran kétté-
teles vagy kétrészes megvalósulást eredményez: a könyörgõ Agnus Dei, qui tollis pec-
cata mundi, miserere nobis szövegrész harmadik ismétlésekor megjelenõ Dona nobis
pacem a legtöbb zeneszerzõt vidám, bizakodó kicsengésû zenére ihleti.

Miben is állhat akkor a zenei különbözõség? Ha egy szóval szeretnénk meghatározni, azt
mondhatjuk, hogy a különbözõ zenei egységeknek más és más a karaktere – a karak-
ter azonban kevéssé zenei terminus, s valójában sok zenei összetevõ együttállása szük-
séges egy adott karakter felépítéséhez. Befolyásolja a tempó és a metrum, az hogy va-
lami gyors, lassú vagy mérsékelt menetû, páros vagy páratlan lüktetésû; befolyásolja
a zenei anyag mozgása, a kiválasztott ritmusértékek folyamatos avagy meg-megakadó,
változatos avagy egyenletes menetelése; befolyásolja a részlet hangneme, dúr-e vagy
moll; befolyásolja az adott rész melodikája, dallamossága vagy épp egyhangúsága, a
dallammagasságok (magas vagy mély) elhelyezése, felrakása; befolyásolja a dallamot
körülölelõ (konszonáns vagy disszonáns) harmóniai világ; befolyásolja az adott rész
hangszerelése, sûrû vagy áttört faktúrája. Szembeötlõ zenei tulajdonság az adott zenei
anyag dinamikája – mégis ez a legsúlytalanabb elem, valójában ez ad a legkevesebb
információt a struktúráról: a szerkezet befolyásolhatja a dinamikát, de fordítva nem
fordul elõ, a dinamika nem magyarázza a szerkezetet.

Nézzünk most néhány példát arra, hogyan használja Schubert a fenti elemeket az Asz-
dúr misében. A Kyrie szövege önmagában hármas felépítésû, méghozzá visszatéréses
szerkezetet sugall, s ez itt meg is valósul. A disszonanciákban bõvelkedõ (s emiatt fe-
szült), erõsen modulatív (így bizonytalan, változékony érzetet keltõ) tétel nyugodt
hömpölygésû Andante con moto elsõ szakaszában a kórus és az egész zenekar együtt
méltóságteljes könyörgést invokál. 

Ahogy feltételeztük, a Christe eleison szövegrésznél más zenei anyag jelenik meg, az
alapvonások ugyan változatlanok (feszült harmonizálású, erõsen modulatív), de a szó-
listák domináns hangnemben (Asz helyett Esz-dúrban) induló imitatív, polifón szövé-
sû anyaga a közösséget alkotó egyéni hangok megnyilvánulása. A rondószerû szerke-
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zetben újra visszatér a tételkezdõ Kyrie szakasza, melyet ismét a szólisták Christéje kö-
vet. A tételt coda-szerû Kyrie zárja le.

Míg a Kyrie alapvetõen homogén karakterû volt, a következõ Gloria a már említett mó-
don több eltérõ hangulatú szakaszra tagolódik. Ellentétek azonban nemcsak az egyes
szakaszok között, de a részeken belül is jelentkeznek. Valójában az a szinte példa nél-
kül való, ha egy zenei tétel hangnemében, felrakásában, karakterében, mozgásában
egységes, változatlan marad – az ilyen zene borzasztóan egyhangú lenne. A kiegyen-
súlyozott kompozícióra törekvõ zeneszerzõ a különbözõ zenei elemeket olyan precízen
hangolja össze, ahogy egy mesterszakács az ízeket. Az elsõ látásra homogénnek tetszõ
zenei anyag sokszor hordoz magában olyan megbújó részleteket, melyek az alapkarak-
tert árnyalják vagy ellensúlyozzák. A Gloria elsõ szakasza a szöveget a Gratias agimus
sorig tartalmazza, ám ezen belül érzékenyen formálódik a mondatok értelme szerint.
Ez a rész háromnegyedes ütemmutatójú, ám megzenésítése bizonyítja, hogy ez a met-
rum milyen sokféle zenei karaktert hordozhat. A Gloria in excelsis Deo méltóságát, ha-
talmasságát az egész zenekar és kórus tömött, grandiózus megszólalása húzza alá. Ez
a könnyen megjegyezhetõ, fülbemászó dallam és vonzó, tercrokon modulációkra épü-
lõ harmonizációja újra meg újra visszatér, ha a szöveg tartalma a dicsõítés. A rondó-
szerû formában a témamegjelenések közt felhangzó közjátékok tartalmazzák az eltérõ
hangvételû anyagokat. Ilyen az et in terra pax karcsú felrakású, éteri megszólalása és
a szólisták adoramus te kezdetû visszafogottabb, válaszolgatós szakasza.

Ha ez az elsõ rész alapvetõen grandiózus volt, akkor várhatóan kedves és visszafogott
karakter követi. A Gratias agimus valóban így indul, ám a Domine Deus kezdetû (ebben
a részben középrésznek tekinthetõ) szakasz épp az induló nyugodt páros lüktetés vál-
tozatlanul hagyása miatt borzongatóan komor, melyet a szólisták gratias agimus kö-
nyörgése szakít meg újra meg újra. A középrészt a tételrészt kezdõ Gratias agimus vari-
ált visszatérése követi.

Nem szándékozom ilyen részleteséggel leírni a Gloria további szakaszait, csak néhány
különleges megoldásra hívom fel a figyelmet. A következõ Allegro moderato szakasz
(szintén Domine Deus szövegre, jó példa a zenei szempontú szövegismétlésre) fojtott
izgalma fokozatosan ível a tételt lezáró hatalmas fúgáig (Cum sancto Spiritu). A szó-
listák ismétlõdõ megszólalására válaszoló kórus ugyanolyan archaikus eleme az egy-
házzenének, mint a fúga mûfaja – felhasználásuk a tételt egyetemessé teszi.
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Láttuk, Schubert mennyire változatosan árnyalja a dicsõítés karakterét. A Sanctus és a
Benedictus tételpár is hasonlóan sokrétû. A Sanctus nagy tömbökbõl álló kórusmegszó-
lalásait a vonósok apró értékekben történõ folyamatos játéka ellenpontozza. A Bene-
dictus, bár hangvételében intimebb, személyesebb – zenei megoldásában nagyon is
rokon: a basszus nélkül megszólaló szólisták lassan mozgó dallamát mélyvonós pizzi-
cato teszi élénkké, izgatottá. A Benedictus egyik legfelemelõbb pillanata, mikor az ad-
dig a szólisták és a kórus által külön-külön megszólaltatott zenei anyag együtt hangzik
fel. Mindkét tételt ugyanolyan felhõtlen, táncos Osanna zárja le. (Nagyon gyakori –
Mozart, Haydn és Schubert miséiben szinte általános – toposza a Sanctus – Benedictus
tételpárnak a fentihez hasonló megosztás. A Sanctus általában nyugodt mozgású,
grandiózus kórustétel, a Benedictus kedves, éteri szólótétel, s mindkét tételt vidám
Osanna követ.)

A liturgia egyik legfontosabb és legünnepélyesebb pillanata a közösség együttes hitval-
lása; a Credo mégis komoly zeneszerzõi problémát vet fel: a szentmisében megszólaló
zenei tételek hossza nem léphet túl bizonyos kereteket, márpedig a Credo szövege már
elmondva is hosszú, énekelve pedig még több ideig tart. Van néhány zeneszerzõi fogás
e probléma leküzdésére: általános a szöveg viszonylag gyors tempóban való, recitálás-
szerû megzenésítése, de elõfordul például bizonyos szövegrészek kihagyása, vagy
adott szövegrész több szólam közti megosztása is. Utóbbi esetben a hallgató nem érti,
csak felidézi a szöveget, mert a különbözõ szólamok mást és mást énekelnek – viszont
a teljes szöveg kötelezõen elhangzik. (Haydn fiatalkori F-dúr miséjében van erre pél-
da.) A Credo egyetemességének megjelenítése, hogy általában az egész kórus énekli.
Csak a Jézus emberré válását felidézõ Et incarnatus est szövegrész bensõséges, mélyen
emberi és érthetetlen csodáját szokták a zeneszerzõk szólistákra bízni. (Schubert Asz-
dúr miséjében azonban ezt a szakaszt is a kórus énekli.)

A fentiekben csak nagy vonalakban tekintettük át a kiválasztott mûvet. A mélyebb ana-
lízis azonban egyre kisebb egységekbe hatol, a tételeket kisebb szakaszokra, azokat
összetartozó ütemekre, az ütemeket hangokra bontja. Az érvényes analízis végül pusz-
tán két hang viszonyáról is nyilatkozni tud.

Az analízis épít megelõzõ tapasztalatainkra és elvárásainkra is. A mûfaj és az apparátus
eleve kijelölhet egy keretet. S a mû elsõ hangjai, elsõ frázisa, elsõ periódusa elhangzá-
sakor máris elindít egy elvárásláncot, amit vagy kitölt vagy lerombol, amihez képest
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történnek a változások. Van-e jól megfigyelhetõ dallam és kíséret, együtt, összefonód-
va, vagy egymáson átívelve szólalnak-e meg a szólamok? Egyáltalán, az apparátus
mennyi és melyik tagja játszik vagy énekel? S ha egy szakasz véget ért, a következõ is-
métli, folytatja, variálja-e az addig hallottakat, avagy gyökeresen mást, újat hoz? Ha-
sonlít-e valamire, amit hallok, vagy teljesen új és ismeretlen? Ha sikerült egy tételt ré-
szekre bontani, tudom-e a részeket tovább is tagolni, egészen a legkisebb értelmes egy-
ségig? S fordítva, az egymásra következõ értelmes egységekbõl szakaszokat összerak-
va eljutok-e az egészig? 

A darab interpretációját alapjában az a vizsgálódás határozza meg, melyet elõadója –
akár öntudatlanul vagy megfogalmazatlanul – de a gyakorlás során elvégez. A mû
megismerése során a hierarchiában elhelyezett elemek pozíciója és minõsége hatá-
rozza meg az elõadásban felhasznált játékmódokat és eszközöket. A fejben elõre el-
képzelt és a megszólaltatott mû lefutása hasonló, de nem azonos. Az adott pillanatban
már elhangzott hangok a rá következõk sorsát meghatározzák, s bár az elõadónak van
róluk egy elõzetes szándéka, játékának az aktuális elõzményekhez kell igazodnia. 

Az analízis eredményeire tehát elsõsorban az elõadóknak van szüksége. Mégsem gon-
dolom, hogy a fenti sorok ne lehetnének érdekesek vagy tanulságosak bárkinek, aki ér-
deklõdve, nyitott füllel közeledik a zenéhez, akár mint lelkes karénekes, akár mint
amatõr hangszerjátékos vagy szorgalmas zenehallgató. Értve hallani – jobb és érde-
kesebb.

Életutunkon a keresztek

olyanok, mint a kottában:

felemelnek.

Kodály Zoltán 
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Életem kísérõje az ének

D A R N A Y E R I K A

�

Fényesen megvilágított ez a pillanat, és hálás vagyok, mert leírhatom, amit érzek. Kis-
korom elsõ zenei emlékeihez tartozik, ahogyan édesanyám a Cigánykórust énekelte
vasalás közben a Trubadúrból, elmesélve tartalmát, bájos eleganciával említve, misze-
rint bonyolult is, zavaros is, de ez nem baj, mert a zene a fontos.

Herenden, a 70-es években, munkásszállón laktam; porcelánfestõnek tanultam. Négyen
voltunk egy szobában, egyikük – Gyujtinak hívtuk – sánta, púpos, de nagyon kedves.
Használhattam a lemezjátszóját akkor is, amikor nem tartózkodott otthon. Zsenge vol-
tam, így két emelet hallgatta délutánonként Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét, de
nem szóltak érte. Színjátszó csoportba is jártam, s elõtte néptáncpróbára, ahol arra
kértem a hangszeren kísérõ Zoli bácsit, hogy tanítson meg zongorázni. Elnézõ mosoly-
lyal simogatott meg – ugyan leánykám, mikor és hol gyakorolhatnál? Nyáron többször
is átmentünk Tihanyba orgonahangversenyt hallgatni, s bár korán bent kellett lennünk
a gyárban, mindig késõn értünk vissza. 

Budapestre jöttem férjhez, ismerkedtem a ház lakóival, jártunk hangversenyre, és sokat
beszélgettünk. Szomszédom, kortársam már régóta tagja volt a kórusnak, de akkori-
ban csak megjönni és elszaladni láttam hosszú hajával. Kértem, szóljon, ha énekelnek,
mert szeretem nézni a karmester gesztusait. Vártam a vasárnapot, hogy hallhassam
végre azt a zenét, melynek rám tett hatását nem is tudom szavakba önteni.

Álldogáltunk a mise után, én lelkendeztem, õ ösztökélt: gyere te is! Úgy hallottam, be
kell mutatkozni, és hogy idõ kell ahhoz, hogy a közösség befogadjon. Nem tudtam, mit
kell tennem, milyenné kell válnom, hogy ez megtörténjen. Alig tudtam aludni az
izgalomtól – ma már csak mosolygok ezen, de akkor igazi tétnek tûnt. A szárnypróbál-
gatás után kezdõdött igazán az élet. És senki nem ígérte, hogy könnyû lesz. Ha mos-
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tanában utazásra készülünk – szoktam mondani –, ez már nem kirándulás, hanem
idõnként talán zarándoklat, mert bizony belátás és türelem kell hozzánk.

A péntek esti fáradtságom küzdelme hosszú évek óta kísér, néha alig találok erõt lemen-
ni próbára, aztán alighogy elkezdõdik, egy friss, találó mondat, hasonlat és eláraszt az
érzés: milyen jó, hogy mégis... 

Tele vagyok emlékekkel. Az elsõ linzi út; akkor ettem elõször igazi bécsi szeletet – tény-
leg lelógott a tányérról. Salzburg, talán harmadízben, a kis templom a temetõ alatt,
ahova bekopogtunk s bebocsátattunk, ahol Ipoly atya fejbõl mondta a misekönyv tex-
tusát – némi sajátos variációval egy liturgikus témára. Majd a Mária-motetta, persze
kotta nélkül – magunk is megemelkedtünk a pillanat különlegességétõl. Kárpátalja,
Németország, Franciaország, Délvidék, Erdély. Többször is. 

És mennyi-mennyi összefonódás. Tudunk egymás családjáról, nehézségeirõl, örömeirõl.
Házasságok s életre szóló barátságok alakultak. Szeretem, ha új tag szegõdik közénk,
és mesélhetem, ki kihez tarozik. A karácsonyi ajándékozásra készülve egymás nevét
húzzuk. Dalostársam megkérdezte: miért írtam a kísérõcédulára, hogy közelebb kerül-
jön az alt a szopránhoz? Azóta többet törõdünk egymással. Az ének meghatározza és
behálózza életünket. Izgalom a fõpróbákon, néha félelem, aztán mindenki belendül,
megszólalnak a hangjegyek, elszalad, elnémul a visszhang. Mosoly, bólintás, jó volt
ám, köszönöm! Részese lenni valami gyönyörûségnek, ami kihívás, feladat, ajándék és
nagy-nagy öröm. Tesszük a dolgunkat, néha kirándulunk, idõnként eljutunk az Ope-
rába, szívesen megyünk egymáshoz mulatságba vagy éppen szüretelni, esküvõre, ün-
nepelni. Egy kórustakarítás is erõsíti összetartozásunkat.

Néhány éve elvesztettünk valakit, aki pótolhatatlanul hiányzik értelmével, szellemessé-
gével, megbízhatóságával. Hozzá kell edzõdnünk ehhez az árnyékhoz is.

A korábban emlegetett részesség öröme, a gyönyörûség az együttlétben tartós erõt és
útravalót ad. Mindez az a kihívás és feladat, amit sokszor a fáradtság és más gondok
ellenére is örömmel vállal az ember, mert vele gazdag lelki ajándék és felmelegítõ bol-
dogság jár. Köszönet az Úrnak és dalostársaimnak!

A megöregedett és megifjodott

kontinens felett mint valami

óriási szivárvány ível végig a

világ leggazdagabb dallam-

kultúrája, a Közép-tenger

klasszikus zenéje, a gregorián

ének. Minden dallamszövés

forrása és mintaképe, telített

bõség, túlcsorduló gazdagság

ez a melodika, kisajtolt nedve

elvirult világtájaknak, ezred-

éves szüret. Birodalma az

emberi hang természetes dal-

lamosságában gyökerezõ,

örök törvények szerint tenyé-

szõ-hullámzó melódia-erdõ,

az egyszólamú zene legdia-

dalmasabb kivirágzása.

Szabolcsi Bence
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Írásunk szerzõje a Liszt Ferenc

Zeneakadémián szerzett orgo-

namûvészi majd karmesteri

diplomát.

Az elmúlt két és fél évtized

feladatait a Magyar Állami Ope-

raház, a Miskolci Szimfonikus

Zenekar, a Budapesti Kamara-

opera és a Budapesti Weiner

Leó Szimfonikus Zenekar jelölte

ki. 1997 óta ismét az Operaház

tagja, ahol rendszeresen ve-

zényel balettelõadásokat. Idõ-

közben öt éven át volt a bécsi

Staatsoper balett-társulatának

vendégkarmestere is.

Ösztöndíjasként Bécsben és

Angliában bõvítette ismereteit.

1982-ben került a pasaréti fe-

rences templom kórusának élé-

re, 1990 óta pedig a kántori te-

endõket is ellátja. Itt számos

nagy oratórium elõadását irá-

Honnan is jött, fiatal barátom?

D É R I A N D R Á S

�

Hogy pontosan mikor történt, nem emlékszem már, úgy 1977–78 táján. Egy téli na-
pon, a 6-os villamoson együtt utaztam azzal a szimpatikus arcú fiatalemberrel, aki
építészmérnök létére újra iskolapadba ült a Zeneakadémián. Jómagam, frissen felvett
orgona szakos hallgató lévén sok új, számomra addig ismeretlen diáktárssal ta-
lálkoztam és ismerkedtem meg, akik – fõleg a karvezetõsök, orgonisták – általában a
keresztény kultúrkörbõl érkeztek.

Ezek közé tartozott a fent említett fiatalember is – a késõbbi jó barát – Czifra János is.
Néhány beszélgetésen túl voltunk már akkor, ezekbõl megtudtam, hogy a Villányi úti
templomban énekkart vezet, s ennek kapcsán lett közös témánk a templomi zene.

Egy szép napon János úgy döntött, hogy benevez a karvezetõsök zeneakadémiai ver-
senyére és Liszt: Missa Choralis c. mûvébõl a Kyrie-t fogja vezényelni, saját kórusa
élén. A hangszerkíséretre engem kért meg. A versenyt annak rendje és módja szerint
meg is nyerte, muzikalitása, személyiségének kisugárzása nagy hatással volt elõadóra,
befogadóra egyaránt. Engem is magával ragadott. Egyre gyakrabban fordultam meg
mint orgonista a kórusnál, ennél a fiatalos lelkületû, csupa derû társaságnál, s öröm-
mel tartottam velük egy-egy kirándulásra is.

A Szent Imre-templom nagysága, nemes egyszerûségében rejlõ varázsa lenyûgözött. Or-
gonajátékosként addig fõleg a Mária utcai Jézus Szíve templom méreteit ismertem. (Itt
jegyzem meg: a Mária utcai templomot akkoriban szintén egy jeles ciszterci, Kalmár
Ödön igazgatta – sokat köszönhetek neki is…)

Szintén nem tudom idejét, de elszánt orgonistaként, aki már sokat tud a kántori szol-
gálatról is, elõször vállaltam helyettesítést a Szent Imre-templomban. Akkoriban sok
misét mondtak vasárnap, de ez nem ijesztett el a feladattól, mert a Jézus Szívében is
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volt vagy hét. Az elsõ helyettesítés alkalmával néhány misén már szerencsésen túlju-
tottam, amikor csöngött az orgona játszóasztalánál elhelyezett telefon Szabó Géza plé-
bánossal a vonal másik végén, aki arra kért, hogy legyek szíves, fáradjak le hozzá a kö-
vetkezõ szünetben. Büszkén lépdeltem a sekrestye irányába, gondolván, most ez a di-
cséret pillanata lesz, hiszen elsõ alkalommal kiválóan helytálltam a szolgálatban. Ma-
gamban fontolgattam, hogyan és miként fogom szerényen elhárítani köszönõ szavait.

Nos, ennek épp az ellenkezõje történt. Néhány barátságos szó után Géza atya ráfordult
a lényegre: Honnan is jött, fiatal barátom? Megmondtam. Melyik templomban szokott
orgonálni? Megmondtam. Vagy úgy? Akkor bizonyosan azért hajtja úgy az énekeket,
mint egy megszállott, kinek nincs hallása és a saját tempóján kívül nem is foglalkozik
mással! Vegye tudomásul, fiatalember, hogy ez egy hatalmas terû templom, itt másképp
szól az énekhang, másképp kell kísérni a kántornak, mint egy kis templomban! Igyekez-
zen meghallani a hívek hangját, ne borítsa fel éneklésbeli jártasságukat!

Leforrázva kullogtam vissza szolgálati helyemre. Mindenem tiltakozott. Hogy képzeli ez
az ember? Engem, aki hibátlanul játszom a kíséreteket, jól énekelek, vezetem a népet,
és szépeket játszom kivonulásra. Azért a következõ csengõhúzás után belehallgattam
a térbe. Nem is értettem, miként nem jöttem rá eddig, hogy itt másképp kell játszani
– vagyis másokat s nem magamat kísérni?

Természetesen aztán a jólesõ dicséret sem maradt el, és még sokszor jártam helyet-
tesként a Villányi úton. Azóta is úgy emlékezem Géza atyára, mint aki rávezetett arra:
nincs két egyforma templom, két egyforma zengés – és hozzáteszem – két egyformán
„szoktatott”, egyformán éneklõ közösség. Ahogy két egyforma kórus, egyforma kar-
nagy sem. Jánostól rengeteget tanultam a kórus hangképzésétõl kezdve, a társaság, a
közösség építésén keresztül, a Szentlélek erejének bevonásáig a közös muzsikálásba.
Ezeket aztán bõven kamatoztathattam, és ma is kamatoztathatom kórusvezetõként is.

Köszönettel tartozom a Szent Imre Egyházközség mindenkori lelkészeinek, egyházzené-
szeinek, hogy szolgálatuk által olyan ihletett légkör teremtõdik újból és újból, csodá-
latra méltóan templomukban, melyben otthonra találhatnak a szent zene mûvelõi,
kedvelõi, és lelkeinket az égi magasok felé emelik.

nyította, valamint több Orbán

György-mû õsbemutatója fûzõ-

dik nevéhez.

Két gyermek édesapja.

Kortárs zenei tevékenységéért

Artisjus-díjban részesült.
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Az égbõl jött az angyalsereg

D I N Y É S S O M A

�

Johann Schelle (1648–1701) munkássága kellett ahhoz – aki gyermekként Heinrich
Schütz énekese volt Drezdában, majd a lipcsei Tamás-templom kórusának tagjából,
késõbb egyetemi hallgatójából, pár éves eulenburgi kántori munkálkodása után vissza-
térve Lipcsébe, a Tamás-templom karnagya lett –, hogy a német nyelvû egyházi kantá-
ták elnyerjék Bach mûveibõl már számunkra is ismert alakjukat. Elsõsorban az evan-
géliumi szövegre komponált mûvek tekintetében jelentett elõrelépést kantátamûvé-
szete, de a hagyományok ápolása sem állt tõle messze, ugyanis az akkor talán legnép-
szerûbb korálfeldolgozási módszer, a „per omnes versus”1 típusában is jelentõset alko-
tott. 

Egy, a legutóbb említett technikával készült mûvét szeretném most bemutatni, melynek
címe: „Vom Himmel kam der Engel Schar” (Az égbõl jött az angyalsereg). E korálkantá-
tája ugyan még nem viseli magán e típus minden tulajdonságát,2 de nagy elõrelépés a
Schütz-féle, egybekomponált „Choralkonzert”-hez képest. Hangszer-összeállítása meg-
felel a hagyományosan, rendkívül gazdagon hangszerelt karácsonyi figurális zenék-
nek. Ezeknél az átlagosnál több hangszert használó mûveknél még jobban szembetû-
nõ a különbözõ lipcsei zenészcéhek izolált, csoportokban való használata. Elsõként
megemlítendõk a már magukban kétfelé osztott „Stadtpfeifer”-ek, azaz 2 trombita,
üstdob, illetve 2 cornetto (más néven cink), 2 harsona; majd a „Kunstgeiger”-ek, azaz
2 hegedû, 2 violetta(!);3 végül az énekesek és a continuo-csoport. A mû minden beve-
zetés nélkül egy nagyon megkapó, minden hangszert foglalkoztató szövegillusztráció-
val indul: elõször a fényt árasztó trombiták, majd a cinkek, végül a hegedûk játsszák
el azt az örömteli vibrálást és egyben a mennybõl való leszállást szimbolizáló, félüte-
mes, ereszkedõ motívumot, mely az egész nyitótételt át-átszövi. Szinte megjelenik lel-

Írásunk szerzõje 1975-ben szü-

letett Budapesten.

A Bartók Konzervatóriumban

zeneszerzést tanult, közben or-

gonált, elõször Gergely Ferenc-

nél, majd Kárpáti Józsefnél. A

Zeneakadémián karvezetõként

és csembalójátékosként képez-

te magát. 1999-ben kapott dip-

lomát, doktori oklevelét pedig

2012-ben vehette át.

Megalapította az Ars Longa

Kamarazenekart és Énekkart,

melyekkel elsõsorban Bach kan-

tátáit, oratorikus mûveit eleve-

nítette fel. Két évig a Fõvárosi

Énekkar karnagya volt. 1999 óta

folyamatosan tanít a Bartók

Konzervatóriumban.

Rendszeresen játszik a pozso-

nyi illetõségû Solamente Natu-

rali – korhû hangszereken ját-

szó – kamarazenekarral mind
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ki szemeink elõtt az egyre terebélyesedõ zenekari hangzás, a leszálló motívumok és a
szopránhangon megszólaló elsõ korálsor felcsendülése alatt a mennybõl leszálló
angyalsereg. Mintha egy barokk oltárkép válna muzsikává! A hívó angyalszó után fel-
hangzik a teljes korál a kórus ötszólamú énekével.4 Eközben a zenekar a saját, menny-
bõl leszállós zenei anyagát játssza, részben egy ütemes közjátékokat képezve a korál-
sorok között, részben folyamatos zenei aláfestést szolgáltatva a korálnak. A tétel négy
ütemes, tematikus utójátékkal végzõdik. A 2. versszakot5 ismét a szoprán szólista indít-
ja, de a koráldallamnak egy erõsen kidíszített, szolisztikus elemeket tartalmazó formá-
jával, a hegedûk concertálása közepette. A harmadik korálsor „Herre Jesus Christ”6

szavainak hallatára belép a teljes zenekar és kórus, hogy az isteni Második Személynek
kijáró pompát megkapja, és talán, hogy még nagyobb kontrasztot képezzen a „Hei-
land”7 szóra írt hosszú szoprán koloratúrával. Egy 8 ütemes zenekari ritornell zárja a
2. versszakot is, melynek fõ eleme a velencei zeneszerzõk kedvelt kompozíciós techni-
kája, a hangszercsoportok közötti felelgetés. A harmadik versszak8 a „fröhlich” szó
képszerû ábrázolása érdekében 3-as lüktetésre vált, és a 17. század elsõ felében álta-
lánosnak mondható, úgynevezett elõimitációs technikával9 dolgozza fel a korálsorokat
a szerzõ. Minden korálsor vége 4-5 ütemes zenekari lecsengést kap. A 4. versszakban10

a legérdekesebb a korálharmonizálás, ugyanis a basszusba kerül a dallam, augmentált
értékekben, ezáltal teljesen új harmóniákra adva lehetõséget. Rendkívül drámai a kí-
sérõ kórusszólamok szaggatott szövegdeklamációja a „Was kann euch tun die Sünd
und Tod?”11 és a „laßt zürnen Teufel und die Höll”12 résznél. A korálsorok között más-
fél ütem erejéig a szólisták fokozzák drámaian gyors szövegmondásukkal a tétel kifeje-
zõerejét. Ezt a tételt is egy zenekari ritornell zárja, méghozzá pontosan ugyanaz, ami
a 2. versszakét. Az 5. versszak13 zenei anyaga pedig megegyezik a 2. versszakéval, el-
tekintve attól, hogy most szoprán szóló helyett tenor szóló énekel. Komolyabb eltérést
csupán a 14. ütemtõl mutat, ahol a más szöveg miatt a „Trotz” szó ismételgetésével
ábrázolja Schelle az új versszak tartalmát. A tételt a már jól ismert, 8 ütemes zenekari
ritornell zárja. Az utolsó versszak14 zenei anyaga megegyezik az elsõével. Ám Schelle
nem tudta mûvét lezárni úgy, hogy az utolsó versszak szavait ne próbálja meg zenei
„szövegfestésén” keresztül közelebb hozni a hallgatókhoz. Az utolsó korálsor szövegét
megismételteti, immáron nem a koráldallam zenei anyagával, hanem minden eszközt
a szövegkifejezés szolgálatába állítva: a „geduldig”15 szóra két ütemes adagiot ír, a ze-

Szlovákiában, mind Európa-

szerte. 

Négy gyermek édesapja.

Szabadidejét családjával tölti,

és törekszik megszerezni a

felvilágosodás korában élt,

igényes ember alapmûveltsé-

gét – ógörögül, latinul tanul –

ezáltal kerülve minél közelebb

a barokk muzsikához. 

Sok szeretettel ajánlom 2011-ben

írott doktori értekezésem e rövid

részletét a Szent Imre-templom

muzsikusainak és lehetetlent

nem ismerõ karnagyának. Re-

ménykedem, hogy a számos,

már eddig is bemutatott ismeret-

len remekmû után a feledés több

száz éves homályából kiemelt

egyházzenei mû egyszer még

felcsendülhet a Feneketlen-tó

szoszédságában.
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nekarban az emberi lét gyötrelmeit szemléltetõ vonóvibrátókkal, a „fröhlich”16 szótól
kezdõdõen pedig presto lesz a tempójelzés. A kórus minden szólamában felbukkanó
koloratúrák, a magas fekvésû zenekari szólamok is mind az örömöt fejezik ki és –
nagyszerû zeneszerzõi ötletként – az utolsó ütemben visszaintegetnek nekünk az an-
gyalok a mennybõl a 2 trombita égbe szálló motívumtöredékével. 

Áttekintve a mû nagyívû szerkezetét, megállapíthatjuk, hogy két azonos zenei anyagú
monumentális záróoszlop található nyitó és zárótömbként (elsõ és utolsó tétel), ám a
második és az utolsó elõtti tétel is szinte teljesen megegyezik. Így kimondhatjuk, hogy
valószínûleg tudatosan, tükrös szerkezetre törekedett a szerzõ azért, hogy a két közép-
sõ tétel (ahol hármas lüktetésre vált, és ahol a koráldallam feldolgozása a basszusban
történik) kerülhessen a középpontba. Ez egyáltalán nem meglepõ, hiszen a korálfel-
dolgozás két legérdekesebb, illetve ebben a mûfajban legszokatlanabb és ebben az
esetben éppen a legdrámaibb módját találjuk itt. 

A mû kottája a DDT (Denkmäler deutscher Tonkunst) 58–59. dupla kötetében jelent
meg, 1957-ben. Johann Schelle jelentõsége, hatása Bach mûvészetére tagadhatatlan.
Bach 1723-ban, 38 évesen egész családjával Lipcsébe költözött. Amikor olthatatlan ze-
nei kíváncsiságát a Tamás-iskola kottatárában próbálta enyhíteni, egyedüli újdonság-
ként hivatali elõdjeinek mûveit találhatta, melyek más városokban nem voltak hozzá-
férhetõek. Nagy formátumú mûvészhez illõen Bach meg is tett mindent, hogy elõdei
örökségét beépítse saját stílusába, és a hagyományból újat teremtsen. 

1 E mûtípusnál a zeneszerzõ

olyan módon dolgoz fel egyet-

len koráldallamot, hogy annak

minden versszaka megszólal

eredeti formájában, csupán a

feldolgozás módszere változik

versszakonként.

2 Például minden tételben a

teljes elõadói apparátus közre-

mûködik.

3 Ez a hangszernév, melyrõl

nem találunk két forrást, mely

egyezne, egyesek szerint csu-

pán a brácsa másik neve, más

források szerint szoprán viola

da gambát jelent, de szoprán-

gambából átépített brácsa

megjelölésére is szolgálhat.

4 A korál magyar szövege:

Mennyei angyal seregek, Öröm-

hírt hoztak, hirdettek, A pászto-

roknak boldogan: Egy gyermek

fekszik jászolban! Evangélikus

énekeskönyv, Budapest, 1991.

155. ének

5 „Mint Mikeástól tudjátok, Kis

Betlehemben vár rátok, A Krisz-

tus Õ! Eljött végre, Mindnyája-

toknak üdvére.” 

6 Úr Jézus Krisztus

7 Megváltó
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Bé-telik itt a’ Dávid Sóltára,

Kit éneklett Világ hallatára:

A’ Királyné, Királynak jobjára, 

Allapodik örök társaságra.

8 Ezen méltán örüljetek, Isten

eggyé lett veletek, A gyermek, aki

született, Valóságos testvéretek.

9 Minden korálsor hosszú ér-

tékekben való megszólalása

elõtt, a többi szólam fúgaszerû,

a koráldallamra emlékeztetõ

témákkal megelõzi, mintegy

elõkészíti a korál felcsendülését. 

10 Mit tehet veletek a bûn és

halál? Veletek van az igaz Isten.

Hadd tomboljon Ördög és Pokol,

Isten Fia társatok lett. (a szerzõ

nyersfordítása)

11 Mit tehet veletek a bûn és

halál? (a szerzõ nyersfordítása)

12 Hadd tomboljon Ördög és

Pokol (a szerzõ nyersfordítása)

13 Õ nem hagy el, nem hagy

cserben. Bízzatok benne szünte-

len! A kísértés bármennyi lesz,

Nem árt, ha Krisztus védelmez.

Evangélikus énekeskönyv,

Budapest, 1991. 155. ének

14 Örök gyõzelmet ád néktek,

Mint választott, szent népének, 

E nagy örömért zengjetek Isten-

nek hálaéneket!

15 türelmes

16 vidám
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A tanítás királyi útját járta

D O B A I A N N A

�

Elsõ zenei ismerkedéseimet a bátyámnak köszönhettem. Szüleink teljes egyetértésben
gondolták úgy, hogy gyermekeik lelki harmóniáját nem borzolják kötelezõ zenei ta-
nulmányok erõltetésével. Testvéremnek azonban más véleménye volt e témáról, és
hatévesen, öntudatos kisfiúként azzal a bejelentéssel lepte meg a meghökkent felnõt-
teket, hogy beiratkozott szolfézsra, és a következõ évtõl pedig zongorázni tanul majd.

Szüleink nem ragaszkodtak a saját elképzeléseikhez, és bár egy évet biztonságból kivár-
tak – hátha elmúlik a gyermekrõl e vágy – de mivel õ kitartott, és a szomszédban lévõ
zongorán lelkesen gyakorolt, nemsokára megérkezett a lakásba egy saját pianínó.

Több mint hat évvel késõbb – idõsebb testvérem minden rezdülését lesve és utánozva –
természetesen én is elkezdtem ez irányú képzésemet. Tíz évig ûztem a billentyûket, és
– bár megbízhatóan tehetségtelennek bizonyultam – mivel senki sem hajtott magasabb
csúcsok felé, kedvem, jóérzésem megmaradt. A hangszertanuláshoz – kötelezõ pen-
zumként – elõször szolfézs-, majd zeneirodalom-oktatás társult. 

E ponton érkezünk el Bárdos Kornél cisztercihez, aki Berci bácsi néven híresült el a XI.
kerületi zenerajongók körében. Mi lettünk az utolsó évfolyam, akik élvezhettük taní-
tását, mert akkoriban már egymás után írta könyveit, melyek oly mértékû háttérmun-
kát igényeltek, hogy választani volt kénytelen az oktatás és a publikáció között. Az
utóbbi mellett döntött, és szomorúan jelentette be nekünk, hogy a következõ évtõl át-
adja a csoportot valaki másnak.

Utódja más elveket s irányvonalat követett, összhangzattant tanított, próbált a megelõ-
zõ ismeretekre alapozni, és némileg meghökkenve vette tudomásul, hogy a csoport
ilyen jellegû ismerete értékelhetetlen. Eléggé el nem ítélhetõ módon szakmai körök-
ben hangot is adott mindennek; kifogásai Berci bácsi fülébe is eljutottak. Õ elpanaszol-

Írásunk szerzõje Budapesten

született, 1962-ben.

Az (akkor) József Attila Gim-

názium elvégzése után a Bu-

dapesti Mûszaki Egyetem Ve-

gyészmérnöki Karán kapott

diplomát, majd a Pázmány

Hittudományi Akadémia le-

velezõ tagozatán folytatott

tanulmányokat.  Biológus mér-

nök, mérlegképes könyvelõ.

Kedves elfoglaltsága a kórus-

éneklés, mely szolgálatát évti-

zedek óta végzi a Szent Imre-

templomban, és a természet-

járás.



68

ta nekünk mindezt, és ekkor ébresztett rá arra, hogy Bárdos Kornél a tanítás királyi
útját járta, azt, amire csak a kivételesen tehetséges pedagógus képes. Olyasvalaki, aki-
nek szavai mögött egy egész élet megélt hite áll. Azt tanította meg nekünk, ami min-
den összhangzattantudás felett áll. Olyan kincset kaptunk tõle, ami egy életen át elkí-
séri az embert, aminek átadására kevesen képesek, de aminél többet zenetanár nem
adhat: a Zene szeretetét.

Arra intelek titeket, ne visel-

kedjetek úgy, mint akik hiába

vették Isten kegyelmét – fi-

gyelmezteti Szt. Pál apostol a

híveket. – A templomban se

viselkedjetek úgy. Aki beszél-

get, nevetgél, a szentmise

méltóságát sértegeti, az úgy

viselkedik. Krisztus Urunk a

rendetlenkedõ kereskedõket

kiûzte a templomból. Te

imádságos, összeszedett lélek

légy, akiben Krisztusnak

kedve telik.

felirat az olaszfalui templom

kórusán
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Tanár úr, ismeri ezt a viccet?

I D .  F Ü R J E S L A J O S

�

1948-ban kerültem a ciszterekhez, Sugár Jenõ akkori orgonista helyetteseként. Ez idõ-
ben Kalmár Ödön és Simon Lambert káplánként, Farkas Alberik pedig plébánosként
szolgált. Teendõm Jenõ bácsi alkalmankénti helyettesítése volt, mellyel párhuzamosan
a Kruspér utcai kápolnában – harmóniumon – játszottam. Ott Balassa Brúnó, a híres
ciszter pedagógus tartott misét, késõbb pedig Pomázi Coelesztin atya követte õt.
Templombéli fõ feladatomként a fél tizenkettes mise énekvezetését végeztem, más-
részt elláttam szinte az összes temetés zenei szolgálatát. Ezek nagy részét Kalmár
Ödönnel együtt (1940-tõl segédlelkész, majd 1945 õszétõl 1951 nyaráig plébános),
aki az adott temetés után hazafelé jövet – ha szabad így fogalmazni – rendkívül érde-
kesen mesélt a neki ismerõs sírokról, az ott nyugvó elhunytakról. Emlékezõtehetsége
és tágas ismeretségi köre az élõk és holtak körében, valamint a hozzájuk fûzõdõ em-
lékei lenyûgöztek. Merem mondani, hogy viszonyunk baráti lett, ennek bizonysága,
hogy azt a gellérthegyi lakást, amelyben hatvan éve lakom, neki köszönhetem. 

Kalmár Ödön Forrai Miklóst hívta meg karnagynak – õ alapította a híres kis taláros ka-
marakórus kibõvítésével a ciszterciek énekkarát. Ennek én is tagja lettem, sõt öröm-
mel mondhatom, hogy idõnként a fiataloknak is megadta a vezénylési lehetõséget;
többek között én is dirigálhattam e társaságot. Az énekkarral Ödön atya hosszú távon
tervezett, amit aztán az államosítás felülbírált, így a Forrai-szakasz nagyon rövid le-
hetett csak. A karnagy nevével a Budapesti Kórus forrt össze, melynek elõbb Bárdos
Lajos, majd õ lett meghatározó vezetõje. A templomban illetve a gimnáziumban – leg-
inkább vasárnap délután – a liturgián kívül is zengett a muzsika, Ferencsik János, Szõ-
nyi Erzsébet, Koródi András, Farkas Ilona, Gyurkovics Mária, Rösler Endre, Melis
György énekelt olyan igényes kompozíciókben, mint Bach János passiója, Mozart és

Írásunk szerzõje 1921-ben,

Téten született. A korán árván

maradt négy gyermeket az

édesanya nevelte fel.

Tanítói oklevelet, egyházkar-

nagyi, majd középiskolai ének-

tanári képesítést szerzett. Kó-

ruskarnagyként és szolfézsta-

nárként mûködött a XIII. kerü-

leti Állami Zeneiskolában.

A zenén túl a növények, virá-

gok ápolása volt kedves tevé-

kenysége.
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Verdi Requiemje illetve a Sevillai borbély keresztmetszete. A hallgatóság soraiban
megjelent idõsebb Antall József miniszter és Mindszenty József is. Megemlítem még,
hogy abban az idõben újították fel az orgonát, az addigi pneumatikus hangszerbõl – a
háborús sérülések helyreállítása okán – elektromos vezérlésût készítettek. Ennek során
az énekkarnak lépcsõzetes emelvény, a karnagynak kicsiny, saját klaviatúra készült,
mely a próbákat segítette. A kóruson szolgálók érezték a törõdést, s meghálálták ezt.
Egy napon aztán az egyik énekes jelezte: munkahelyén figyelik, hogy e zenei közösség
tagja, és a munkásosztály e kitüntetõ érdeklõdése fokozódott, amely lassan felemész-
tette e közösség erejét.

Szabadjon visszatérni Kalmár Ödön meghatározó személyiségéhez. Rendkívüli népsze-
rûségnek örvendett a kerületben. Maga köré gyûjtötte az ifjúságot, ha jól emlékszem,
talán konventnek nevezték azt a kis imádkozó együttest, amelyiknek olyan – termé-
szetesen szerényebb terjedelmû – napi imádságot adott, mint a papoknak kötelezõ
breviárium. Naponta becsülettel és lelkiismeretesen elmondtuk. Hogy ez mennyire így
volt, annak illusztrálására szabadjon itt megemlítenem, hogy egyszer, már zeneakadé-
mistaként, a Somló lépcsõ alján, a Schmidt-kertnél egy lámpaoszlop alatt – szakadó
hóban – cselekedtem így, annyira vezérelt, ösztökélt ennek ereje. A junior csoportba
tartoztam, melybõl a senior közösségbe vezetett az út; ide tartozott Brückner Ákos
atya édesapja is. Sokáig õriztem azt a kis könyvecskét, amelyben ezek az imádságok
összegyûltek, melyek elvégzését egy pillanatig nem éreztem kényszernek.

Mi volt Ödön atya titka? Hogy el tudta varázsolni a fiatalokat a generációk közötti kor-
különbség ellenére. Francia szakos tanárként rendkívüli mûveltséggel bírt. Nekem na-
gyon sok pótolnivalóm akadt, mert igen mélyrõl érkeztem, felkészültsége rendkívül
imponált. Szószátyárság nélkül való ember, aki amit mond, az kerek egész. Innen adó-
dott az úgynevezett háromperces prédikációk vonzereje. Tömegek hallgatták, nem rö-
vidsége, hanem magva okán. Ennyi volt a homília. Egy írólap fele. Akkor, a vatikáni
zsinat elõtt, még a szószékrõl prédikáltak, a mostani gyakorlat persze egészen más. 

A II. vatikáni zsinat óta nemcsak ez, hanem a szentmise énekrendje is megváltozott. Az
ének szerepe szûkült, nincs annyi rés a szertartásban, mint annak idején. Ez bizonyára
okos lélektani törekvés, a gyorsuló idõ hívó szava, megelõzendõ azt, hogy az emberek
a fáradtságtól váljanak türelmetlenné, hiszen az a szertartás értékét veszélyezteti. 

Szentimrebeli történetem – ami a muzsikát illeti – a forradalom és szabadságharc évé-

A Magyar Katolikus Lexikon

közlése szerint 1917-ben kórus

alakult a kelenföldi kisegítõ

kápolna egyházi zenéjének

ellátására.

Amikor a fõváros I. kerületé-

bõl 1933-ban a Szentimrevárost

mint XI. kerületet kihasították, a

zeneegyeület fölvette a Szent

Imre Kórus nevet.

A szentimrevárosi fõplébánia

liturgiáját látták el, önálló hang-

versenyeket rendeztek. Az ala-

pító elnök Pálházy József volt,

õt 1936-tól Radó Sándor kö-

vette. Zenei vezetõ Sugár Jenõ

karnagy. Taglétszáma 1937-ben

52 fõ. 

Sugár Jenõrõl a  tényleges tu-

dásunk nem túl sok. Hagyatéka

között a család egy magyar–la-

tin misszálét õriz, melyet 1954-

ben Horváth Richárd plébános

dedikált neki ekképpen: A szent-

imrevárosi egyházközség kis me-

mentójaként – megbecsülése és

szeretete jeleként, karnagyi be-

csületes, lelkiismeretes, tehet-

séges, jó munkájának 30 eszten-

dõs jubileumán. 1954. nov. 17.

(Mindszenty Zsuzsánna szíves

közlése nyomán)
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ben szakadt meg, mert Werner Alajos javaslatára Zsámbékra kerültem orgonistának,
mely szolgálatot 1961-ig láttam el minden vasárnap.

Nem kötõdik a templomhoz, de érdemesnek tartom megemlékezni a kor néhány meg-
határozó egyéniségérõl, akik emberi példája, tevékenysége nélkülözhetetlen a kor
megértéséhez, sõt – azon idõkben – a túléléshez. Ilyen Bárdos Lajos, az akkori Zene-
akadémia egyházkarnagyképzõ szakának vezetõje. Tanártársai a gregoriánban Werner
Alajos atya, az énekkel kapcsolatos szakokon Forrai Miklós, illetve a háború elõtti két
évben Harmat Artúr mûködött. Szabolcsi Bence tanította a Kisteremben a zenetörté-
netet, valamint Bartha Dénes. Oktatott még Lisznyai-Szabó Gábor is, akinek Boldog-
asszony miséjét most is énekeljük. 

Bárdos Lajossal, mint az egyházzenei tagozat vezetõjével, rendkívül jó kapcsolatban vol-
tunk. A Mátyás-templom általa vezetett kórusában is több évig énekeltem, egy-két
esetben orgonáltam is. Módszere szerint kijelölt egy-egy növendéket, az egyiket a
hangszer mellé ültette, a másik a karnagyi pulpitusra állt. E pedagógia megkínzott, de
kihozta belõlünk rejtett képességeinket. Tudta, hogy nagyon szegények vagyunk, de –
tapintatosan – pénzt adni nem akart. Soha nem felejtem el, amikor így fordult hoz-
zám: drusza uram – így szólított –, elhoztam Bruckner Te Deumának bõgõszólamát,
másold ki ezt. Bár nem értettem ennek célját, de szót fogadtam. Szép összeget kaptam
ezért. Csak annyit fûzött hozzá: most már biztosan fogod tudni, mit lehet nagybõgõre
komponálni. Azért cselekedte ezt, hogy nekem pénzt adhasson anélkül, hogy azt
ajándékba adja, s ezzel zavarba hozzon. 

Féltünk tõle. Mérhetetlen tudása sugárzott, szorongva mentünk be az óráira, de amikor
elkezdte, azonnal fölszabadultunk. Nagyon szigorúnak tûnt tanítás közben, de amint
a lábát kitette az osztályból, amikor kirándulni vitt, a legkedélyesebb ember lett, aki
mérhetetlenül szerette a viccet, a mókát. Amikor megszólítottuk, hogy – Tanár úr, is-
meri ezt a viccet? – úgy válaszolt, mintha egy népdalról lenne szó: – a variáns, nagyon
fontos a variáns, mondd csak el! – Egészen másként viselkedett, mint amikor – bocsá-
nat, hogy így mondom – végigvonult az elsõ emeleti folyosón. Tudta, hogy mikor le-
gyen tekintélyes, és mikor oldja ezt fel.

Werner Alajos atya, azaz Lojzi bácsi, a városszerte nevezetes gyerekkórus megalapítója,
mint a mágnes vonzotta a fiatalokat; a kis muzsikusok létszáma százon felüli volt.
Szent embernek tartom. 1948-ban vendégként megjelent egy nyári táborban, az egyik
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gyönyörû nyári napon. Lementem én is fürödni, és ott látom Õt, benn a vízben. Az éj-
jel-nappal végzett imádkozástól mindkét térde feketére sebesedett, cserepesedett.

Énekeltem nála a Regnum Mariánumban, mert létrehozott egy vegyeskart is, helyeseb-
ben olyan kórust, amelyben – ahogy a reneszánsz és barokk idõkben – a szoprán és az
alt szólamot gyerekek énekelték. Lévén nagy tisztelõje Palesztrinának, Lassusnak, így
szinte historikus hangütést adott az elõadásnak. Vendégprofesszort hívott a párizsi
egyházzenei szakról, valamint Messiant, a híres francia zeneszerzõ-orgonistát is sze-
mélyesen hallhattuk. Természetesen szinkronban fordított. Az egyik legtöbbet szenve-
dett pap, akinek emberi tartása, példája generációkat erõsített a sötét idõkben.

Aztán Szabolcsi. Rendkívüli tudású, mérhetetlenül szerény ember, akit Kodály is kie-
melkedõen tisztelt. Bár növendékként Bartha Dénessel intenzívebb kapcsolatban áll-
tunk, mert nagy lemezgyûjteménnyel rendelkezett, s otthonában zenével illusztrált
elõadásokra hívott meg. Kiváló zenetörténeti elõadásokat tartott a Kisteremben, ahol
– soha nem felejtem – akár a legnehezebb zenemûvel kapcsolatosan is odaugrott a
zongorához, s fejbõl lejátszotta az éppen elemzett részletet.

Befejezésül hadd térjek vissza a Szentimrevárosba egy kedves, bár kissé profán történet
erejéig. E tréfának volt már elõzménye, még Ruppert János idejében, amikor a misézõ
atyának – fogadásból – egy elõre egyeztetett szót kellett kimondania a szentmise alatt,
anélkül hogy a kedves híveknek ez feltûnõ legyen. Egyszer egy erdélyi atya jött hoz-
zánk vendégként; bõ mosolyú, talpraesett – ma így mondanánk: belevaló székely. A
káplánok fogadtak vele, hogy a prédikáció közben kimondja a „bütürmesz” kifejezést.
Hogy ez honnan jött s mit jelentett, senki sem tudta, de ez nem is bírt jelentõséggel.
Az egész beavatott társaság – a gyóntatószék és a sekrestye ajtaját kinyitva – fülelte
Pista bácsi beszédét. Amikor kimondta, a figyelõállásokban erõs vidámság támadt...

Csodálatos is, hogy egy nótáról

mi minden jut eszébe egy ma-

gyarnak. De még csodálato-

sabb, hogy egy nótáról min-

den magyarnak ugyanaz jut

eszébe. Nem a szöveg idézi föl

ezt bennük, hanem valami

sajátos kedélyhullámzás,

melyet a hangok és a hozzá-

juk fûzõdõ régi emlékek indí-

tanak meg, szinte függetlenül

a szövegtõl, s ha valaki sza-

vakba tudná foglalni, hogy

mit is gondolnak és éreznek

már emberöltõk óta olyan-

kor, amikor egy ismert dalt

hallanak, akkor ezek a le

nem írt szövegek minden kor-

ban és minden egyénnél szin-

te szóról szóra egyeznének, 

s ezekbõl talán össze is lehet-

ne állítani a nemzeti bölcselet

mozaiképületét.

Kosztolányi Dezsõ
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A szent szolgálat 

F Ü R J E S N É R A D N A I Z S Ó F I A

Az élõ közösség fennmaradását, újabb lendületét az évfordulók is segítik; lehet, hogy
már egyetlen esztendõ elmúltát is fontosnak tartjuk végiggondolni, megünnepelni, de
elõfordulhat, hogy távolabbi pillanatokra, akár öt, tíz vagy ötven évre kívánunk visz-
szanézni. Az idén, 2012-ben több ilyen alkalom is adódott a Szent Imre-templom kó-
ruséletében.

Az alábbi néhány gondolatot két azonos indíttatású, emlékezõ kezdeményezés nyomán
fogalmaztam meg, és tárom a kedves Olvasó elé. Az indíttatás ugyanabból a cseleke-
detbõl, vagyis a hetvenes évek elején, a helyi hívõk közösségi életét is megélénkítõ
énekkar (újra)alapításából származik. Az elsõ kezdeményezés az alapító tagok körébõl
indult, és egy megemlékezõ kórustalálkozó megszervezésére irányult, a másik a jelen
kiadvány elkészítésének igényébõl származott. Szándékunk volt, hogy áttekintsük és
összegyûjtsük a teljes Szentírás zenére utaló szövegrészeit, nyomtatásban közölve en-
nek eredményét. Felmerülhet a kérdés, vajon hogyan találkozik két ilyen látszólag ösz-
sze nem függõ tevékenység? A válasz igen egyszerû: a templomi kórus szolgálatában.
Innen tehát a „szent szolgálat” címbéli megjelenése.

A rám esõ fejezet Nehémiás könyve lett, amely célszerû és pontos stílusban ad számot
Jeruzsálem újjáépítésérõl, az újraalapításról. Kezdetben nem fûztem sok reményt ah-
hoz, hogy ebben a száraz számadásban bármilyen lélekmelegítõ idézetet találhatnék a
templomi muzsika körébõl. Aztán lassan ráébredtem: az Úr kifürkészhetetlen akarata
nyilvánult meg itt is. Hát nem ugyanez ismétlõdött meg kicsiben, templomi közös-
ségünkben negyven esztendeje, amikor az ellenség által lerombolt, korábban gazdag
közösségi élet új lendületet kapott a zenei szolgálat újjáéledésében? Az olvasás-keresés
során bizony megilletõdtem a szentírási rész ilyen határozott relevanciáján. 

Írásunk szerzõje Budapesten

született, 1951-ben.

Középiskolai nyelvtanári okle-

velet, bölcsészdoktori címet,

kandidátusi és Ph. D. címet

szerzett angol alkalmazott nyel-

vészetbõl.

A Pécsi Egyetem Angol Tan-

székén és a Bölcsészettudomá-

nyi Karon alkalmazott nyelvé-

szetet oktatott és a lektorátust

vezette. Két évig a Rutgers

Egyetemen (USA) oktatott ma-

gyar nyelvet, ezután a Miskolci

Egyetem Bölcsészettudományi

Karán az angol nyelvészeti tan-

széket irányítota. Témái: a

nyelvoktatás és a nyelvelsajátí-

tás kutatásának módszerei, a

korai angolnyelv-elsajátítás

(óvodás kortól), szaknyelv,

nyelvpolitika. 1995 és 2007

között Magyarországon és
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Azóta más szemmel tekintek szolgálatunkra, annak jelentõségére; valamint e tapaszta-
lat sajátos fénybe öltöztette a negyvenedik évfordulót és annak tartalmát. Személye-
sen nagyon mélyen érintett vagyok e történeti folyamatban, tagjaként annak a marok-
nyi csapatnak, amelynek tagjai odaadással, hittel és lelkesedéssel valósítottak meg egy
ideát. 

Mert a szolgálat akkor lesz szent, ha az eredmény színvonala legalább közelít a cél mél-
tóságához. Az alább idézett gondolatokat egy nem kiváltképp eredeti, de annál beszé-
desebb kép, a fa-gyökér-hajtás-ág képe köré fûztem fel, amely a legjobban érzékelteti
számomra a helyzetet,

A gyökerek ápolása nélkülözhetetlen a legnemesebb fa életében is, hát még egy maga-
sabb rendû ügyet szolgáló közösségben. Köszönet dalostársaimnak azért, hogy segíte-
nek nekünk, e néhány fiatal lelkû réginek felidézni a kezdet sok derûjét, lendületét. És
azért, hogy kicsit emberközelivé teszik a fiatalok szempontjából értelmezhetetlen
negyvenes számot. Közös dolgunk kiindulópontja az Öreg (vagyis Bárdos Kornél Berci
bácsi) tiszta és erõs hite, aki egy olyan útra vezetett bennünket, amelyet követve nem-
zedékenként újból és újból lehet(ett) csatlakozni. 

A gyökér büszkén és szeretettel hordja a törzset és az újabb hajtásokat, s neveli õket
erõs, vastag ágakká, miközben egy-egy gyûrûben õrzi meg az összes kiviruló generá-
ciót. Csodálatos érzés, amikor az ember megölelhet egy hatalmas fatörzset, még ha át-
érni nem tudja is! Mennyi erõt, energiát meríthet belõle! De ugyanilyen bátorító érzés,
ha nekidõlhetünk, bízvást számítva arra, hogy megtámaszt, megvéd. A mi fácskánk él-
tetõje a szolgálat, a muzsikálás, együttlét – munka és feloldódás, a hetenkénti feltöltõ-
dés – amit a mindenkori aktív csoport tölt fel szeretetével, buzgalmával, hitével.

Végül, de nem utolsósorban itt van a fa gondozója, a hivatásos és elhivatott kertész, aki
a Legfõbb Kertész támogatásával nyesegeti, vigyázza. Derûben, borúban, szélben és vi-
harban. Közben gondolnia kell a gyökerek fenntartására is, no meg a legújabb sarjak
gondozására. Nem lazíthat, nem vehet ütem közben levegõt, nincs, aki tartsa helyette
a hangot. Lehet, hogy jobban kellene segítenünk a munkáját? Hogy megtalálhassa a
legszebb módot, ahogyan a hagyományokat átvenni, alakítani, fejleszteni lehet?

Gondolataimat hadd zárjam hát ekképpen: bizony nagyon jó nekünk, hogy részesei le-
hetünk – együtt és egyenként – egy ilyen csodának. Rajtunk áll, hogy megbecsüljük a
jelent és a múltat, mert így születik meg a jövendõ.

Hollandiában két- és többolda-

lú európai képzések összehan-

golását végezte. 2007 óta a Ká-

roli Gáspár Református Egye-

tem oktatója. 

Leánya az Egyesült Államok-

ban él. 

Kedvenc idõtöltése a muzsi-

kálás, 1972 óta a templom kó-

rusénekeseihez tartozik.
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Csak a hívek gyertyái égtek

G E S Z L E R Ö D Ö N

�

A háború után mindkét nagy egyházi gimnázium közös megegyezéssel indított elemi
iskolás osztályokat. Ezt a háború utáni zûrzavar tette szükségessé. A háború alatt a
margitos nõvérek Nagyboldogasszony úti anyaházába, a Mókus-villába jártam óvodá-
ba. Talán ezért lettem a margitos Chrisanta nõvér osztályába beosztva. Késõbb átvett
minket a Ciszterci Szent Imre Gimnázium. Erre az idõszakra a roppant energikus, re-
mekül szervezõ dr. Kalmár Ödön plébános – aki eredetileg magyar–francia szakon
doktorált – munkássága határozta meg az egyházközség életét. A plébániához négy
kápolna tartozott: a rendházbeli, az Emmausz (Ménesi út), a Szentlélek (Ulászló utca)
és a Szent Imre (Bartók Béla út). Elsõs koromban az Ulászló utcai kápolnában tanul-
tam meg ministrálni, az akkor még ciszterci dr. Horváth Richárdnál.

Másodikban kerültünk át a gimnáziumba. Iskolai zenetanításunkat akkor dr. Ferenczy
Csaba O. Cist. végezte, akinek óráiról nincs emlékem, de a diákok „varázskéznek” be-
cézték. (Jóval késõbb a dallasi rendházban láttam viszont; a vasárnapi szentmisén, az
orgonánál.)

Dr. Bárdos Albert, azaz Berci bácsi foglalkozott a nagytemplom ifjúsági kórusával. Reg-
gel a szentmiséjén, este pedig a completoriumon ministráltam neki: a teljesen sötét
nagytemplomban csak a hívek gyertyái égtek. A szertartásra kis, fehér-fekete imafüze-
teket osztott ki Magnificat címmel. (Az akkor még kétnyelvû lapok késõbb, a kilencve-
nes évek elején már csak magyarul jelentek meg.) A zsolozsmát a hívek a padban ül-
ve mondták, énekelték a szertartásvezetõvel, majd a végén párosával, sorban, zengve
a Salve Reginát gyertyafényben vonultak a Madonna-szoborhoz.

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy bekerülhettem a Berci bácsi vezette ifjúsági
kórusba, hisz ennek tagjai idõsebbek voltak nálam. Heti énekkari próbáinkat a kórus-

Írásunk szerzõje 1939-ben

Budapesten született. 

Nagyapja Geszler Ödön, a

Nemzeti Zenede igazgatója

volt.

Pannonhalmán érettségizett,

csak évkihagyással vették fel a

Miskolci Nehézipari Mûszaki

Egyetem Gépészmérnöki Kará-

ra. Negyedévesen kizárták,

mely után sajátos idõk követ-

keztek, s csak késõbb, levelezõn

fejezhette be tanulmányait.

25 évig a Szilikátipari Kutató

és Tervezõ Intézetben dolgo-

zott.

Két leány édesapja.

Kedves elfoglaltsága a zongo-

rajáték és az olvasás.
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hoz csatlakozó, a gimnázium oldalán lévõ helyiségben, azaz a „sufniban” tartottuk.
Emlékezetesek voltak a társaság közös kirándulásai.

Evvel párhuzamosan mûködött a Forrai Miklós vezette felnõttkórus, melyben több hiva-
tásos énekes énekelt, nem is említve a meghívott szülõket. A zenekarral díszített szent-
miséken a legkitûnõbb szólisták léptek fel (Gyurkovics Mária, Rösler Endre, az orgo-
nánál Margittay Sándor etc.) Fellépésük akkor a rendszerhez való hozzáállás kifejezõ-
je is volt. A háború következtében Forrainak nem maradt lakása. Ödön atya, azaz Dön-
ci bácsi – ahogy mi hívtuk – szerzett neki. 

A nagymisék zenei munkája mellett szüleink kedves programja lett a gimnáziumban
megrendezett zenei elõadások látogatása, az igényt mindig telt ház jelezte. 

Nagyon hálás vagyok Dönci bácsinak a kiscserkészek támogatásáért is. 433-asként az õ
remek szervezésében valósulhatott meg Zamárdiban a három-három hetes nagy tábo-
rok ritmusa 1948–51 között (abban a politikai helyzetben!), 150-160 kiscserkész rész-
vételével. Kalmár Ödönt 1951-ben kitiltották a fõvárosból. Izbégre került, lelkipásztor
nem lehetett, így sekrestyés és harangozó lett. A forradalom után visszajöhetett a fõvá-
rosba, de Budára már nem engedték. Sokáig a Szent István-bazilikában mûködött,
egyik utolsó találkozásunk alkalmával õ volt – az orgonista.

Az elsõáldozáson fehér rövid nadrágban, fehér ingben és zakóban, egyensapkában vet-
tünk részt. Lelkiatyám Berci bácsi lett. A Bartók Béla úton lakott, az államosításkor dr.
Bárdos Kornéllá vált, otthon misézett, és teljesen visszavonult a tudományhoz. Sok-
szor találkoztunk, mert ugyanabba a házba jártam udvarolni… Rendtársa, Rajeczky
Benjamin segítette be munkatársának az MTA Zenetudományi Intézetébe. Lelki veze-
tésemet a következõ ötvenöt évre a földalatti mozgalomban megismert KEFE (Keszt-
helyi Ferenc Jeromos O. Cist.) vette át.

Emlékezetesek maradnak a nagy körmenetek: húsvétkor és úrnapján. Erõs rendezõi gár-
da biztosította a hívek hatos sorait, egy nyitott személygépkocsin álló kántor kézi mik-
rofonnal vezette az éneket. A négy kápolna külön stációoltárokat épített a körmenet
útvonalára. Az elsõ a Szent Imre herceg és a Szüret utca sarkán, ezt követte a Szüret
utca és a Nagyboldogasszony utca metszésében az Emmausz, majd a Szent Imre a
Nagyboldogasszony és Esze Tamás utcai sarkon, végül a Szentlélek-kápolna oltára az
Esze Tamás utca és a Szent Imre herceg út találkozásánál. Felejthetetlen.

Ha az ünnep elérkezik életed-

ben, akkor ünnepelj egészen.

Ölts fekete ruhát. Keféld meg

a hajad vizes kefével. Tisz-

tálkodjál belülrõl és kívülrõl.

Felejts el mindent, ami a köz-

napok szertartása és feladata.

Az ünnepet nemcsak a nap-

tárban írják piros betûkkel.

Nézd a régieket, milyen áhí-

tatosan, milyen feltétlenül,

milyen körülményesen, meny-

nyi vad örömmel ünnepeltek!

Az ünnep a különbözés. Az

ünnep a mély és varázsos

rendhagyás. Az ünnep legyen

ünnepies. Legyen benne tánc,

virág, fiatal nõk, válogatott

étkek, vérpezsdítõ és feled-

kezést nyújtó italok. S min-

denekfölött legyen benne

valami a régi rendtartásból,

a hetedik napból, a megsza-

kításból, a teljes kikapcsolás-

ból, legyen benne áhítat és

föltétlenség. Az ünnep az élet

rangja, felsõbb értelme. Ké-

szülj föl reá, testben és lélek-

ben... 

Márai 
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A Gondviselés lépett egyet

H A J Ó S G Y Ö R G Y

�

Sok olyan dolog történt az életemben, amirõl csak késõbb derült ki, miért is vált fon-
tossá számomra. A Gondviselés útját néha – és sokszor – nem értjük, aztán megérkezik
az az alkalom, amikor egy-egy történés értelme utólag világossá válik. 

Fiatalkoromban, amikor már 2–3 éve Gergely Ferenc növendékeként tanultam orgonálni
a konzervatóriumban, kivételes ajándékként Bárdos Lajos Szent Cecília kórusát is kí-
sérhettem néhányszor a Városmajorban. Így kerültem be abba a névjegyzékbe, mely a
tanár úr által – egy-egy esküvõn való beugrásra vagy hangszeres közremûködésre al-
kalmas –„ajánlott” orgonisták nevét tartalmazta. Nagy élmény volt számomra, amikor
1964-ben, zeneakadémiai felvételim alkalmával maga Bárdos vizsgáztatott, bizony ne-
héz összhangzattani feladat elé állítva. Jól szerepeltem, és bizonyosan ez is hozzájárult
ahhoz, hogy a fent említett listán pozícióm tovább erõsödött.

Bár különbözõ okok miatt a Zeneakadémia által felajánlott felvételt már nem fogadhat-
tam el, és a természettudományok terén kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat, az
orgonajátékban töretlenül képeztem magam tovább Kárpáti József irányításával. A 60-
as évek elejétõl a józsefvárosi Szent József-templom kórusát (karnagy G. Horváth Jó-
zsef) kísértem, és gyakorta láttam el egyházzenei szolgálatot. 1973-ban, nagy fájdal-
mamra, tizenegy évi rendszeres szolgálat után, a tõlem függetlenül kialakult személyi
problémák miatt váratlanul megtiltották számomra a további tevékenységet. 

A Gondviselés ezen elkeserítõ pillanatban lépett egyet. A Szent Imre-templomban akkor-
tájt szervezõdött meg az énekkar, mely hangszerjátékost keresett. Bárdos Lajosnál ér-
deklõdtek, aki ránézett a fent említett listára. Ez idõben, 1973-ban, már kémiai kuta-
tással foglalkoztam, a laboratóriumban ismeretlenül hívott fel Czifra János karnagy,
kérdezvén, hogy a Szent Imre-napi búcsú alkalmából elénekelendõ Mozart-misét haj-

Írásunk szerzõje Budapesten

született 1946-ban, ötgyerme-

kes családban. Gimnáziumi ta-

nulmányaival egyidõben a Bar-

tók Konzervatóriumban Sugár

Rezsõtõl zeneszerzést, hang-

szert Gergely Ferencnél tanult,

majd Kárpáti József orgona-

mûvész tanítványa lett. 1973

óta a kórus orgonistája. 

Az ELTE TTK vegyészi szakán

kapott diplomát, 1969 óta az

MTA Kémiai Kutatóintézetben

dolgozik. A Kémiai Tudomány

doktora, egyetemi magántanár.

Jelenleg kutatóintézetének

igazgatója. Az MTA Zemplén-

és Akadémiai díjasa. 

Szõlõ termesztésével és bor

készítésével foglalkozik – így

nyert tapasztalatai és kémiai tu-

dása felhasználásával rendsze-

resen oktat borászati tanfolya-
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landó lennék-e kísérni. Nagy örömmel tettem eleget a kérésnek, s hogy a szerzõ zen-
gését tovább fokozzam, a mise végén a kevés Mozart-orgonamû egyikét, az f-moll fan-
táziát játszottam el. Mindannyian éreztük, hogy az elsõ közös muzsikálás igen jól sike-
rült – néhány telefon és kántori helyettesítés után már sejtettem, hogy kapcsolatom a
Szent Imre-templommal és annak kórusával hosszan tartó lesz. 

Bár 1974 õszén az élet egy évre Németországba szólított, a hazatérés után töretlenül
folytattuk a muzsikálást. A 70-es évek végén történt váltás után Csányi Tamás kar-
naggyal magától értetõdõen folytattunk az együttmunkálkodást, mely azóta is tart.
Nehéz lenne felsorolni a rengeteg jólesõ közös harmóniát, a számos klasszikus kórus-
mû elõadását, az éjféli miséket megelõzõ zenei áhítatokat, néhány orgona-hozzájáru-
lásomat templomi koncertekhez, kísérve a kevésbé ismert magyarországi komponisták
mûveinek õsbemutatóját. Mindemellett nagy örömmel láttam el a kántori szolgálatot
miséken és esküvõkön. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, amikor külföldön is ott le-
hettem és orgonálhattam a kórus éneklésekor: 2002-ben a linzi Stadtpfarrkircheben
(Mausz Vilmos: Millenniumi mise), 2005-ben Nagyváradon a Szent László-templom-
ban (Michael Haydn: Missa Sancti Gabrielis), és legutóbb 2009-ben Kismartonban, a
Bergkircheben (Joseph Haydn: F-dúr Missa brevis). Kiemelkedõ alkalom volt, amikor
1992-ben, gyertyaszentelõ ünnepén délelõtt a rádió által is közvetített misén orgonál-
tam, majd a Magyar Rádió Gyermekkórusát kísérhettem, valamint 2005-ben, a Szent
István-bazilikában tartott Mindszenty-ünnepségen a kórust, és játszhattam az ünnepi
koncerten.

Érdekes s szintén véletlennek tûnõ (biztosan nem volt az) dolog hangszeres életemben,
hogy mint egy jó tündér, a zseniális orgonamûvész-tanár, Kistétényi Melinda köze-
lében lehettem. Vele még a Szent József-templomban találkoztam elõször, egy eskü-
võn, ahol – számomra felfoghatatlan módon – az Asz-dúrban kinyomtatott Schubert-
féle Ave Mariat E-dúrba transzponálta, és a legnagyobb magabiztossággal el is énekel-
te. Lenyûgözött. Több alkalommal történt késõbb, hogy az esti mise után ott marad-
tam rövid gyakorlásra, amikor a sötét csigalépcsõ felõl lépéseket hallottam. Melinda
néni jelent meg, és orgonajátékomat méltatta. A mûvésznõ 15-20 év múlva, a Szent
Imre-templomban is felbukkant, s jólesõ módon továbbra is „mókuskám”-nak szólított.
Emlékzetes élmény, amikor 1983-ban a húsvéti nagymisén Liszt: Missa Choralisát az
õ vezényletével kísérhettem.

mokon és alkalmanként pub-

likál. Mindezek mellett kedves

idõtöltése a kirándulás.
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Amellett, hogy orgonajátékommal talán én is adtam valamit a kórusnak, a kórus részérõl
is számtalan ajándékban részesültem. Amikor a linzi zenélésre készültünk, egy nappal
késõbb tudtam csak csatlakozni a csapathoz; éppen egy próba közepén értem oda, és
végtelenül jólesett a spontán taps gesztusa. Jó volt együtt lenni és beszélgetni kerti
összejöveteleken, egy-egy kóruskarácsonyon, és személyes fájdalmamban e közösség
enyhített szép énekével.

Most, amikor végiggondolom a közel negyven év közös muzsikálásának történetét, egy
új korszak nyílik meg a Szent-Imre templom hangszertörténetében. Az orgonapad,
melyen 40 évig gyakoroltam és szolgáltam, megújul és helyet vált: a karzat közepén
már ott áll az új játszóasztal, hogy egy zengõ hangú, kitûnõ sípsort vezéreljen.

A Szent vagy Uram 227. énekének negyedik versszaka jut eszembe: Ajándékul néked mit
adjon híved? Hisz az égben s földön minden a tied! Ez áldozat nékünk mindenünk, ezt
fogadd el tõlünk Istenünk. És Szent Ágoston bölcs gondolata: bis orat, qui cantat, azaz:
aki énekel, kétszeresen imádkozik. Mi, muzsikusok ezt szeretnénk: a muzsika legyen ál-
dozatunk! 
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Fel-öltözött vont-arany szoknyában, 

Külömb szinü drága szép formában: 

Angyali kar-felett méltóságban, 

Emeltetett-fel nagy Aszszonyságban.

Hétköznap és ünnep: kölcsönös

megtermékenyítõi egymás-

nak.

Az egyik nemcsak mértéke a

másiknak, de emelõje is.

Ha az ünnepben életünk végsõ

értelme, állomása tûnik fel, –

a hétköznapok hosszú sorát

útnak kell tekintenünk, mely

„életre vagy pusztulásra”

vezet.

A hétköznapok sora, ez a szür-

ke vonal, semmivel se keve-

sebb hát az ünnepnapok kivi-

lágított állomásainál. Nem is

az a fontos, hogy köves ez az

út, hanem hogy hová visz?

Az önzés tévelygéseibe, vagy

az áldozat egyenes útján a

megígért boldogságra?

Szürkesége a hétköznapoknak:

talán legméltóbb színe az iga-

zi áldozatnak.

Az út pora a vándorok

palástja.

Isten a legszürkébbért adja

majd a legszebb ünneplõt

cserébe.

Pilinszky 



81

Írásunk szerzõje 1976-ban szü-

letett Budapesten.

Az ELTE Tanítóképzõ Fõis-

kolán kapott diplomát mint

óvodapedagógus.

Három gyermek édesanyja.

Kedves elfoglaltsága az ének-

lés, zenehallgatás és az olvasás.

Kórustagként a Szent Imre-

templomban szolgál.

Úgy szeretlek, mint az emberek a zenét

H A N K O V S Z K I T Ü N D E

�

Amikor elõször hallottam a mesét, amelyben a király elzavarja azt a lányát, aki kér-
désére, hogy mennyire is szereti õt, azt válaszolja, hogy úgy, mint az emberek a sót,
természetesen én is meghökkentem. A boldog végkifejlet után sem fért a fejembe e
furcsa válasz. Mert lehet ugyan, hogy az ételeket az emberek túlnyomó többsége csak
sózva szereti, de ha van valami, ami még a sótlan ételnél is boldogtalanabbá tehet
minket, az csakis a zene hiánya. Annyira biztos voltam ebben, amennyire hat-, talán
hétéves fejjel csak lehettem: senki nem tudott volna megingatni azon véleményemben,
hogy a muzsikánál nincs nagyobb hatalom. 

Innen rövid út vezetett annak felismeréshez, hogy a környezetemben lévõket boldo-
gabbnak, megelégedettebbnek láthatom, ha ebben a meggyõzõdésemben cselekszem
mások felé, mert a zene olyan, mint a folyó, mint a tenger – magával sodor, hullámzik
és a mélybe húz. Madár, mely magasba repít, és a szél szárnyán elõbbre lendít. Elõ-
hozza legbensõbb érzéseinket, visszavisz a múltba. Csak csukott szemmel látható.

Úgy kezdtem el zongorázni, énekelni, hogy az én zenei produkcióm csekély mértékben,
de bízvást hozzájárul majd a világbéke megszilárdulásához. A kezdeti sikertelenség
holtponthoz vezetett: visszahúzódtam. Egyszerû fogyasztó lettem, még annak is a
legalacsonyabb szintjén: az akkor nekem tetszõ slágereket hallgattam megállás nélkül,
fülemet az utcán is lezárva a lejátszó fülhallgatójával. Közösségi élmény helyett a zene
egyéni örömeim-bánataim kiszolgálójává vált.

De vártam a pillanatot, amikor azt érezhetem, mint Jónás próféta: nincs mód nem menni,
ahova Te küldtél. Az induláshoz, szerencsére, segítséget is kaptam. A Gondviselés két
embert – késõbbi barátot – vezényelt utamba. Egyikük révén a kórus közösségébe ke-
rültem be, másikuk pedig az óvónõi pályára találásomban játszott döntõ szerepet. 
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A zene feladata közvetíteni

ember és Isten között. 

Egy kultúra addig él, amíg

énekelnek benne. 

Jeszenszky István

A kórussal való utazásaink során számos alkalommal érintettük a szomszédos országok
magyarok lakta területeit, s ezeken a helyeken megadatott az az élmény, hogy tapasz-
taljam, milyen óriási lelki ajándékot jelent énekünk az ottaniaknak és nekünk
egyaránt. Az óvodában pedig arra nyílt lehetõségem, hogy a zene megértésének és
szeretetének magvait a legtermõbb talajra, az egészen kicsi gyermekek elé hullassam.
S bár nem kérdezem óvodásaimat, de kevés kétségem van afelõl, hogy õk is úgy vél-
nék: a megfelelõ válasz a mesebeli király kérdésére ez lenne: úgy szeretlek, mint az
emberek a Zenét!
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Csapatmunka, ahol mindenki támasza a másiknak

I V Á N K A M Á R I A

�

„Az élet zene nélkül olyan lenne, mint a zene élet nélkül.”
ZATHURECZKY EDE HEGEDÛMÛVÉSZ

A zene az egészséges lelkiállapot nélkülözhetetlen kelléke. Mindegy, hogy éppen bol-
doggá tesz, elandalít, energiával tölt fel, vagy csupán szórakoztat. Már az ókori nagy
kultúrákban is megkülönböztetett figyelemmel gondoltak rá. A kínaiak mágikus erõt
tulajdonítottak neki, a görög kultúrában az általános mûveltség részévé vált. Õsi mon-
dák, irodalmi remekmûvek ezernyi történetet õriznek a muzsika csodatevõ erejérõl.

Platón írja: Óriási a fontossága a zenei nevelésnek, mert a ritmus és a dallam hatolnak be
legjobban a lélek belsejébe, azt hatalmas erõvel megragadják, s jó rendet hozva maguk-
kal, azt, aki helyes elvek szerint nevelkedik, rendezett lelkû emberré teszik…

Kodály Zoltán szerint: A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él ve-
le, lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek
régiói, amelyekbe csak a zene világít be.

Szeretek énekelni! Nagyapám igazi õstehetségként énekelt, táncolt, vendéglõjében re-
mek humorával, mesemondó képességével szórakoztatta a vendégeket. Édesanyám a
zene hallatára már 3-4 éves korában táncra perdült. Gyönyörû hangja volt, mûkedvelõ
elõadások során számos operett primadonnájaként ünnepelték. Gyerekkorunkban ren-
geteget énekelt nekünk népdalt, mûdalt, operettet, slágereket – amiben éppen kedvét
lelte. Én is folytattam e hagyományt a saját gyerekeimmel, most pedig az unokáknak
dalolok. 

Írásunk szerzõje Budapesten

született 1950-ben. Szülei Arad

megyébõl települtek át, három

gyermeket nevelve fel. 

A Petõfi Gimnáziumban érett-

ségizett, majd a Kereskedelmi

és Vendéglátóipari Fõiskolán

folytatta tanulmányait. 

A sakk meghatározta életút-

ját. „Lépéseit” többek között

nagymesteri cím, több olimpiai

ezüst- és magyar bajnoki arany-

érem fémjelzi. 

Férje munkája révén hosszú

éveket töltött külföldön. 

Három fia és öt unokája van. 

Kórustagként a Szent Imre-

templomban szolgál.
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Diákkoromban évekig zongoráztam, szerepeltem az iskolai énekkarban. Lámpalázas lé-
vén, soha nem volt tehetségem a szólóénekléshez. Kórusban viszont biztonságban ér-
zem magam, s felhõtlenül tudom élvezni a muzsika szépségét. Több mint 25 éve va-
gyok tagja különbözõ egyházi énekkaroknak. Csodálatos élményeket sikerült megél-
nem társaimmal együtt, és büszkeséggel tölt el, hogy ezeknek a sikereknek én is része-
se lehettem. Mindhárom fiam zongoratanulással kezdte, és késõbb gimnáziumi, egye-
temi éveik alatt emlékezetes ének- és zenekari elõadásokban szerepelhettek. A harmó-
niával való aktív kapcsolatuk felnõttkorukban is folytatódik.

Az együtt éneklés rendkívül hasznos nevelõeszköz. Nagy figyelmet, pontosságot követe-
lõ igazi csapatmunka, ahol mindenki támasza a másiknak. Egy hangszer megismerése
sem azért fontos, mert minden gyermekbõl hírességet akarunk nevelni, hanem a har-
mónia szeretete és értése csodálatos hozadékkal jár életünk során. 

Hogy miért éppen az egyházi zene vonz?
Az egyház mindig is igyekezett a lehetõ legmagasabb mûvészi értékek által dicsõíteni Is-

tent. E mûvészeti ágak közül a zene az a nyelv, amely ki tudja mondani a kimondha-
tatlant, amely megérinti az ember legmélyebb bensõjét, kifejezi a lélek hódolatát, örö-
mét vagy éppen leírhatatlan fájdalmát.

Érdekes megfigyelni, hogy a különbözõ kultúrák milyen sokféleképpen dicsérik az Urat,
bár mint minden általánosítás, ez is nagyon leegyszerûsített és szubjektív. 

Európában a hagyományos egyházi zene közös alappilléren, a gregorián dallamokon
nyugszik. Oliver Messiaen XX. századi francia zeneszerzõ, zenetudós szerint: „Egyetlen
olyan zene létezik, amely liturgikus, amely ugyanakkor a lélekhez is szól: ez a gregorián
ének. A gregorián ének egy idõben birtokolja azt a tiszta örömet, könnyedséget, amelyre
a léleknek az igazság felé vezetõ úton szüksége van.”

Dél-Amerikában a spanyol kultúra hatására hasonló az egyházzenei stílus az európaihoz.
Argentínában, Kolumbiában, Mexikóban egyaránt fenséges, ünnepélyes, komoly, meg-
rendítõ muzsikával találkoztam a katolikus templomokban. 

Minden bizonnyal a fekete bõrû lakosság hatására – akik valóságos örömünnepként da-
lolják és táncolják végig a szentmisét – Észak-Amerikában érzékelhetõen könnyedebb,
vidámabb a mise hangulata, és annak zenéje is. Csodálatos élmény volt New Orleans-
ban részt venni egy olyan istentiszteleten, ahol rajtunk kívül csak négerek voltak. Ma-
gával ragadó, õszinte boldogsággal énekeltek az emberek; mi is átszellemült, felszaba-

Muzsikálni templomok

bõséges terében

B O R S Ó D Y L Á S Z L Ó

Nem tudom, mennyit számít

egy ember késõbbi életében az

a lényeges – bár önmaga által

nem befolyásolható – momen-

tum, hogy hová születik. Persze

nem egy kórházra vagy egy

szülõotthonra gondolok, ha-

nem arra a közegre, ahol gyer-

mekkora nagy részét tölti. 

Szentendrén születtem, és

azóta is ott élek, mégis szá-

momra a Szent Imre-templom

egy idilli közösség képét jeleníti

meg. Harmonikus családok,

kedves idõs hölgyek és urak,

eleven, de rendesen viselkedõ

gyerekek... egyszóval nekem, a

felületes szemlélõnek, az alkal-

manként meghívott zenésznek

mindig az volt az érzésem,

hogy az Úristen megkülönböz-

tetett figyelemmel kíséri ezt a

közösséget. 

Persze boldog voltam én

Szentendrén, de ott mindenki

ismert. Tudták milyen rossz-
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dult lélekkel jöttünk ki a templomból. Világjárásom során lehetõségem volt évekig egy
texasi templomi kórusban énekelni, és az az idõszak is szívet-lelket melengetõ emlék-
ként él az emlékezetemben. 

Szentimrevárosi énekestársaim elkötelezetten fáradoznak a régi magyar egyházi énekek
megõrzésén, újrafelfedezésén. Egészen más stílus, gyönyörûséges, régi dallamok… E
szép régi énekeket a határon túl élõ honfitársainkhoz is örömmel igyekszünk eljuttat-
ni. Szerencsésnek tartom magam, hogy ilyen sajátos zenetörténeti célok szolgálatába
állhattam. Mindenkinek õszintén ajánlom, próbálja meg a közös éneklést; korosztály-
tól, tudástól, elõképzettségtõl függetlenül lélekemelõ, felüdítõ kikapcsolódás és ado-
mány.

csont ministráns voltam, és is-

kolai „dolgaimat” sem lehetett

elkendõzni. Zenei tevékenysé-

gemmel – trombitálni tanultam

tízéves koromtól – nem tudtam

a valósnál jobb színben feltûn-

ni, mivel e kisvárosban az egy-

házzenei élet abban az idõben

– a 70-es években járunk – igen

szerény volt.

Késõbb, végzett zenemûvész-

ként is nagyon szerettem volna

muzsikálni templomok bõséges

terében, ahol az akusztika szár-

nyára veszi a trombita és az

orgona fényes hangzását. Nagy

tervekkel, szinte éhesen tértem

haza tanulmányaim befejezése

után Hollandiából, ahol nem-

hogy az egyházzene, de maga

az egyház sem volt jelen az em-

berek életében. Ezek után jutot-

tam el, többi szeretett „temp-

lomom” mellett a Villányi útra,

és sok olyan elõadásnak, szol-

gálatnak lehettem részese,

amelyek Európa bármely részén

ritkaságnak számítanak. Muzsi-

kustársam, karnagy barátom

lelkesítõ személyisége, magas

szintû szakmai tudása több

koncertre is elcsalt az elmúlt két
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Ez ama’ szép Istennek áldotta, 

Kinek méhét Szent Lélek szállotta: 

Szüz tejével fiát fel-tartotta, 

Ki a’ Mennyet, és földet alkotta.

évtizedben. Mint zenészt és

mint hallgatót egyaránt. Sze-

retettel gondolok az egész kö-

zösségre, az impozáns épületre,

a szép környezetre, és kívánom,

hogy országunk egyetlen pont-

ja se legyen kevésbé barátsá-

gos, kulturált és boldog Isten

szeretetében ! 

Fenti gondolatok írója 1965-ben

született képzõ- és iparmûvész

szülõk gyermekeként.

A Zeneakadémián kapott

diplomát, képzését a Hágai Kirá-

lyi Konzervatóriumban folytatta.

Trombitamûvészként a barokk-

trombita-játék egyik hazai szak-

tekintélye, rendszeres közremû-

ködõje Európa rangos hangver-

senytermeinek.

Három leány édesapja.

Legkedvesebb számára a hazai

levegõ illata. 

A Balassi-érem  valamint a

Spaeth & Schmidt kottakiadó

díjazottja.
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Gyökeret verni a mai világban

K Á L L A Y E M I L S C H .  P .

�

Tizennégy évet töltöttem a Szent Imre-plébánián és templomban, 1977–1991-ig, s ez
alatt az idõ alatt – az Úristen csodálatos ajándékaként – nagyon sok, a muzsikával kap-
csolatos élményt õrzök. Mégsem errõl írnék most, hiszen azok, akik nálam sokkal job-
ban értenek ehhez, bizonyára bõven emlékeznek errõl. 

A piarista rendnek Erdélyben és a Partiumban csaknem 300 éves múltja van: 1717-ben
Besztercén, 1727-ben Nagykárolyban, 1736-ban Máramarosszigeten, 1741-ben Med-
gyesen, 1751-ben az Arad megyei Szentannán (ez költözött át 1790-ben Temesvárra),
1776-ban Kolozsváron telepedtek meg a kegyes atyák. A négy megmaradt, legerõsebb
iskolát a két, 20. századi világrengés szüntette meg: az elsõ világháború utáni széthul-
lás Nagykárolyt és Máramarosszigetet, az 1948-as államosítás Kolozsvárt és Temes-
várt. Az utolsó piarista atya, Való Ferenc 2005-ben, Temesváron halt meg. A magyar-
országi rendtartomány úgy érezte, hogy törõdnünk kell az itteni magyar családok
gyermekeivel. Tartományfõnökünk Sárközi Sándor rendtársunkat bízta meg avval,
hogy nézzen körül Erdélyben, és tegyen javaslatot: hol is tudnánk gyökeret verni a mai
világban. Az õ beszámolója alapján döntött úgy a magyar provincia közvéleménye és
vezetõsége, hogy a Székelyföldön kezdjük újra a piarista munkát, mert itt egy tömbben
él a székelység, másrészt „messze” van, talán nagyobb idegenségben és elhagyatott-
ságban, mint a határközeli vidékeken. Sándor atya Csíkszeredába ellátogatván tapasz-
talta, hogy Darvas-Kozma József esperes-plébános és Tamás József püspök igen örül
nekünk, s nemcsak hívnak minket, hanem idetelepedésünk körülményeit is szándékuk
megteremteni. Sándor atya jelezte nekem, hogy nagyon várnak Csíkszeredába, de e
„gyökérverésbe” egyedül nem lehet belekezdeni. Csíkszereda nekem szívügyem, hi-
szen papi hívatásom is ott indult el gyermekkoromban – mondtam – igaz, már hetven-

Írásunk szerzõje piarista szer-

zetes.

1929-ben született Kisújszál-

láson.

A debreceni Piarista Gimná-

ziumban érettségizett, doktorá-

tusát a fõvárosban szerezte

meg. 1953-ban, Esztergomban

szentelték pappá, majd káplán

az esztergomi egyházmegyé-

ben. 1991-ben tér vissza a pi-

arista rendbe, ahol gimnáziumi

és fõiskolai tanár. Rendtársai

1995-ben tartományfõnökké

választják. 2007 óta Csíkszere-

dában, a piarista misszióban

szolgál.
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nyolc éves vagyok, de ha elfogadsz segítõtársnak, örömmel megyek veled! Így érkez-
tünk ide 2007 augusztus végén.

Talán 2002 táján kaptam meg Csányi Tamás karnagytól a Boldogasszonyról való énekek
CD-felvételét, amit elhoztam magammal, hiszen nagyon megszerettem. Kicsit hiányol-
tam, hogy a CD a huszonegy ének kezdõsorát tartalmazza ugyan, de a teljes dalszöve-
geket (bizonyára anyagi okokból) nem. Az idén viszont megjelent a Szép régi énekek
címû kottáskönyv második kiadása – a Ciszterci Szent Imre Plébánia gondozásában –
Tamás szerkesztésében és közreadásában, amely nyolcvankilenc régi népéneket tartal-
maz, orgonakísérettel. Ebben megtaláltam – egy-két kivétellel – a fent említett hang-
anyag verseit is. Hálás vagyok azért is, mert a kötetbõl öt példányt elhozhattam, hogy
az itteni kántorokat megajándékozhassam vele, és felhívjam figyelmüket ezek szépsé-
gére és terjesztésére. Regnum Marianum – Mária Országa a mi hazánk – amióta Szent
István királyunk felajánlotta neki a magyar koronát – s oly gyönyörûek ezek a Máriá-
hoz fohászkodó régi énekek s korabeli-hangszeres feldolgozásuk, hogy ezekkel együtt
fohászkodni Boldogasszonyunkhoz, a mostani, nehéz helyzetünkben is bizalommal és
reménnyel tölti be a lelkünket.

Magyarok Nagyasszonya, Boldogságos Szûzanya, Mária.
Néked áldoz magyar szív, mely hozzád örökké hív, Mária.
Ó Mária, Jézus anyja, esedezz híveidért, a te magyar népedért, Mária.

Ím tehozzád fordulunk, tebenned van bizalmunk, Mária.
Segíts szenvedésünkben, bokros keserveinkben, Mária.
Ó Mária, Jézus anyja, esedezz híveidért, a te magyar népedért, Mária.

Tekints le országodra, te árva fiaidra, Mária.
Néked élünk és halunk, te híveid maradunk, Mária.
Ó Mária, Jézus anyja, esedezz híveidért, a te magyar népedért, Mária.

Magyarok szószólója, híveid pártfogója, Mária.
Hallgasd könyörgésünket, nagy ínségben szívünket, Mária.
Ó Mária, Jézus anyja, esedezz híveidért, a te magyar népedért, Mária.

Magyarnak lenni Szent István

tanítása szerint – erkölcsi

fogalom. Senkit nem tesz ma-

gyarrá az, hogy magyarul be-

szél. Ez még kevés. Senkit

sem tesz magyarrá még az

sem, hogy a vére magyar, sõt

még az sem, hogy magyarnak

vallja magát: a magyarságot

erkölcsi küzdelemmel, Isten-

sürgette cselekvéssel úgy kell

kiküzdeni. Magyarnak lenni:

erkölcsi lendület. Magyarnak

lenni: hit. Hit a magyarság

hivatásában. Hit abban, hogy

az Isten akar velünk valamit.

Magyarnak lenni: szeretet,

együttérzés; átfogása, átöle-

lése mindannak, ami magyar. 

És cselekvés; levonni a konzek-

venciáját ennek a hitnek és

ennek a szeretetnek: tenni,

tunyaság, kényelem, önérdek

ellenére is, amit erkölcs, amit

lelkiismeret, amit Isten, amit

Szent István megkíván, – ezt

jelenti magyarnak lenni

Szent István szerint.

Sík Sándor
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Felnyitottam és nem tudtam letenni

K Á L L A Y G Á B O R

�

Gyermekkoromban édesapám hatalmas könyvtárában központi helyen állt egy kötet:
Amor Sanctus – a latin kifejezést értettem ugyan, de a Szent szerelem fogalma megfog-
hatatlan volt számomra. A könyv környezetében csupa egyház- és vallástörténeti mun-
ka sorakozott, s szépirodalmi érdeklõdésem okán sosem nyitottam ki azt. Sok évvel
késõbb, édesapám halála után a kiadvány hozzám került. Felnyitottam, és nem tudtam
letenni. Éreztem, hogy ráleltem valamire. A lapok – Babits csodálatos fordításában –
középkori himnuszokat és szekvenciákat tartalmaznak, melyek naiv bája, szenvedé-
lyessége, elmélyült hite azonnal megvilágította számomra a Szent szerelem fogalmát. 

A „Szentimre” Budapest egyik legkiválóbb zenei életével rendelkezõ temploma, mely az
én pályám alakulásában is komoly szerepet játszott. Szabadjon ezért egy személyes
hangú írásban az egyházzenével való találkozásomról, a vele való kapcsolatomról és
életemben betöltött szerepérõl szólnom. Ez talán azért sem tûnhet szerénytelenség-
nek, mert hatvanadik életévembe lépve, talán már nem korai visszatekinteni, s valami-
féle mérleget készíteni.

Édesapám szigorú vallási nevelésben részesített, már egész kicsi koromban vitt magával
minden szentmisére, rekkenõ hõségben és csikorgó hidegben egyaránt. Nem mond-
hatnám, hogy nagyon lelkes voltam, s talán túl gyakran is kérdeztem: mikor lesz már
vége? Egy dolog – a pap éneke – azonban megragadta fantáziámat. Sztentori hangú
prépost-plébánosunkra, áldott emlékû dr. Schaub Zoltánra (a Fóti Egyházközségrõl
van szó, ugyanis csodálatos gyermekkoromat ebben a faluban töltöttem) úgy emlék-
szem, hogy – az akkoriban természetesen mikrofon nélkül elmondott beszédeit – még
a templommal szemben lévõ kocsmában is hallani lehetett; már ahogy a prédikáció
elõl oda menekülõ atyafiak ezt mesélték. A szentmisék nyelve latin lévén, a szövegbõl

Írásunk szerõje 1953-ban, Buda-

pesten született. Diplomáit a

Budapesti Mûszaki Egyetem-

Villamosmérnöki Karán majd a

Zeneakadémián – mint ének-

mûvész, szakközépiskolai ének-

tanár, operaénekes – szerezte. 

Pályájának állomásai a Magyar

Állami Operaház, a Weiner Leó

Zenemûvészeti Szakközépis-

kola és a Ferencvárosi Ádám

Jenõ Zeneiskola. 

A család, a zene és a könyvek

adják napjai értelmét. 

Kétszeres Artisjus-, valamint

KÓTA- és Bartók–Pásztory-díjas.



90

semmit sem értettem, de a dallam fenségessége megragadott. Magam is utánoztam,
torkom szakadtából daloltam rokonoknak, ismerõsöknek, sõt még játszópajtásaimnak
is, akik rémülten, de a félkegyelmûeket megilletõ elnézéssel hallgatták produkciómat.
Egyszer még Schaub Zoli bácsinak is eldicsekedtem tudásommal, mégpedig a Mia-
tyánk sed libera nos a malo passzusával, amit sajátos latin értelmezésben „de szamár
ül a szamáron”-ként tolmácsoltam. Prépost úr összehúzott szemöldökkel hallgatta, de
penitenciát nem rótt ki.

Mindig és mindig édesapámhoz kell visszatérnem, hiszen a harmóniához való viszo-
nyulásomat neki köszönhetem. Igénye támadt, hogy – a családban minden elõzmény
nélkül – hangszerekkel kezdjen foglalkozni. Fuvolát, klarinétot, hegedût, valamint
hatalmas mennyiségû kottát vásárolt, s még idõskorában is rendszeresen gyakorolt. E
befektetés kamata, hogy az ötvenes években, köztudott klerikalizmusa ellenére is meg-
maradhatott minisztériumi dolgozónak, mert a helyi zenekarban csak õ tudott klariné-
tozni, nélküle nem tudtak rágyújtani a Szõdd a selymet, elvtárs címû remekmûre. Ko-
molyra fordítva a szót, bátyámmal együtt neki köszönhetjük, hogy elkezdtünk zenét
tanulni. Elõször csak otthon, édesapámtól furulyázni (ki gondolta akkor, hogy ennek
a hangszernek milyen fontos szerepe lesz majd az életemben), majd a zeneiskolában
hegedülni. Körzeti orvosunk, a fóti értelmiség nagy hatású alakja, dr. Závodszky Elek,
már csecsemõkoromban látta nálunk a pelenkákat kottatartón száradni. Hamarosan
kiderült, hogy õ is mûkedvelõ zenész, zeneszerzõ, karmester és a fóti katolikus temp-
lom zenei életének irányítója. Szinte hihetetlen az a gazdag repertoár, melyet az ötve-
nes-hatvanas években, egy faluban meg tudott valósítani! Mi is beülhettünk a templo-
mi zenekarba – kötõdésem az egyházi zenéhez mindenképpen innen datálható. 

Áldott gyermekkoromnak 1967-ben szakadt vége, amikor a Ferencvárosba költöztünk.
Hiányzott a szabadság, a tér, lassan azonban megszoktam a városi létet, és ismeretsé-
gi köröm egyre bõvült. 1969-ben csatlakoztunk a Haller téri templom énekkarához,
amely meghatározta igazodásomat, hiszen olyan kaliberû emberrel, mûvésszel és egy-
házzenésszel, mint Kopeczky Alajos, addig még nem találkoztam. Lojzi bácsi kezei
alatt több mint 30 évig szolgáltunk, és bár már 11 éve elhunyt (jóval felül a kilencve-
nen), ez a szolgálat még ma is tart. Érte is imádkozunk, amikor karácsonykor, húsvét-
kor páran összejövünk a régiekbõl, és megpróbálunk úgy énekelni, ahogyan õ kérte.
Tõle mindenekelõtt az alázatot, a szolgálat fontosságát tanultam meg. Csodáltam de-
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rûjét, amely mély hitébõl fakadt, és mindemellett sok kiváló zenei megoldást is elles-
hettem tõle. 

Érettségi után a Mûegyetem Villamosmérnöki Karára jelentkeztem – zenével foglalkozni
családunkban annyira elõzmény nélküli lett volna, hogy magam sem gondoltam ko-
molyan. Az életben azonban semmi sem történik véletlenül! Amint neszét vettem,
hogy az egyetemen mûködik egy szimfonikus zenekar – 13 év hegedûtanulás után –
azonnal jelentkeztem. Ekkor pecsételõdött meg a sorsom, ugyanis itt olyan közegbe
kerültem (zeneakadémisták, kiváló amatõr muzsikusok), ahol véglegesen eldõlt, hogy
én is muzsikával szeretnék foglalkozni. Jó gyermekhez illõen természetesen elvégez-
tem az egyetemet, sõt dolgoztam is két évet az Erõterv nevû vállalatnál, de közben
már céltudatosan készültem a zenei pályára. Elõször brácsa szakra akartam jelentkez-
ni, sok-sok órát gyakoroltam, és úgy éreztem, hogy van is esélyem. 

Az óbudai Péter-Pál templom karnagyának, Kenessey Lászlónak biztatására kezdtem
magánénekórákat venni. Somorjai Paulához kerültem, aki határozottan arra biztatott,
hogy hagyjam a brácsát, inkább ének szakra jelentkezzem az Akadémián. A végsõ dön-
tés meghozatalában igen erõsen befolyásolt, hogy Paula elindított az oratóriuméneke-
si pályán is, mégpedig a Szent Imre-templomban. Õ ugyanis gyakran szerepelt itt, s e
kapcsolat révén váltam részesévé – életemben elõször – egy templomi oratórium elõ-
adásának, és szerezhettem életre szóló élményt. Czifra János karnagy mûködése alatt
számos misét és oratóriumot énekelhettem el: itt szólaltathattam meg elõször Mozart
több Missa brevisét, Haydn Nelson miséjét és Bach Magnificatját. Jó kapcsolatom a
templommal, illetve János váltótársával, Csányi Tamással is megmaradt, és a mai na-
pig hol énekesként, hol hangszeresként részese lehetek az itteni példaértékû zeneélet-
nek.

Zeneakadémiai tanulmányaimat Simándy Józsefnél kezdtem meg. Ekkoriban fedeztem
fel Bach passióit, és ennél több nekem nem is kellett. Ezen idõszakban Budapest szinte
minden olyan templomában megfordultam, ahol virágzott a zenei élet. Hol a zenekar-
ban, hol a kórusban, késõbb egyre gyakrabban tenor szólistaként. Így jutottam el a
Lutherániába, ahol a korszak egyik óriása mûködött: Weltler Jenõ. Azokban az évek-
ben Budapesten csak itt csendülhettek fel Bach passiói és nagy oratóriumai, mégpedig
az aktuális ünnepnek megfelelõ idõszakban, ugyanis a hivatalos koncertéletben na-
gyon vigyáztak arra, hogy a passió karácsonykor, karácsonyi oratórium pedig húsvét-
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kor szólaljon meg. Elõször zenekari tagként játszhattam Bach csodálatos zenéjét, de
egy alkalommal a János passió próbáján hiányzott a tenor szólista. Jenõ bácsi hallott
vonzódásomról a mûfaj iránt, kihívott az együttes elé, és végigénekeltette az evangé-
lista szerepét. A bemutatkozás jól sikerült, így megadatott nekem, hogy elérjem, amit
célul tûztem ki magam elé: Bach szenvedéstörténetét belülrõl élni át, Jenõ bácsi
irányításával haláláig, még sokszor. 

Visszatérve a Zeneakadémiához: Simándy tanár úr természetesen operaénekest akart fa-
ragni belõlem, én azonban csak a misék, oratóriumok világában éreztem jól magam.
Ebbõl néha adódtak nézeteltéréseink, de végül sikerült elérnie, hogy megszeressem az
operát; ennek eredménye az Andrássy úti palotában eltöltött gyönyörû 25 év lett.

Találkozásom a régi zenével, illetve annak legkiválóbb hazai képviselõjével, Czidra Lász-
lóval újabb ablakot nyitott. Mûegyetemi éveim elején sok zenét hallgattam a rádióban,
és mindig megragadott egy gyönyörû hangszerhang, ami bár hasonlít a fuvolához,
mégsem azonos teljesen vele. A benyomásokat szép lassan gyûjtögettem: a hangszer a
blockflöte (furulya), mely hatalmas irodalmmal bír a reneszánsz és barokk zenében. 

Különleges adománynak hiszem, hogy már zeneakadémiai éveim elsõ hetében megis-
merkedhettem vele, akihez ismerõseim révén jutottam el. Akkor óraadó tanárként ta-
nított az Akadémián és – vonós-, énekes- és blockflõtetudásomat is figyelembe véve –
azonnal meghívott a Camerata Hungarica együttesbe. Ezzel beindult professzionalista
zenei pályafutásom, két hónap múlva a magyar zene szentélyében, a Zeneakadémia
nagytermében szerepelhettem, hazai és külföldi turnék sora következett. 1981-ben
megalakult a Mandel Quartet, állandó énekes szólistája lettem az ugyancsak akkor ki-
emelkedõ Capella Savaria (korhû hangszeres) zenekarnak, végül saját együttest hoz-
tam létre Excanto néven. Sokszor énekelhettem nagy egyházi oratóriumokat olyan
karmesterekkel, mint Lamberto Gardelli, Lukács Ervin, Vásáry Tamás, Kocsis Zoltán...

Szeretnék pár szót szólni a családomról. Derûs egyházzenei vonatkozás, hogy templomi
kórusban ismertem meg a feleségemet, és tudom, rajtunk kívül nagyon sok fiatal talál
egymásra e közösségekben, ahol a világnézet és az azonos érdeklõdési kör nem kérdés.
Házasságunk 35. évében járunk, és mindkettõnk számára nagy ajándék, hogy gyerme-
keink szintén ráéreztek a zene különleges erejére, szépségére. Mindketten muzsikusok
lettek. Katalin zenetudós, de elvégezte a Szegedi Egyetem régi zene (blockflöte) sza-
kát is, és kollégám a Weiner Konzervatóriumban. Ágnes csellista, jelenleg New York-
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ban végzi doktori tanulmányait. Életem legnagyobb adományának tartom, hogy saját
együttesemben, az Excantóban velük játszhatok együtt. Számukra hozzám hasonlóan
természetes, hogy szívesen vesznek részt templomi szolgálatban.

Tanári pályafutásom szinte véletlenül indult el. A nyolcvanas években divat lett az álta-
lános iskolás gyerekek között zsúrt szervezni, hetente akár többször is. Vendéglátóként
tartottunk ettõl kissé, mert ilyen esetekben a lakás állaga rohamosan változott meg.
Lányaink a Bakáts téri zenei általánosba jártak, ahol szinte minden osztálytársuk ta-
nult hangszert. Az egyik viharos összejövetel alatt határoztam el, hogy alapítok egy al-
kalmi zenekart. Készítettem néhány átiratot az osztálytársak kissé sajátos hangszer-
kínálatára, és láss csodát, a gyerekeknek ez oly boldogságot adott, hogy nálunk már
csak „zenekarozni” akartak. Egy iskolai rendezvényen hallotta õket Szentmáry Kál-
mán, a Ferencvárosi Zeneiskola igazgatója; annyira megtetszett neki, hogy felkért, csi-
náljak valami hasonlót zeneiskolai keretek között is. A mai napig tanítok itt, valamint
a Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskolában, ahol Czidra tanár úr 2001-ben be-
következett korai halála miatt vettem át a blockflöte tanszakot. Zenei pályára lépõ,
illetve a zene szeretetében megmaradó növendékeim nagy számát látva, talán ez a
munka sem hiábavaló!

Gyermekkorom óta érdekel a zeneszerzés, máig õrzök néhány elsárgult kottalapot, me-
lyeken 7-8 éves koromban írt szerzeményeim olvashatók. Hosszú utat jártam be addig
a levélig, amelyben – Petrovics Emil aláírásával – jelezték, hogy beválasztottak az Ar-
tisjus komolyzeneszerzõi-osztályába. Ekkor kezdõdött meg életem azon korszaka, me-
lyet különleges kapcsolat jellemez az írásom címét adó Amor Sanctus kötettel. 2011 ja-
nuárjában szerzõi estem volt a Nádor Teremben, ahol elhangzott a Dadogós Notker
(Notker Balbulus) karácsonyi szekvenciája (természetesen a fenti kötetbõl), mely egy-
szólamú gyerekkarra és furulyaegyüttesre íródott, amelyet meghallgatott Déri András
orgonamûvész, az Operaház karmestere, valamint a pasaréti ferences templom kar-
nagya, s akivel talán legtöbbször énekeltem és játszottam nagy miséket, passiókat, ora-
tóriumokat. András felkért, hogy írjak e köré egy teljes karácsonyi kantátát számukra.
A szövegeket ismét az Amor Sanctus karácsonyi témájú himnuszaiból állítottam össze.
A darab 2012. január 6-án, a karácsonyi ünnepkör lezárásaként hangzott el a pasaréti
templomban, engem is meglepõ, nagy sikerrel. E koncertet hallván támadt Németh Pál
fuvolamûvész-karmester barátomnak az az ötlete, hogy hangversenyt szerkesszen egy-
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házzenei alkotásaimból. 2012. májusában hangott el a Missa brevis s néhány motetta,
szintén az Amor Sanctusból merítve.

Terveim közt szerepel még több himnusz és szekvencia megzenésítése, mert úgy érzem,
hogy ezek a nagy hatású költemények fejezik ki leginkább azt az érzést, melyet a
középkorban Szent szerelemnek neveztek. Az egyházi zene ugyanennek a lelkiállapot-
nak a megtestesülése, mely nélkül elmondhatatlanul szegényebbek lennénk.

Befejezésül néhány gondolatot szeretnék idézni nagy emberektõl, köztük az egyház
szentjeitõl is, melyek azt bizonyítják, hogy a zene szerepe a liturgiában, az imádság-
ban nem csak nekünk, megszállott muzsikusoknak fontos. Az evangélium szerint maga
Krisztus és tanítványai is himnuszt zengedezve vonultak föl az Olajfák hegyére, az óke-
resztény vértanúkról pedig feljegyezték, hogy énekelve léptek a kínpadra. Szent Ágos-
ton nem véletlenül írja Vallomásaiban: a szent igék ének formájában bensõbben és iga-
zabban lendítik, tüzelik lelkemet a jámborságra, mint ének nélkül. Aranyszájú Szent Já-
nos továbbmegy, amikor azt állítja, egyenesen Istentõl ered az ének: az Isten látta,
hogy lesznek az emberek közt fásultabb, lagymatag lelkek is, akik kevésbé lesznek fogé-
konyak a lelkiek és természetfölöttiek iránt, de hogy megkönnyítse a kegyelem munkáját,
a szent szövegeket dalba engedte öltöztetni, hogy így az ének hangjaitól csalogatva, kész-
ségesen és örömmel énekeljék a szent szövegeket. Tõle származik a következõ idézet is,
mely számomra igen fontos, mert a hit iránti fogékonyság mellett felhívja a figyelmet
a zene olyan hatásaira, melyek bizony a földi életben igencsak értékesek: Az éneknél
szükséges a fegyelmezett lélek, éles szellem, alázatos szív, tiszta szándék és tiszta lelkiis-
meret. Ennél szebb ars poetica egy muzsikusnak, egyházzenésznek nem kell, és ha az
imádság a lélek felemelkedése Istenhez, akkor az ének kétszeresen az, ahogy a régi la-
tin közmondás tartja: bis orat, qui bene cantat, azaz kétszeresen imádkozik, aki jól éne-
kel. Amen.
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A gyõri székesegyház zenei kincsei

K A T O N A T I B O R

�

Szent István király a kereszténység felvételekor szerte az országban kijelölte és meg-
alapította a püspökségeket, többek között a gyõrit is. A 14–15. században már élénk
zenei élet lehetett a székesegyházban, hiszen a szent liturgia megkívánja az egyházi
zene magas szintû jelenlétét. 

A káptalani iskolában egyházi éneket és zenét tanít a székesegyház succentora. (Gyõr-
ben így nevezik a kórusvezetõt.) Az iskola tanulóiból alakult a kórus, mely kiegészíti
a fizetett énekeseket, hangszeres muzsikusokat. Róluk szinte név szerint tudunk, hi-
szen javadalmazásukról maradtak fenn írások.1

A kottatár anyagának legrégibb darabja 1631-bõl való, nagyarányú gyarapodást a 18.
századtól tapasztalhatunk. Nem csak a karnagyok, hanem a hangszeres zenészek is
komponálnak, illetve más szerzõk mûveit másolják. Ezzel betekintést nyerhetünk az
egész régió – Kismarton, Bécs, Pozsony, Sopron, Nagycenk – zenei életébe. Ebbõl a
gazdag anyagból szeretnék választani néhány nevet röviden megrajzolva a hozzájuk
tartozó portrét is.

A legkorábbi karnagy, akinek mûveit említeném, Mechler András, 54 éven át volt a szé-
kesegyház succentora. A szatmári béke évében, 1711-ben nevezték ki, és 1765-ig töl-
tötte be hivatalát. Az 1713-ban komponált Rorate coeli címû mûvében a zárlatok illetve
a sorok közötti gregorián betétek a régebbi kor zeneszerzõ technikáját idézik, az 1742-
ben komponált Salve Regina a két trombita és üstdob megjelenésével már valóban ba-
rokkosan csillog. A kor minden jellemzõjét jól ismerte és alkalmazta. Õ az elsõ succen-
tor, akinek mûvei a székesegyházi kottatárban fennmaradtak. 

Istvánffy Benedek (1733–1778) a 18. század legkiemelkedõbb zeneszerzõje. „Öröksége
ismeretében megállapíthatjuk, hogy zenei invenció és szakmai jártasság tekintetében
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Érem, a Gyõr város „Városháza”

Ezüst emlékérem és a Gyõri

Egyházmegyéért díj birtokosa.
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nincs más magyar zeneszerzõ e korból, aki melléállítható lenne.”2 Nevét külföldön is
jól ismerték. Az 1766-tól 1778-ig tartó mintegy tucatnyi évben alkotásai a kor legje-
lentõsebb magyar szerzõjévé emelték. Mûvei nagy számban hozzáférhetõk nyomtatás-
ban is, két miséjébõl már korábban készültek felvételek. A 90-es években Kismarton-
ban került elõ egy Gloria tétel, melyet Gregor Werner nagycsütörtöki miséjéhez kom-
ponált. Ebbõl kiderül, hogy jól ismerhette a kismartonban muzsikáló Wernert és alko-
tásait, mert arra vállalkozott, hogy más kompozíciójához írjon egy tételt.

A „nagyok” mellett a „kicsik” is kiemelkedõ szakmai tudással rendelkeztek. W. R. Birck,
Patzelt János, Kunath Ignác és mások; mûveik feltárása még várat magára. Hagyaté-
kuk nagyszerû mesterségbeli tudásról és mély, megélt hitrõl tesznek tanúbizonyságot. 

A 19. század legjelesebbje az Ausztriában született Richter Antal, aki 1832-tõl 1854-ig
látta el a székesegyházi szolgálatot. A kor romantikus felfogásának megfelelõen kom-
ponált. Egyházi szolgálata mellett rendkívül aktív volt a világi zene terén is. Világi
hangversenyeket szervezett, férfikart hívott életre. (A Gyõri Filharmonikus Zenekar õt
tekinti alapítójának.) Egyházi mûveiben oly sokszor szerepel kürt, hogy feltételezhetõ-
en kiválóan bírta e hangszert. „Zenei tudása, mûveinek híre nemcsak tiszteletet szer-
zett nevének és karának is, hanem idegenbõl jeles zenészek látogatására is jöttek. Így
1846-ban Nicolai Ottó, a bécsi opera karmestere jött Gyõrbe és augusztus 15-én, Nagy-
boldogasszony ünnepén saját szerzeményû miséjét vezényelte a székesegyházban.”3

1854-tõl 1871-ig Wolf József jeles karnagy és zeneszerzõ áll az együttes élén. Õt Ker-
linger Nándor, majd Franek Gábor követi. Franek tevékenysége túlmutat a templom
falain. A már megalakult Ének- és Zeneegyletet újjászervezve nagyszabású hangverse-
nyeket szervezett és dirigált. Külföldrõl jöttek vendégmuzsikusok vezényelni, megcso-
dálni Franek mûvészetét. Õ maga Karlsbadban tette ugyanezt, odavive a szép magyar
zenét.

1931-tõl Halmos László zeneszerzõ, pedagógus a székesegyház karnagya. Keze alatt már
nem fizetett zenészek muzsikálnak, így megszervezte és megalapította a székesegyház
Palestrina kórusát, mely a mai napig töretlen lendülettel, hittel és odaadással szolgál-
ja a szent liturgiát.

„Mikor a magasfokú kultúrának szerzeményeiben gyönyörködünk, szinte kicsinek látjuk a
magot, melyet imádságos kezek vetettek el, áhitatos lelkek ápolgattak kikelése után; pedig
e mag nélkül nem lett volna bõséges termés.”

Jelen sorok írója két alkalommal

is szerepelhetett a ciszterciek

budai templomában. 

Meghívásunk kifejezetten régi

magyar mûvek bemutatására

szólt, olyan szerzõktõl, akik kap-

csolatban álltak a gyõri székes-

egyházzal, kottáik eredeti kéz-

iratban vagy másolatban ott

találhatók meg. 

Ezért is választottam írásom

témájául a székesegyház kotta-

tárának, illetve az abból készült

három CD-felvételnek anyagát,

melyek többsége hanglemez-

premier. Ajánlom mindenkinek e

járatlan utat, zengjen ország-

szerte az, ami értékes és kelet-

kezését tekintve magyar.

1  Dr. Bedy Vince: A gyõri székes-

egyház ének- és zenekarának

rövid története, 4. o.

2  Vavrinecz Veronika: A gyõri

székesegyház zenei kincsei –

lemezkísérõ füzet

3  Dr. Bedy Vince: A gyõri székes-

egyház ének- és zenekarának

rövid története
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Isten népe szereti a muzsikát

K E R E K E S K Á R O L Y O .  C I S T . †

�

Szereti a musica sacra, a szent zene minden formáját, különösen a legallelujásabb
hangszert, a hangszerek királynõjét, az orgonát! Amióta Ktészibiosz Krisztus elõtt száz-
hetvenben az elsõ víziorgonát megkonstruálta, azóta a vallási életnek egyik legel-
maradhatatlanabb alázatos, mégis fenségesen királyi kísérõje az orgona. Egyházunk is
átvette mint minden idõkben egyedül minden feltétel nélkül engedélyezett hangszerét
templomainknak.

Szeretném három pontban kifejteni, hogy miért is szereti úgy Isten népe a muzsikát.
Különösképpen a legallelujásabb hangszert, az orgonát.

Isten népe elõször is azért szereti a muzsikát, mert a szép muzsika nemesebb, lelkesebb
emberré nevel. – Ismerõs a Mélosz szigetiekrõl szóló legenda. A szabadságszeretõ mé-
losziak fellázadtak Spárta hegemóniája ellen. Spárta leverte õket, és a legkegyetlenebb
büntetést szabta ki rájuk: „Gyermekeik nem tanulhattak muzsikát!” Ezáltal ugyanis,
mint meggyõzõdéssel vallották: „majd szolgalelkûek lesznek.” A muzsika ugyanis
fennkölt lelkû, nemes, minden finomságra érzékeny emberekké nevel. – Igaz, ez csak
legendás történet. De az már Szentírás, hogy a Sault kínzó gonosz lélek nem tudta õt
tovább gyötörni, mihelyt Dávid elkezdte pengetni hárfáját, és rázendített egy zsoltár-
ra. Még ma is vannak vidékek, ahol éppen erre a szentírási helyre (1 Sám 16, 23) hi-
vatkozva azt vallják, hogy a gonosz lélek nem mer bemenni abba a házba, amelyben
szépen énekelnek. Igenis vallanunk kell, hogy Isten Lelke ihletéseinek befogadására
készségesebbé tesz bennünket a szent zene, a szép muzsika és az ének.

A szent zene nemcsak Istennel, de az emberekkel való érintkezésünket is finomítja. „El-
találjuk a hangot,” kapcsolatteremtésünk menetkészebbé lesz. Egyszerûen „nyitottab-
bak” vagyunk, készségesebbek arra, hogy megértsünk másokat, elviseljük a mienktõl

Kerekes János Károly 1918-ban

született Kistályán. 1937-ben

lépett a ciszterci rendbe. A

Pázmány Péter Tudományegye-

temen folytatta tanulmányait

görög és latin szakon. 1944-ben

Zircen szentelték pappá.

Tanár, házgondnok, lelkész az

ország különbözõ pontjain.

A Szentszék 1987-ben nevez-

te ki a Zirci Kongregáció prézes

apátjává, apáttá avatására

azonban csak külföldön, az

ausztriai Stamsban kerülhetett

sor. 1989-tõl Zircen és Budapes-

ten dolgozott a magyar ciszter-

ci élet újraindításán. 

92 éves korában, a szentsé-

gekkel megerõsítve a Zirci

Apátságban hunyt el. Földi ma-

radványait a zirci bazilikában

helyezték örök nyugalomra.

2003-ban a Magyar Köztár-
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különbözõ véleményüket, szokásaikat, általában természetüket. Könnyebben megszû-
nik esetleges gyanakvásunk, megszûnnek „fenntartásaink.” Egyszóval: nemesebb, lel-
kesebb, szentlelkesebb emberek leszünk.

Másodszor azért szereti Isten népe a muzsikát, a szent zenét, mert az odaadóbb, áldo-
zatosabb kereszténnyé nevel. – Régi királyok és nagyurak igen sok pénzt áldoztak hí-
res énekesek és zenészek megnyerésére. De minket jobban meggyõzhet az, hogy a
Krisztushoz kapcsolódásunk az Õ földre lépésének legelsõ pillanatától az utolsóig –
gyermeksírásában és véres verejtékezésében – összekapcsolódott az égi-földi muzsi-
kának minden harmóniája. Gondoljunk csak arra, hogy már fogantatása után nyom-
ban felhangzik a Magnificat, születésekor az evangélium tanúsága szerint angyalok
éneke zsong végig a betlehemi pusztán, a templomban történt bemutatásakor az öreg
Simeon éneke csendül fel. És így tovább, egész életén végigkíséri a zsoltározó muzsi-
ka; még a keresztfán is ez zeng az ajkán.

Az apostolok ezt folytatják Jézus mennybemenetele után. Megrendítõ dolgot mond el az
ApCsel 16, 25–26: „Éjféltájban Pál és Szilás (a börtönben) zsoltárokat énekelve di-
csérték az Istent, a foglyok meg hallgatták õket. Ekkor hirtelen olyan erõs földrengés
támadt, hogy még a börtön alapfalai is beleremegtek. Az ajtók mind fölcsapódtak, és
mindenkirõl leoldódtak a bilincsek…” – Csodálatos erõt kölcsönzött az apostoloknak
a szép éneklése. Nemcsak az ajtók, a börtönajtók is megnyíltak és a bilincsek hulltak
le, de – mint tudjuk – a börtönõr egész családjával együtt megkeresztelkedett.

A szép muzsika megtanít az áldozatos keresztény életre. Nagyon jó szemléltetése lehet
ennek az, hogy a kottában alkalmazott kereszt jel mindig felemel egy félhanggal. „A
kereszt felemel,” ez lelki értelemben csodálatos tanítás. Az igazi keresztényt, az ál-
dozatos keresztényt a szenvedések keresztje nem leveri, hanem felemeli! Azonfelül
persze jól rendezett, szabályos ritmust ad egész életének.

Harmadszor azért szereti Isten népe a muzsikát, a szent zenét, mert az igazi boldog örök
élet várományosává nevel. – Már az eddigiekbõl is nyilvánvaló, hogy a szép muzsiká-
nak milyen nagy szerepe van abban, hogy a keresztény ember „másként” éli meg a leg-
emberibb dolgokat: tud szépen szeretni, szépen szenvedni és szépen meghalni.  Az
egyik dunántúli faluban egy kilencéves fiúcska tetanuszmérgezés következtében, már
félig megbénultan így vigasztalta síró édesanyját: „Ne féltsen engem addig, édes-
anyám, míg énekelni bírok!” És elkezdett egy búcsújárós Mária-éneket; illetve annak

sasági Érdemrend Lovagke-

resztje kitüntetésben részesült

egész életútja elismeréseként. 
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csak a refrénjét ismételgette, míg a lélegzete ki nem fogyott: „Ékes virágszál, hozzád
esdeklünk…”

Amikor a 4. század végén a vandálok az észak-afrikai Hippó városát ostromolták, a hí-
vek a templomba zárkóztak, és reggeltõl estig és estétõl reggelig felváltva énekelget-
ték himnuszaikat és zsoltáraikat. Ez adott nekik erõt, kitartást. És amikor az ajtókat
bezúzó vandálok egyike nyilával átfúrta az éppen Alleluja-neumákat éneklõ diakónus
torkát, az egész templom egy emberként folytatta. A martalócokat ez annyira meglep-
te, hogy – a szinte legendás történet szerint – abbahagyták a kegyetlenkedést. Ezek az
éneklõ hívõk már egy „más” világban éltek, amit e világ fiai nem tudnak hová tenni.

A földi harmónia keresése és szeretete az égi harmónia megsejtésére és szívünkbe foga-
dására készít elõ. A keleti (görög) atyák szívesen nevezik egész kegyelmi életünket
„szünfóniának,” a legszebb akkordokba harmonizált muzsikának, amelyet az „Isten
ujja,” vagyis a Szentlélek komponál és játszik szívünk húrjain. A mi feladatunk, hogy
engedelmes, „jó rezonanciájú” hangszerekké nevelõdjünk. Lelkünk csodálatos készség-
re tehet így szert: a „transzponálásra.” Ez annyit jelent, hogy – miként a jó készségû
muzsikus könnyen átvált más hangnembe – könnyen áthangolódunk Isten hullám-
hosszára: a földi dolgokat és értékeket „transzponáljuk” égi dolgokra és értékekre: mit
ér ez vagy az – az örök élet mérlegén?

Röviden összefoglalva e szentlelkes üzenetet: szeressük a szent muzsikát! Vagyis legyen
minden hívõ napról napra nemesebb és lelkesebb emberré, azután legyen odaadóbb,
áldozatosabb kereszténnyé, és végül legyen az igazi boldog örök élet várományosává!

A dal dicsérete

Az Isten népe itt a földön
Keresztúton jár és énekel, 
S lám, hull bilincs, tárul a börtön,
Zárját a zsoltár törte fel…

Még tíz esztendõs 

sem voltam

O L O F S S O N P L A C I D

Még tíz esztendõs sem voltam,

amikor a budapesti Bencés

Gimnázium énekkarával a Salve

Reginát énekeltük hangszalagra

a Magyar Rádió Rákóczi úti stú-

diójában. Pontosan emlékszem

az évszámra is: 1926-ot írtunk.

Pannonhalmára kerülvén nem-

csak a szkólában kaptam fela-

datot, hanem – a négy év he-

gedûtanulás kamataként – tag-

ja lettem a Fõapátság zenekará-

nak.

Katonaidõmben számos alka-

lommal mondtam-énekeltem

szabadtéri szentmisét, minden

erõsítés nélkül természetesen.

A „mondtam” kifejezés nem

helytálló, ilyen esetben talán a

„kiabál” lenne a helyes szó. Ez

hangom eldurvulásával, a

hangszálak meggyötrésével

járt, amelyet három évtized szi-

lencium követett – nemcsak jel-

képesen, hanem szó szerint is.

Az opera- és hangversenyláto-
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A dal, ha tiszta, Istent hordoz
Börtön mélyén s kereszten is,
Ront poklot-béklyót, bûnt feloldoz,
Tüzes szekér, mely égbe visz.

A dal letörli könnyeinket,
És testünk-lelkünk ünnepel:
Ne féltsen addig senki minket, 
Míg szívünk s ajkunk énekel!

gatások alkalmával az ember a

másik oldalra kerül – hallgató

lesz.

Az az idõszak, amikor pedig a

börtönfolyosón és a légerben a

dallamok egészen más üze-

netet hordoztak, talán nem az

énekszó szépségét, sokkal in-

kább az Úristen jelzését, sõt hu-

morát mutatták nekem. Akinek

irgalmát éneklem mindörökké.

Olofsson Placid 1916-ban szü-

letett. 1933-ban lépett Szent

Benedek rendjébe. Pannonhal-

mán teológiát, a müncheni

Ludwig Egyetemen német nyel-

vet tanult. 1939-ben szentelték

pappá. 

A Pannonhalmi Területi Apát-

ság tábori lelkésze, gimnáziumi

tanára 1946-ig. Pannonhalmán

letartóztatták és a Gulágra in-

ternálták. Tíz év után szabadult.

Fizikai munkás a pesterzsébeti

ládagyárban, majd az ORFI-ban

betegszállító, mosodai munkás,

mosodavezetõ. Nyugdíjazása óta

a Szent Imre-plébánia kisegítõ

lelkésze.



101

Muzsikámmal legyek az emberek örömhozója

K O B Z O S K I S S T A M Á S

�

Édesapám, Kiss Tamás, költõ volt, édesanyám irodalomtanár. A könyvek, a versek lég-
köre tehát meghatározó élmény lett számomra gyerekkoromban. Vegyésznek tanul-
tam, és csak jóval késõbb – amikor már tanítottam – szereztem zenetanári diplomát.
Inkább csak a magam örömére muzsikáltam sokáig, és a zenében olyan dolgok fog-
lalkoztattak, amelyek iránt mások kevésbé érdeklõdtek. Zenészként mindig is a vers és
a dal párosításával foglalkoztam, és ma is a szöveg és a dallam kapcsolata határozza
meg az érdeklõdésemet. Hatvanadik születésnapom alkalmából lehetõséget kaptam
arra, hogy Boldog vizeken címmel kiadhassam nagy költõk verseire írt saját dallamszer-
zeményeimet, és pár éve elkezdtem saját dalokat is írni. E kor a számvetés ideje is,
hiszen jóval kevesebb esztendõ van elõttem, mint amennyi mögöttem, és ez a kevés
már biztosan nem lesz elég arra, hogy minden sorra kerüljön, amit fontosnak tartanék
még. Pedig „bozótharcosként” már negyven éve járok a zene erdejében. 

Lelki reggeli tornaként, évek óta minden napot a Váradi Biblia egy-egy ószövetségi és
újszövetségi részének elolvasásával kezdek, amit egy-egy lanttal kísért genfi zsoltár
eléneklése követ. Elõbbi – a lelki táplálék mellett – arra is szolgál, hogy karbantartsam
korabeli nyelvismeretemet. Ezért olvasom néha a Tatrosi Bibliát, azt a négy evangéli-
umot, amit a Moldvába menekült magyar husziták fordítottak az 1460-as években, és
teljesen érthetõ azok számára, akik a moldvai csángók nyelvét is ismerik. Én elég jól
ismerem, sokszor jártam közöttük.

Nem mindig volt igényem ez, hiszen fiatalkoromat sem tagadom meg; nemzedékem egy
idõben egyszerûen nem szeretett magyarul énekelni. Ennek lehetett oka, hogy a nép-
dalokat nem hallhattuk eredeti formájukban, így nagyon messze álltak attól a világtól,
amit magunk is megismertünk késõbb a gyûjtõútjaink során. Ezzel szemben az ameri-

Írásunk szerzõje 1950-ben, Deb-

recenben született. Okleveles

vegyész, ének-zene/népzene

tanár, az Óbudai Népzenei Is-

kola igazgatója, a Liszt Ferenc

Zenemûvészeti Egyetem óra-

adója.

Kedves tevékenysége a turisz-

tika és  fotózás.

Liszt- és Magyar Örökség-díjas

énekmondó.
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kai népdalok annak a mozgalomnak a hangulatát sugározták, amely megindult a ten-
gerentúl. Aztán szerencsére – nem kis mértékben az Illés-együttes hatására – a mi
nemzedékünk is rájött arra, hogy a magyar népdal mire képes.

Van egyvilágra szóló táncházmozgalmunk, amelyben több tízezer gyerek és fiatal vesz
részt a Kárpát-medence minden szegletébõl, de a társadalom szélesebb rétegeihez
mintha nem jutna el; ez a kultúra nem itatja át a hétköznapjainkat. Erõsen szorgal-
maznám, hogy az eredeti népzene jelen legyen az oktatásban. Csodálatos gyûjtéseink
vannak, például Kallós Zoltán tizenkétezer dallamából bízvást lehetne válogatni. Tánc-
zenénk pedig lenyûgözõ – egyszer a Nyugati téri aluljáróban hallottam pár fiatalt széki
legényest játszani; muzsikájuk hihetetlen erõvel szólt. 

Az ügyért, népzeneiskolaként, mi is sokat tehetünk. Tehát nem áll a munka, csak kicsit
türelmetlenek vagyunk, mert az idén, 2012-ben lesz negyvenéves a táncházmozgalom,
de ennek ellenére a világban nagyobb respektusa van a magyar népzenének, mint
idehaza. Persze pozitívum, ha a közoktatásban nem is, de sok zeneiskolában tanítanak
népzenét, és az is igaz, hogy immár öt éve népzenei tanszék mûködik a Zenemûvészeti
Egyetemen.

Édesapám írta egy nekem szóló versében, hogy muzsikámmal legyek az emberek öröm-
hozója és gyógyítója. Arra figyelmeztet, amit a költészet és az énekmondás eddig is
mindig megadott: önismeretre, józan mérsékletre, optimizmusra – és természetesen
istenhitre, hiszen e nélkül nincs semmi. De eszünkbe juthat Pálóczi Horváth Ádám hí-
res gyûjteményének címe is: Ó és új, mintegy ötödfélszáz énekek. Nekem fontos ez a
nyakas kálvinista (két éve, 2010-ben ünnepeltük – ha ünnepeltük – születésének 250.
évfordulóját) nélküle aligha lettem volna az, ami vagyok. Õ az elsõ, aki elszántan dek-
larálta, hirdette a hagyomány megõrzésének, továbbadásának fontosságát. Példaké-
pemnek tekintem. Pálóczi is kesergett kora állapotán, hiszen mindenki németül éne-
kelt, német, francia, angol táncokat járt, osztrák viseletben, s nem becsülte azt, ami
magyar. Mozgalmat indított, csakúgy, mint az én nemzedékem. Úgy hiszem, õ is, mi
is sok mindent elértünk. 

Hogy mennyit õrzünk meg régi kincseinkbõl, ez most már csak a szándékon múlik, mert
az mögöttünk álló évtizedek technikai fejlõdése sok mindent lehetõvé tesz, és a nagy
elõdök (a népzenében Bartók, Kodály és nem utolsósorban a református Lajtha Lász-
ló Kálvin téri presbiter vagy Csomasz Tóth Kálmán) nemzetközi, sõt világméretû ösz-
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táplálj naponként 
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szehasonlításban is óriási munkát végeztek. Más kérdés, hogy van-e igény ennek a
kincsnek a használatára, beépítésére az újba. Olvastam Latinovits Zoltán azon törek-
vésérõl, hogy az emberek a színház által jobbak legyenek, ne csak néhány óráig tart-
son egy-egy elõadás hatása. Úgy gondolom, a mi nemzedékünkben ez a szándék meg-
volt és megvan. Ma mégis az az uralkodó vélemény, hogy a kultúrát el kell adni, von-
zóvá kell tenni, az értékek relativizálhatók, egyszóval (ez az én szóalkotásom) „kultur-
kálókat” kell mûködtetni, amelyekbõl mindenki szabadon (szabadon?) válogathat.
Szokták persze mondani, hogy az értékválság európai jelenség, ugyanakkor Bécsben,
egy osztrák együttessel vettem föl régi magyar zenét (még kuruc dalokat is), a lemezt
az egyik legnevesebb külföldi cég jelentette meg tavasszal. Azt hiszem, ehhez nem sok
mindent kell hozzátenni.

Hiszek a régi értékek és a mai igények harmonikus összeillesztésében. Pedagógusként és
friss nagyapaként is úgy gondolkodom, hogy nem a gyermekek igényéhez kell alkal-
mazkodni, hanem meg kell õket tanítani a régi dolgok tiszteletére. Mi, városi fiúk sem
értettük annak idején. hogy „Ösztövér kútágas hórihorgas gémmel”, de attól még be
tudtuk fogadni a Toldi világát. (Nota bene: egy segítõ lábjegyzet az olvasókönyvben
megmagyarázta a régi szavakat.) Nem a közönségigénynek megfelelni, hanem a Te-
remtõ szándékainak. Nincs más lehetõségünk, ha valamit tenni akarunk egyházunkért,
nemzetünkért.
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Ez a’ Szentek fénlö tisztasága, 

Gyenge Szüzek ékes gyöngy-virága: 

Mártyromoknak arany pálma ága, 

Confessorok édes vigasága.

A zene az a titok, amelynek

segítségével megértem, ho-

gyan tudok azonos témák

mellett mégis mindig mást és

mást hallani. A hallható té-

mák ugyanazok, ugyanazok

fognak maradni és nem is

változhatnak meg sohasem;

de mindig más és más hang-

nemben, más variációban,

más ritmikus képletben és

idõmértékben jelentkeznek:

egyre újabb és újabb meg-

fordításokban, kombinációk-

ban, más kíséretekkel, más

szólamban, másképpen har-

monizálva, s mialatt a mil-

liárdszólamú fúga ünnepélye-

sen a végkifejlés felé hömpö-

lyög, s mialatt a várakozás, a

feszültség egyre nõ, s az izga-

lom egyre nagyobb, a zene

mint sajátságos sejtetõ eszkö-

zeivel jelzi a végsõ lépést, 

a kiegyenlítõdésre utalni tud,

a végsõ célt érezteti, s arra

elõkészít.

Hamvas Béla 
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Tanítottak minket, és példát mutattak emberségbõl

K O L L Á R É V A

�

Most újra énekelek az embereknek
És az öröm dalától részegednek,
Megértenek már s õk is énekelnek.

LI TAJ-PO: AZ ISTENEK TÁNCA / JUHÁSZ GYULA FORDÍTÁSA

Nagymamám – gyönyörû délvidéki asszony – jókedvében sokat dalolt, bár emlékeim
szerint ritkán volt jókedve. Szorgalmas munka, tisztes polgári élet után, a II. világhá-
borúban kibombáztak minket. 1948-ban a pesti, Akadémia utcai lakásból Budára köl-
töztették, és a XI. kerületben helyezték el a nagyszülõkbõl, szülõkbõl és két gyermek-
bõl álló családunkat. Hároméves lehettem, édesanyám akkor várta a harmadik kisba-
bát. Késõbb még egy testvérem született, és bár a szûkös körülmények sokszor elszo-
morították a felnõtteket, a négy gyermek igencsak vidám életet élt a Gellért-hegy aljá-
ban. Mindnyájan szerettünk énekelni, természetesnek találtuk, hogy minden lehetõ
pillanatban ezt tegyük: tanulás és játék közben, a konyhában, amikor segítettünk az
edények törlésében, az utcán, bevásárlás alkalmával, legszívesebben pedig a temp-
lomban. Lassanként formás kis kórussá alakultunk, kánonokat és többszólamú dalokat
szólaltattunk meg, az egyszólamúakhoz pedig kíséretet találtunk ki.

Nemcsak a gyerekek, hanem édesanyánk és nagymamánk is énekelt. Édesanyám hangját
gyönyörûnek találtam, életét utolsó pillanatig elkísérték a korábban fölcsendülõ dalla-
mok; énekelt nagybetegen is, amikor már beszélni sem tudott… Ünnepi alkalmakkor

Írásunk szerzõje a Liszt Ferenc

Zenemûvészeti Egyetem egye-

temi tanára, a Karvezetés Dok-

tor program vezetõje, a KÓTA, 

a Magyar Kórusok és Zenekarok

Szövetségének tiszteletbeli el-

nöke, a Magyar Kodály Társaság

társelnöke, a Budapesti Monte-

verdi Kórus alapító karnagya

(1972)



106

Édesapám is velünk tartott, s ritka pillanatokban még hegedült is nekünk. Csodálatos
volt. Bár hosszú évek óta nem gyakorolt, hiszen a nagy család fönntartása hajnaltól ké-
sõ estig tartó kemény munkát követelt tõle, korábban igen magas fokra jutott a zene-
tanulásban. Minden megtanult mûre emlékezett, kotta nélkül játszott Bachot, Mo-
zartot, Beethovent, kiváló memóriája segítségével bármely dallamot megszólaltatott,
amellyel valaha találkozott: operarészleteket, versenymûveket, szimfóniák témáit, a
tõlünk hallott iskolai énekeket. Amikor játszott nekünk, különös, átszellemült összpon-
tosítás látszott rajta. Hegedûjéhez késõbb mi is hozzátettük a magunk szólamait, zon-
gorán és énekelve. Sokszor kértük, hogy játsszon, de ezt az ajándékot csak különleges
alkalmakkor kaptuk meg tõle. Természetesen támogatta, hogy mi, gyerekek is tanul-
junk zenét. A kezdeményezõ mégis a Nagymamám lett: hallotta, hogy az utcánkban
lakik egy idõs zongoratanárnõ, ezért õt kérte meg két nagyobbik unokája tanítására.
A bátyám nem szerette ezeket az órákat, nem lelkesedett a gyakorlásért, mert õ vezé-
nyelni akarta azt az elbûvölõ zenét, ami a rádióból vagy gazdag hanglemeztárunkból
megszólalt. Azt a muzsikát készen kapta, – neki csak a hangdoboz elé kellett állni, és
pálcával, fakanállal, önfeledten dirigálhatta a leghíresebb zenekarokat. Húgaim is el-
kezdték a zenetanulást, egyikük a zongorát, másikuk a hegedût. Volt nagy csinna-
dratta, ha mindannyian otthon voltunk.

Hatéves koromban egy komoly betegség, az áldiftéria következtében majdnem teljesen
megnémultam. Borzasztó csapásnak tûnt, mert attól féltem, hogy elvesztem azt, ami
addig betöltötte az életemet. Nem tudhattam, hogy lassú javulás és hosszú évek gya-
korlása után visszanyerem a hangomat, amely késõbb zenei foglalatosságaim egyik
legfontosabb eszköze lett. Így akkor a zongorajáték volt a legfontosabb számomra.
Éneklésemet pedig virtuóz fütyüléssel helyettesítettem. Legalább fütyülni tudtam, ha
beszélni és énekelni nem. (Otthon csak a betegségem következtében nyert polgárjogot
ez a fiús muzsikálás. Azóta is, amikor kihangosítom a bennem zsongó muzsikát, a leg-
elsõ megszólalásom a fütty.)

Elkezdtem tehát zongorázni nagy kedvvel és öntudattal. Bátyámmal ellentétben engem
a muzsika létrehozása érdekelt, és minden lehetõséget megragadtam arra, hogy a zene
az én közremûködésemmel szólaljon meg. 

Sorsdöntõ pillanat volt, amikor Édesanyám elvitt a kerületi zeneiskolába. Õ tudta, hogy
olyan intézménybe kerültem, ahol Budapest, de talán az ország legkiválóbb tanárai

Van, aki szalámit árul, van,

aki elméleti villamosságtant.

Ezek nem lényeges dolgok. 

A lényeges az, amirõl nem

beszélünk, mégis a kultúra

végsõ és legfontosabb tartó-

pillére: a tartás és az etika.

Simonyi Károly
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foglalkoztak velünk. Apró gyermekektõl egészen a felnõtt fiatalokig tanították a zene-
iskolásokat – rangos zenei képzettséggel és fénylõ hivatástudattal. Többen közöttük
olyanok, akiknek a Zeneakadémián lett volna helyük, csak világnézetük veszélyt jelen-
tett a vezetõ pozíciókat elfoglaló ottani tanárokra, a hivatalosan kitüntetett muzsiku-
sokra, de még inkább a tanulóifjúságra, talán az egész népi demokráciára. Így ezek a
zeneiskolai tanárok az oktatás alsó fokán gondozták képességeinket, vigyáztak ránk,
tanítottak minket és példát mutattak emberségbõl. Egész életünkre szóló zenei tudást,
nagyszerû élményeket adtak. Természetesen az ott tanulók közül nem ment minden-
ki zenei pályára, de amit az ottani órákon tanulhattunk, azért ma mindnyájan hálásak
vagyunk. 

Felnõttkori fontos döntéseink, választásaink ezer szerencsés pillanattól és példától függ-
nek. Tanárainkat többnyire a Gondviselés ajándékaként kapjuk, és nekem ebbõl bõven
jutott. Zeneiskolánkban tanított a nagy tudású Bárdos Kornél. A billentyûkön Molnár
Dóra vezetett, aki kifogyhatatlan türelemmel próbálta pótolni mindazt a technikai hi-
ányt, ami tízéves koromig maradt játékomban. Az én igyekezetem kevés volt ehhez.
Bár tanárom szeretettel, türelemmel tanított, mégis gyakran keseregtem, s bizony sok-
szor mentem haza sírva. E séták a virágos Szent Imre herceg úton (akkoriban talán
már Villányi útnak hívták) nagyszerû alkalmat adtak a komoly gondolatok, a kételyek
és remények megfogalmazására. Szerencsémre Dóra néni nem adta föl, én pedig csak
akkor hittem el, hogy tanítása valóban javított rajtam, amikor a gimnáziumi éveim
kezdetén, a kötelezõ tanárváltás alkalmával Comensoli Máriához ajánlott be tovább-
képzõs növendéknek. Az õ óráin nem voltak hosszú, gyógyító beszélgetések, mint Dó-
ra néninél. Mária néni Bartók-tanítvány volt, szikár fegyelmet követelt, rávezetett a
fortélyokra, sokat várt tõlem, bízott bennem. Így nekem a Szilágyi Erzsébet Gimná-
zium magas követelményei mellett is tartani kellett a lépést zeneiskolai kortársaim-
mal. 

Csodálatos szolfézstanáraim voltak. Kezdetben György Istvánné, Marica néni, késõbb
pedig – a beiskolázó csoportban – Csányi Ottóné, Csengõ Lujzi néni szerettette meg
velem ezt a tantárgyat. Õk a gyakorlatban valósították meg sikeresen Kodály Zoltán
zenei nevelési elveit. Kifejlesztették bennünk azokat a képességeket, amelyek zenei pá-
lyánkon biztos alapot adtak. Szórakoztatva, módszeresen mûvelték a hallásunkat, a
zenei írás-olvasást könnyed eleganciával gyakoroltatták velünk. A legszebb magyar
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népdalokkal ismerkedtünk meg, és az európai mûzenébõl vett idézetekkel, játékos
rögtönzések útján vezettek minket biztos stílusismerethez. A szolfézsórákon Szõnyi Er-
zsébet gyakorlófüzeteinek feladataival haladtunk elõre, és 18 éves korunkra a zeneel-
mélet és a zenei gyakorlat megbízható szintjére jutottunk. Röpültünk, mialatt tanára-
ink észrevétlenül belénk oltották a zenei hivatás fontos elemeit: az alaposságot, a szor-
galom és önfeledt muzsikálás együttes követelményét. Az utolsó gimnáziumi években
Geszler György összhangzattan leckéi szélesítették tudásunkat.

Sokáig nem tudtam pályát választani. Már a nyolcadik osztályban is nehéz volt a dön-
tés, milyen iskolában folytassam a tanulást. Nagyon szerettem az irodalmat – ezt Or-
bók Attilánénak, kiváló magyartanáromnak köszönhettem – az õ ösztönzésére elkezd-
tem kisebb novellákat írni. A zongora és a zenei pálya szép álom volt számomra,
ugyanakkor vonzott az atlétika is, hiszen magasugróként egészen jó budapesti ered-
ményeket értem el. Szüleim úgy döntöttek, nem engedik, hogy a Bartók Béla Konzer-
vatóriumba felvételizzem – rossz hírét vették e „mûvészképzõ intézménynek”. Akkor
szomorú voltam, de elhatározásukért ma is hálás vagyok nekik. Elsõsorban azért, mert
egy nagyszerû iskolába, a Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumba írattak. Itt a nagy ha-
gyományú zenei élet alapjait Sztojanovics Adrienne és Szõnyi Erzsébet teremtették
meg. Az én idõmben mûködõ, kiváló szellemû oktatók közül is kiemelkedett énektaná-
runk, Mohayné Katanics Mária, egyben a híres Szilágyi Erzsébet Kamarakórus karna-
gya. Akkorra már újra tudtam énekelni (bár a beszédhangom terjedelme még mindig
korlátozott volt), boldogan csatlakoztam Mária néni kórusához. Katanics Mária orszá-
gos, sõt nemzetközi hírû mûvész volt, együttesével valósággal szárnyaltunk, rangos
koncertek, utazások, rádiófölvételek pezsdítették életünket. Énekóráinkat, kóruspró-
báinkat állandóan vendégek nézték-hallgatták, olyan muzsikusok, mint Kodály Zoltán,
Bárdos Lajos, Szigeti József, Yehudi Menuhin és még sokan mások.

Meghatározó zenei élményt jelentett számomra, hogy 14 éves koromtól bátyámmal
együtt, a budai Ferences templomban mûködõ Kapisztrán Kórusnak is tagja lettem.
Nagyszabású egyházi mûveket adtunk elõ a lánglelkû ferences, Tamás Gergely Alajos,
„Lojzi bácsi” vezényletével. Operaházi szólisták mûködtek közre: Gábor Artemisz, Bar-
lay Zsuzsa, Réti József, Jámbor László és még sok híres énekes. A h-moll mise, a Já-
nos passió, a Messiás, a Dettingeni Te Deum, a Szent Cecília mise és a Messa di Gloria,
de számos Haydn-, Mozart- és Beethoven-mû, valamint a csodálatos Kodály Missa bre-
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vis az ötvenes-hatvanas években mind tiltott csemege volt. Megszólaltatásuk ezért
mindig országos hírû eseménnyé vált. A kiváló akusztikájú barokk templomban hittel
teli muzsika zengett, amely szinte szétvetette a falakat. A hangversenyek felejthetetle-
nek maradtak az elõadóknak és a hallgatóságnak is. 

A kóruséneklés izgalmas, sodró élmény volt számomra, míg a zongorajáték balzsam és
andalító magány. Az irodalom elbûvölt, mert nyugalmas, elmélyült gondolkodásra,
visszavonulásra és a világ nagy dolgainak kutatására ösztönzött. Mindezek mellett a
sport lassan elfogyott az életembõl. A negyedik gimnáziumi osztályban ismét válasz-
tani kellett: hogyan tovább, melyik az én utam? Egy próbán Katanics Mária kipen-
derített a kórus elé; el kellett vezényelnem a Jöjj, kikelet címû Lange-madrigált. Soha
nem felejtem el az énekesek lelkesítõ, perzselõ tekintetét. Ez a tûz akkor belém égette
az elhatározásomat: éreztem, hogy az emberi hang muzsikája jobban vonz, mint a
csöndes elmélkedés. Nagy hatással volt rám Mária néni példája is, aki négy gyermeket
nevelt mûvészi és tanári munkája mellett. Édesanya és zenész tudott lenni egyszerre.
Nagy merészen azt gondoltam, hogy talán nekem is sikerülhet, hogy boldog családot
alapítsak, és mellette tanítsak, kórust vezessek. Eldõlt tehát, hogy az a leányzó, aki
nem rendelkezett hivatásos muzsikus felmenõkkel, példaképeinek hatására, tanárai
buzdítása mellett – és égbe törõ vágyainak engedve – végül a Zeneakadémiát, az ének-
tanár-karvezetés szakot vette célba. Az ottani évek történetét Szõnyi Erzsébet – egy
újabb nagyszerû muzsikus és édesanya –,Vásárhelyi Zoltán, Párkai István, Hajdú Anna,
Gárdonyi Zoltán, Ujfalussy József, Kroó György, Szõllõsy András, Pernye András neve
fémjelezte – de ez egy másik fejezet az életemben, amelyért éppen olyan hálás vagyok,
mint a XI. kerületi zeneiskolai tanáraimtól kapott élményekért.

Sorsom úgy alakult, hogy a Jóisten csodálatos családot, férjet és három gyermeket adott.
Ma már nyolcadik unokánkat várjuk, és az õ létük, mosolyuk, énekük, eszmélésük a
legdrágább nekem. A tanári munka mellett máig tartó örömöm, hogy 40 év óta muzsi-
kálhatok a Budapesti Monteverdi Kórus énekeseivel, korábbi tanítványaimmal, na-
gyobbik családommal. Velük az évek során a Szent Imre-templomban is sok hangver-
senyt adtunk, megszólaltatva többek között Claudio Monteverdi Vespro della Beata
Vergine c. oratóriumát, Bach h-moll miséjét, Rossini: Kis ünnepi miséjét, Vajda János
Magnificatját és Orbán György Stabat materét... A negyvenéves Budapesti Monteverdi
Kórus hálás Czifra János karnagynak, aki itt ismertetett meg minket Mozart miséivel
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és motettáival, és hálás Csányi Tamás karnagynak, akivel Joseph Haydn és Amadeus
Mozart Requiemjét adhattuk elõ több alkalommal. A Szentimreváros gyermekkorom
szép emlékeit és muzsikus életem boldog helyszíneit õrzi. Köszönet érte!

A mû nem annyira a mûvész,

mint inkább azok által él,

akik szeretik a mûvészetet,

és azért szeretik, mert keresik

az emberséget.

József Attila 



111

Liszt Ferenc a magyar költészetben

K O R O M P A Y H .  J Á N O S

�

Az ember valójában nem több, mint amennyit Isten szemében ér!1

A „hírhedett zenész” személyiségét és életmûvét számos országban és nyelven szüle-
tett vers örökítette meg. Fogadtatását elsõsorban zenei szempontból dolgozta fel a
szakirodalom, szépirodalmi tekintetben azonban jóval kevesebb történt, pedig ez is
szerves része a mûvész és közönsége közötti nagyarányú és bonyolult kapcsolatnak. A
hozzá és róla írt magyar költeményeket abban az Angyalok zenéje címû gyûjtemény-
ben olvashatjuk, amelyet Bényei József 1996-ban adott ki Debrecenben; az 54 verset
tartalmazó kötet segítégével jobban láthatjuk azt, hogy Lisztnek milyen hatása volt a
hazai irodalomra annak különbözõ korszakaiban, hiszen az elsõ 1839-ben, az utolsó
pedig 1996-ban született.

Jellemzõ és különös találkozásokról van szó nyelv és zene között. Számos nem magyar
anyanyelvû és több nyelven író kiválóságot ismerünk történelmünkben, ezen belül is
a tudományok és mûvészetek területén: Liszt Ferenc korántsem állt egyedül. Az õ ese-
te mégis rendkívüli, mert a 19. század leghíresebb magyarja az 1870-es évekbeli erõ-
feszítései ellenére sem tudott jól megtanulni magyarul, német anyanyelvét pedig so-
káig háttérbe szorította a francia. Nem érthette meg eredetiben a hozzá írt magyar ver-
seket, barátai német vagy francia nyelvû szóbeli fordításai pedig nem maradtak fenn.
Mindez korántsem zárta ki a hazájához való ragaszkodás megvallását. Liszt 1839 vé-
gén németül írta Festetich Leó grófnak, a Magyar Hangászegyesület elnökének: „Mi-
csoda öröm és boldogság lesz számomra, hogy megint hazámban lehetek. [...] Legyen
elégséges Önnek tudnia, hogy hazám, a lovagias és pompás szülõföld iránti érzéseim

Írásunk szerzõje budapesti böl-

csészcsaládban született 1947-

ben. Az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetemen szerzett ma-
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1991-ig az ELTE Francia Tan-
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szívemben elevenen maradtak.” Ennek érzése az elõzõ évben Bécsben is megnyilatko-
zott, amikor a nagy pesti árvíz kárvallottjai javára adott koncerteket.

1839 és 1840 telén rendkívül forró, szenvedélyes fogadtatásban volt része: ezt tanúsít-
ják a hozzá írt költemények is. Az elsõ, Kunoss Endre szonettje, „A hangszellem min-
denható fiát” köszöntötte, az utána következõ óda pedig az elsõ „örökéletû” magyar
mûvészt. Isten küldte õt, az elsõ szerint azért, mert megszánta az elfajult, erkölcsi és
szellemi válságban szenvedõ, „valódi boldogságot” nem találó világot; „Szent a mû-
vész, szent az, amit teremt”, mondja a második. Életrajzírója, Alan Walker hangsúlyoz-
za, hogy míg Haydn és Mozart korában a mûvész alsóbbrendûnek számított a társadal-
mi hierarchiában, Beethoven pedig az egyenjogúságot harcolta ki, Liszt volt az elsõ,
aki az uralkodót is rendreutasíthatta: mikor I. Miklós orosz cár késõn érkezett a kon-
certre, és zene közben beszélgetni kezdett, „Liszt abbahagyta a játékot és lehajtott fej-
jel várt. Amikor a cár érdeklõdni kezdett a hirtelen támadt csönd okáról, Liszt így vála-
szolt: Maga a muzsika is elnémul, mikor Miklós beszél.”2 A mûvészet isteni eredetének
és a mûvész ebbõl következõ feladatainak felfogása Liszt esztétikai nézeteinek alapja
volt. 

Hazai koncertjeinek többsége a Bécs szempontjából veszélyes, itthon pedig nagyon nép-
szerû Rákóczi-indulóval ért véget; egyik alkalommal 5000 fõbõl álló fáklyásmenet kí-
sérte haza. A Pestbudai Hangászegyesület, a Pesti Magyar Színház és a Vakok Intézete
számára, s egy magyar konzervatórium megalapításáért játszott; franciául válaszolt
azokra a beszédekre, amelyek a nemzet nevében köszöntötték.3 Ez az atmoszféra je-
lent meg Vörösmarty 1840 végén írt romantikus ódájában. 

A „Hírhedett zenésze a világnak” megszólítás számos késõbbi, Lisztet köszöntõ versben
visszhangzik, utat jelölve ki így az utódok és az eljövendõ költészet számára. Az azo-
nosító és befogadó, egyszersmind pedig minõsítõ „Bárhová juss, mindig hû rokon!”
sor, ha az 1836-ban írt Szózat nyomatékkal ismételt „Itt élned, halnod kell” felszólítá-
sához viszonyítjuk, ismét kivételként tünteti fel. Feljegyezték, hogy ezt a sort Liszt ma-
gyartanulása közben egyetértõleg kommentálta franciául; tudjuk, hogy 1873-ban Vö-
rösmarty megzenésített versérõl és a Himnuszról fantáziát készített,4 s hogy ugyaneb-
ben az évben ezt írta egy német nyelvû levelében: „bár sajnos, nem beszélem a ma-
gyar nyelvet, bölcsõmtõl síromig, szívemben és gondolkodásomban magyar maradok
s a magyar zenekultúra fejlesztésén kívánok dolgozni.”5

Az életem nagyon szép, mert

ugyanaz a hivatásom, mint a

szenvedélyem... Gyerekekre

figyelek. Legbensõbb lényem-
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az ág, de érzékelem egy-egy

levél kibomlását, színe vál-

tozását. A fa egészét sosem

látom.

Kokas Klára
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Liszt csak 1843 tavaszán ismerte meg e hozzá írt verset barátja, Teleki Sándor fordítá-
sában (aki 1878 márciusában ezzel üdvözölte õt Kolozsvárt6). Levelében ezt írta Vö-
rösmartynak: „Nem tudom eléggé kifejezni, mennyire jólesett, és engedje meg, hogy a
lapos nyelvi túlzások helyett kimondjam, mennyire mélyen érintett, hogy az Ön em-
lékezetében ennyire frissen éltem.”7 Hungaria címû szimfonikus költeményében Liszt
megvalósította azt, amit a hozzá írt óda kért: ez volt válasza arra a versre, amelyet Ko-
dály 1936-ban zenésített meg, 50 évvel a „Hírhedett zenész” halála után.

Az 1846-ban született költemények Vörösmartyt követik: a nemzet nevében üdvözlik
Lisztet, aki mint a „zenék királya”, a „dal királya”, mint „hatalmas hangkirály” érkezik
újra hozzánk. Garay verse olyan mûvet kér, amelyben Rád és önmagára / Ismerjen min-
den magyar!

Ez lenne „a nemzet szent zsoltára”, s a mûvész és közönsége közötti azonosságban a ter-
mészetfeletti eredetû és oda felemelõ zene felsõbbrendû lesz mindennek, ami földi,
idesorolva anélkül, hogy erre célzást tenne, a királyságokat is. Liszt válaszul, figyelmé-
nek megújuló tanúságaként, megzenésítette Garay A patakhoz címû versét.

1856-ban, az Esztergomi mise bemutatása elõtt Feldinger (Földényi) Frigyes, a zenével
is foglalkozó pesti ügyvéd kérte a Nagykõrösön tanító Aranyt, hogy írjon verset Liszt
köszöntésére. Arról, hogy ez miért nem történt meg, egy fennmaradt levél tájékoztat-
ta õt és az utókort: „A benyomás, melyet önök oly elevenen érzenek, rám nézve ki ama
közlelkesedés színhelyétõl elszigetelve élek, ki Lisztet sohase láttam s nem hallottam,
sokkal kisebb, mint hogy lyrai emotióba hozhasson, – a nélkül pedig csak valami becs-
csel biró darabot is létrehozni lehetetlen.”8 Aranynak, minden eddigi kutatás szerint,
szüksége volt a közvetlen élményre ahhoz, hogy teremtõ ihlete legyen.

Lisznyai Kálmán viszont, verse szerint, már hallotta Lisztet játszani, s látta ennek hatá-
sára több finom, átlátszó, / Habtetemû hölgyet elomlani. Az Esztergomi misét magyar
mûként köszöntõ, hosszú és változó színvonalú versének legtanulságosabb része a
zene költõi eszközökkel történõ lefestése. Ebben a harmónia a legapróbbtól a legna-
gyobbig, a legcsendesebbtõl a leghangosabbig, a legkedvesebbtõl a legfájdalmasabbig
terjedõ asszociációkat összegzi. Liszt találkozott Vajda Jánossal is, s megköszönte hoz-
zá írt költeményét, amely a legnagyobb magyarok, a Hunyadiak, Zrínyiek hazája ne-
vében üdvözli, s arra kéri, hogy maradjon velünk:
Zengd Te nekünk a csodadalt, / Mit nem mondhatnak el szavak, / Csak sejtnek milliók...
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Vörösmartyra hivatkozik Hiador (Jámbor Pál) is 1865-ben, amikor, mint mondja, a ze-
nevilágban új utat törõ Liszt már mint abbé jött Magyarországra: „Róma elvett, de
azért mienk vagy”. Bekerült az irodalmi köztudatba, Sárosy Gyula Egy világhírû mû-
vészhez címû verse által, Beethoven csókja is, amellyel a fiatal Lisztet avatta föl, s õt
követte egy másik, az „égi mesterem”-tõl kapott felszentelõ csók, amelyrõl a leendõ ta-
nítvány, Wohl Janka írt verset, vele kapcsolatos emlékeirõl pedig három nyelven is
megjelentet könyvet. 

Egy másik tanítvány, Zichy Géza, a Nemzeti Zenede elnöke, aki jobbkeze elvesztése elle-
nére koncerteket adott Liszttel együtt, 1879-ben a barátok nevében tette közzé „Õszbe
borult ifjú, Halhatatlan ember” kezdetû köszöntõversét; egyik balladáját 1884-ben
megzenésítette Liszt. Mestere halálakor ugyanõ költeményben összegezte a „mûvészet
papja” életrajzának, életmûvének fõbb állomásait. Ábrányi Emil (akinek apja, Ábrányi
Kornél Liszt egyik legközelebbi tanítványa, barátja és zeneakadémiai kollégája volt),
valamint Kozma Andor és Bartók Lajos búcsúverseinek kettõs az üzenete: hazája nem
tehette naggyá õt, viszont õ tette naggyá hazáját; másrészt szükséges, hogy – késõbbi
nagy politikai emigránsainkhoz hasonlóan – õt is itthon temessék el. Ezt, mint életraj-
zának írója megállapítja, elsõsorban leánya, Cosima akadályozta meg: „az volt a legal-
kalmasabb, ha Liszt maradványait ott tartották, ahol ’Wagner apósaként’ élt a köztu-
datban.”9

Az Angyalok zenéje olvasóját meglepi a 20. századi versek nagy száma, amely éppen két-
szerese az elõzõeknek, s az, hogy idõbeli megoszlásuk rendkívül aránytalan: Juhász
Gyula és egy névtelentõl származó vers ünnepli 1911-ben Liszt születésének centená-
riumát, s több mint félszázados csend után valódi virágzás, folyamatos ihletés követ-
kezik. 

Az irodalmi fogadtatás elválaszthatatlan a zeneitõl; a kettõ – olykor kölcsönös – össze-
függéseinek feltárása a kutatás fontos feladata. Már Szabolcsi Bence szólt a kései Liszt-
mûvek népszerûtlenségérõl, az öreg mûvész végtelen magányosságáról, az ellene szó-
ló kritikákról, jelentõségének fel nem ismerésérõl.10 Jellemzõ másrészt, hogy a Nyugat-
ban egyetlen költemény sem gazdagította az elõzményeket; neve egyedül Pásztor Ár-
pád Himnusz Budapesthez címû versében fordul elõ:11

Beléje zúg Liszt egy rapszódiája… / Magyar nóta dörgõ mennybolttá válva… /
Unalomból játszik egy angol lány / A hotelbeli közös zongorán…
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steinnek 1865. április 24-én írt

levelében. LA MARA 1902. VI.

69. Lásd WALKER 2003. III. 390. 
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3 VMÖM III. 1962. 221.

4 LEGÁNY 1976. 132. 
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6 TELEKI 1880. II. 136–137. 

7 VMÖM XVIII. 1965. 137.

8 Arany János levele Feldinger

(Földényi) Frigyesnek, 1856.

augusztus 5. AJÖM XVI. 732.

9 WALKER 2003. III. 505.

10 SZABOLCSI 1956. 33, 47,

60, 62.

11 1910. 1706-1707.

12 BARTÓK, 1936. 171.

13 Petõfi 1847. február 23-án

írta Aranynak Szilágyi Istvánról:

„Eszköz volt õ a gondviselés

kezében, melly ha elrejti is

gyöngyeit, rendel számára ha-

lászokat, kik azt fölhozzák.”

PSÖM VII. 1964. 49.



115

1936-ban a Nyugatban jelent meg Bartók Béla akadémiai székfoglalója, amelynek elsõ
kérdése az volt, hogy „vajjon mennyire érti meg a mai nemzedék Liszt szerzeményeit,
mit szeret közülök jobban, mit kevésbé.” 25 évvel azelõtt „arra az elszomorító ered-
ményre jutottam, hogy az akkori zenebarátok és átlagzenészek bizony majdnem kizá-
rólag Lisztnek csak aránylag kisebb jelentõségû, inkább csak külsõ csillogású mûveit
fogadták el és kedvelték, a legbecsesebbeket, a csodálatosan jövõbe mutatókat vissza-
utasították, nem szerették, nem kellett nekik. Azóta ugyan sokat javult a helyzet, de
még mindig nem tartunk ott, ahol lehetne és kellene.” 

A múltbeli Liszt-költészet folytatása és megújítása ellentmondott az irodalmi korszak-
váltás jellemzõ tulajdonságainak, a megújítás pedig igen nehéz lehetett a két világhá-
ború katasztrófái és következményei között. A Lisztrõl való beszédben emellett, õhoz-
zá hasonlóan, mindig jelen volt egyfajta ellenzékiség a szólásszabadság hiányának idõ-
szakaiban. Végül, a zenérõl való írás mindig is kihívás, lehetetlen kaland, a nyelvi kife-
jezõkészség próbája, a költészet örök kísértése, amelyre az egyes korok és életmûvek
másképpen vállakoznak.

Juhász Gyula visszaemlékezése még összegzi a 19. századot: Vörösmartytól nemcsak a
megszólítást, hanem a húrokon – rokon rímet is megismétli, Aranytól pedig a „Mûvész
hazája széles e világ” sort. Jankovich Ferenccel a költõknek már egészen más csoport-
ja kezdõdik: közöttük volt Eötvös-kollégistákkal és prózaírókkal, tanárokkal és szer-
kesztõkkel, akiknek verseiben újra visszatérnek a korábbi költészet egyes sorai és mo-
tívumai, de mindezek sokkal képzeletibb és elvontabb, személyes vagy történelmi vízi-
ók által uralt környezetben jelennek meg, ösztönzõjük pedig nemegyszer Liszt mûvei-
nek témája, mûfaja vagy ritmusa. A személyérõl és zenéjérõl való tudás a mûveltség
és a mûvészet alázatához vezet, ennek költõi kifejezése pedig elválaszthatatlan példá-
vá emelkedett ars poeticájának továbbadásától. 

Jankovich versének tárgya Liszt zenéjének hatása, elõbb saját magára, aztán a többiekre
vonakozólag; a világ még ha hajszálnyi jobbítását (amely az elsõ versekre utal vissza),
egy Petõfi-párhuzam után mondja ki:

Ó, barátaim, / hozzuk fel, mi, a lelkek gyöngyeit / a kusza mélybõl – hadd ragyogjanak /
tömegben, a lelki tündökletek!13

A szövegek jelentékeny csoportja az életrajz lényeges mozzanatait villantja fel: Liszt
szülõhelyével kezdve olyan fontos városok jelennek meg, mint Párizs és Budapest,
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dor. Budapest, Európa Könyv-

kiadó, 1970. 391. 
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Szentpétervár és Velence, Róma és Weimar; olyan mûvészek, mint Beethoven, Chopin,
Paganini vagy Wagner, az akkori császárokkal, cárokkal és királyokkal s az õneki ked-
ves hölgyekkel; ezek a hivatkozások azonban inkább metaforikusak, és újabb asszo-
ciációkat indítanak el. 

A Rónay Györgytõl való Liszt Ferenc életrajza címû vers olyan tervezett, de meg nem va-
lósult könyvrõl szól, amely az egész század története lett volna, „mert hiszen maga
volt a Század”. Legfontosabb tulajdonsága volt a nagylelkûség kimeríthetetlen fölénye
vagy alázata, válaszul minden aljasságra, lopkodásra, árulásra.

Pákolitz István Rapszódiája olyan mûvészt állít elénk, aki egyszerre konkrét és szimboli-
kus, aki „mindenha” és „mindenütt” ott termett, ahol nincs szabadság, ahol ínség, há-
ború, erõszak, tûzvész, árvíz pusztított, hogy lágy muzsikád balzsamos dallamával eny-
hítsd a földi kínok keserves iszonyatát.

A vers mintha Liszt egyik, Zichy Gézának írt levelét idézné: „A költészet és zene, ameny-
nyiben hatalmukban áll, arra szolgál, hogy földi életünk gyógyíthatatlan fájdalmait
enyhítse.”14 Keresztury Dezsõ Vörösmarty és Arany hagyományaira is visszatekintõ,
Angyalok zenéje címû összegzése a „hírhedett nagy zenész” életútját úgy foglalta össze,
hogy „az éneklõbõl énektanár lett”,15 „teljes életmûvet hagyott”, új világokat teremtett,
de dúlt mezõin jég verte el a szabadsághimnuszokat.

A Csárdás macabre kezdõsorának („Ég a kunyhó, ropog a nád”) ritmusára épülõ Halál-
csárdásban Molnár Imre is hasonló következtetésre jut Liszt halálának centenáriumán:
Ég a kunyhó?! Már elégett: / rõzse-ország, itt a véged, / por-hamúvá rogyva dõlj be / a
kitátott sírgödörbe.

Az egyik legfiatalabb szerzõ, Baka István költeményei közül kettõt emelünk ki: a Me-
fisztó-keringõt táncban és versben egyaránt a Sátán hegedûje irányít: elõször leintve a
többi hangszert, másodszor rákezdve, majd húzva, késõbb már vonítva, mindannyi-
szor új strófa kezdetén; a Gyászmenet címû a kötet utolsó és egyik legjobb verseként a
levert szabadságharc emlékére komponált Funérailles keltette víziókat festi. Fodor
András esszéje Liszt Ferenc arcának metamorfózisait vizsgálja a fennmaradt fényképek
elemzésében: a „negyvenes éveiben járó, kétsoros zakós férfi tartásából is érezzük az
ösztönös eleganciát, a szíjas méltóságot, az arckifejezés fölényes tisztaságát” – 1865
után õsz hajához már a fekete reverenda képez kontrasztot, „a szigorú arc olykor de-
rûsre fényesül, a keserû ívbe húzódó ajkakon nemegyszer meleg közvetlenség, kész-
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Budapest.

TELEKI Sándor, 1880. Emlé-

keim. Aigner Lajos könyvkiadó

hivatala, Budapest, I–II.

VMÖM III., 1962. Vörösmarty

Mihály összes mûvei. Kisebb köl-
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tetõ kedvesség vibrál” – az utolsó képeken pedig „a megtépettségében is rátarti öreg
sas, a beesett arcú pater familias bizakodó vonásain túl mindinkább észrevesszük a fáj-
dalmakkal, csalódásokkal való mélységes eggyélényegülést, a megtört aggastyán vég-
sõ magánnyal való szembesülését.” Mindez Camus híres megállapítását juttatja
eszünkbe: „Bizonyos koron túl minden ember felelõs az arcáért”.16 A Liszt nevét jelkép-
pé teremtõ magyar költészet megerõsíti ezt. Hûség és hálaadás, elegancia és világos-
ság, fölény és alázat, szigor és kedvesség, bizakodás és fájdalom, csalódás és magány
jellemzik ezt a mûvészt és életmûvét az Angyalok zenéje címû gyûjteményben, láttuk,
költõi eszményítés által. Azonban tudjuk, hogy mindig szükségünk van eszményekre.

temények III. Szerk. Tóth Dezsõ.

Akadémiai Kiadó, Budapest. 

VMÖM XVIII., 1965.

Vörösmarty Mihály összes mûvei.

Levelezés II. Szerk. Brisits Frigyes.

Akadémiai Kiadó, Budapest.

WALKER, Alan, 2003. Liszt Fe-

renc. Editio Musica, Budapest, 

I-III.

ZICHY Géza, 1913. Emlékeim.

Franklin Társulat, Budapest, 

I–II.
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Aszszonyi rend nemes bóldogsága, 

Férfiaknak buzgó kívánsága:

Angyaloknak öröm vigasága, 

Az Istennél minden-felett drága.

Hallod vagy nem hallod,

mindenképp hozzád beszélek,

veled vagy nélküled,

végülis megszületik az ének.

Hervay Gizella



119

Régi táncdallamok egyházi énekeskönyveinkben

L A N T O S S Z A B Ó I S T V Á N

�

Amikor ifjúsági csoportjaink a szentmisén gitárkísérettel új dallamokat zengenek, a
hagyományos egyházi énekhez szokott hívõk egy része nehezen fogadja el e szokatlan
melódiákat. Vannak, akik a gitár templomi megjelenését nehezményezik, mások a
„könnyûzenei” hangzásvilágot kifogásolják. Érthetõ és jogos elvárás, hogy a templom-
ban megszólaló ének szövege költõi, dallama igényesen komponált és felemelõ legyen.
De valóban eleve illetlen a gitárkíséret vagy az újabb zenei stílust megjelenítõ dallam?

Ha a Hozsanna énekeskönyvünk szöveg és dallamanyagát tekintjük, láthatjuk, a közép-
kor énekkincsétõl kezdve az elmúlt évszázad terméséig terjednek a ma is használatban
lévõ népénekek. Jelen repertoárunk úgy alakult ki, hogy az elmúlt évszázadok énekes-
könyveinek szerkesztõi részben megtartották a hosszú ideje használt, tehát kedvelt
dallamokat (esetleg újabb szövegeket illesztettek hozzájuk), másrészt koruk „modern”
zenéjébõl merítve frissítettek. Persze leginkább a már különféle fórumokon elterjedt és
népszerûvé vált dallamokat használták a hívek megnyerésére. 

Talán nem is gondolnánk, hogy a szentmiséken ma gyakorta felhangzó Jézusomnak szí-
vén… kezdetû ének dallama eredetileg egy XVI. századi népszerû táncdal, késõbb hoz-
záírt verssel. Angliából indult el, a Fortune, my foe… kezdetû szöveggel.

Európa-szerte ismertté válását a régi kéziratok és nyomtatványok sora bizonyítja. Ma-
gyarországon az 1651-ben, a Szõlõsy Benedek jezsuita szerzetes által szerkesztett Can-
tus Catholiciban találjuk két változatban is, latin szöveggel. 

A kiadó „a Kegyes Olvasóhoz” intézett elõszavában írja: „Ha pedig lelki hasznát az ének-
lésnek megtekintjük: fölötte nagy buzgóságra és ájitatosságra indítja az embert a szép nó-
tára formált Istenes énekszónak a hallása. Az imádság énekszó alatt, (mint valami drága
és jó illatú szerszámmal megtrágyázott étek) édesdebben esik; …az emberek szívét fel-

Írásunk szerzõje 1953-ban szü-

letett Pápán. Zenei általános

iskolai és gimnáziumi évei után

az ELTE matematika–fizika ta-

nári szakán kapott diplomát.

Énekelt az egyetem neves Bar-

tók kórusának tagjaként. 1976

óta a csepeli Kossuth Lajos Mû-

szaki Szakközépiskola matema-

tika–fizika oktatója.

Az egyetemi évek alatt kezd

foglalkozni a régi pengetõs

hangszerekkel és a régi magyar

énekköltészet kutatásával. Ala-

pító tagja az L. Kecskés András

által vezetett Bakfark Bálint

Lanttriónak. Rendszeresen mu-

zsikál hazai és külföldi régizenei

együttesekkel, szólistákkal.

1990-ben önálló együttest hoz

létre Vagantes trió néven, mely-

nek azóta is mûvészeti vezetõ-

je. A trió célkitûzése a magyar
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emeli: szomorúakat és bánatban elmerülteket vigasságra gerjeszt.” Ezen indíttatásból
nem véletlenül kerültek a katolikus énekeskönyvekbe Európa kedvelt táncdalai. 

Az elõbb említett kötetben találunk egy Mária-éneket Beata immaculata… kezdettel.
Egy évszázaddal korábban VIII. Henrik angol király En vray amoure címû francia nyel-
vû chansonja révén kezdhetett terjedni. Ma már nincs használatban, de XVII. századi
kedveltségét az erdélyi Kájoni énekesköny magyar szövege is igazolja. 

A velencei karnevál jellegzetes álarcos alakja a Matazin. Énekkel kísért táncát, mint „ha-
lottastáncot” idézi jó néhány XVI. századi lantkönyv és orgonatabulatúra. Talán az
ellenpont kedvéért, a „farsang napokra a világi hívságról” szerzett költemény dallama-
ként a Matazin nótáját kottázta le a katolikus énekeskönyv szerkesztõje. A Sopron
megyei virrasztóénekek között a népi emlékezetben mindmáig fennmaradt. Egy XVII.
század végi változata más szöveggel a Hozsanna énekeskönyv 75/b darabja.

Az elsõ magyar–latin nyelvû Cantus catholici után, 1655-ben egy szlovák változat is meg-
jelent, ebben találjuk a XVI. századi „slágerszerzõ” Gastoldi Questa dolce Sirena… kez-
detû táncdalát egyházi szöveggel.

Az olasz táncmester, Fabritio Caroso 1581-ben egy spagnoletta nevû, hármas lüktetésû
tánc koreográfiáját és zenei anyagát közölte. Kortársa, Cesare Negri 1604-ben egy
újabb, páros változatát adta Spagnoletta nuova címen. Mindkettõt megtaláljuk a Can-
tus Catholici 1675-ben nyomtatott második kiadásában latin szövegû karácsonyi ének-
ként.

A Girometta néven emlegetett, kedvelt itáliai táncdal rövid kis dallamát gyakran illesz-
tették a hosszabb variációkat tartalmazó, a csaták, ütközetek trombita- és dobjeleit
idézõ Battaglia címû lantdarabba. Girolamo Frescobaldi az 1635-ös kiadványában
önálló dallamként kezeli, és variációsorozatot komponál rá. Kottája szépen ráillõ latin
karácsonyi énekként található az 1675-ös Cantus Catholiciban. 

A sarabande mint forma a barokk hangszeres zene táncfüzéreinek gyakori tétele. An-
toine Carré XVII. századi gitárkönyvében fellelhetõ az a dallam, mely szintén mint ka-
rácsonyi ének került használatba, s a Cantus Catholicin kívül ezt a melódiát dolgozta
fel Esterházy Pál az 1711-ben kiadott Harmonia coelestis gyûjtemény Jesu praesentia
kezdetû kantátájában.

E néhány példából látható, hogy a XVII. században fontos szerepet tulajdonítottak a li-
turgiában az éneklésnek, s az ismert táncdallamokat a templomba illõ szövegekkel pá-

énekelt költészet bemutatása a

16. századtól a 19. századig.

Két gyermek édesapja, felesé-

ge orvos.

Tinódi-Lant-díjas elõadó.

Matazina-tánc 

Mattheus Waissel német 

lanttabulatúrájából (1573)
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rosították. A részletezés igénye nélkül csak utalok arra, hogy a régi táncformákat idé-
zõ dallamok a mai templomi énekeinkben is jelen vannak. Néhány példa a Hozsanna
sorszámaival: 13. (corrente), 30. (gagliarda), 76. (mazurka), 257. (folia-romanesca). 

Amikor tehát az új dallamok mai megszólalását néha a templomhoz méltatlannak ta-
láljuk, nem szabad elfelejtenünk, hogy a ma régi, veretes énekként tekintett melódiák
egykor szintén az új és talán a könnyedebb dallamvilághoz tartoztak. Természetesen
az idõ szûrõ hatása mindig megtartja az értéket, és elveti a silányabbat. A gitárzenéhez

Sarabande Antoine Carré 

francia gitártabulatúrájából

(17. század)
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pedig annyit említhetünk, hogy a hasonló szerepben használt lant a XVI–XVII. század
templomaiban is gyakori hangszer. Fõrangú egyházi személyek, sõt pápák neves lanto-
sokat foglalkoztattak (Francesco da Milano, Alessandro Piccinini, Girolamo Kapsper-
ger etc.) 

Fontos feladat ma is az ifjúság behozatala a templomba. Gondolnunk kell arra, hogy szá-
mukra is lényeges, hogy a koruk nyelvén szólaljanak meg énekeikkel. Ne bántsuk a gi-
tár használatát! Inkább abban kell segítenünk õket, hogy felismerjék a hagyományos-
ban, a régiben is az értéket, a maguk zenéjébõl és szövegeikbõl pedig kellõ ízléssel ros-
tálják ki a hitbéli és mûvészi követelményeket nem teljesítõ alkotásokat.

Vagyunk, akik voltunk,

s leszünk, akik vagyunk,

Isten minket úgy segéljen!

Mikes Kelemen 
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Hangokra szedtük a darabot

L A S Z L O V S Z K Y I S T V Á N

�

A 60-as évek végén járunk. A zeneiskolai hangszeres képzés mellett már akkor is
kötelezõ volt a szolfézs ismerete, majd annak befejeztével a zeneirodalom képviselte
az elmélet folytonosságát. Így kerültem én is Bárdos Kornél óráira, amelyet az akkori
József Attila, ma Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban tartott. Akkor csak keve-
sen tudták, hogy õ valójában ciszterci, és a sors különös kegye, hogy szerzetes létére
a kerületi zeneiskola tanáraként saját rendje gimnáziumában taníthatott évekig, sõt
évtizedekig. Berci bácsiként már lényegesen kevesebben ismerték; ezen megszólítása
az Albert rendi névbõl származott.

Egy új közegben az ember mindig szorong kicsit, itt mégis – már az elsõ óra után –
éreztük, hogy egy másik, mosolygós térbe csöppentünk. A hétfõ esténkénti órák nem
holmi kötelezõen teljesítendõ nyûgöt jelentettek számunkra, hanem másfél órás ki-
szakadást a világból és valamiféle alig leírható álmodozást a harmóniák között. Így
azután nem volt meglepõ, hogy alig vártuk e pillanatokat. Tematikusan haladtunk a
zenetörténeti korszakokban, egy-egy félévet szentelve a barokk, a bécsi klasszikusok,
a romantika és a modern zene korának. Az ismeretek elsajátítását segítette, hogy kéz-
be vehettük Kornél bácsi saját kezûleg írt és szerkesztett jegyzeteit az adott korról. Az
ismeretek átadása azonban nem korlátozódott kizárólag a muzsikára, hanem az adott
idõszak zenei és mûvészettörténeti irányzatait egyszerre ismertette meg velünk. Ezen
vázlatokat a mai napig õrzöm.

A tényszerû tudásra viszonylag kevés idõt vesztegettünk, annak készségét mindenkitõl
elvárta. Ugyanakkor minden zenei korszakhoz kiválasztott egy-egy mûvet, és azt a le-
hetõ legaprólékosabban elemeztük. A munka mindig lemezhallgatással együtt folyt,
így a részletesen elemzett kompozíciókat a folyamat végén szinte kívülrõl ismertük.

1954-ben született Budapesten,

a Szentimrevárosban. A családi

hagyományt folytatva a gyógy-

szerészi pályát választotta. Szer-

ves kémiából doktorált, gyógy-

szerhatástanból szakvizsgázott,

majd menedzsmentbõl szerzett

másoddiplomát. 

A Richter Gyógyszergyárban a

központi idegrendszerre ható

szerek kutatásával foglalkozik.

Tagja az Ipari Gyógyszerészeti

Szakmai Kollégium háromfõs

tagozatának, a Magyar Gyógy-

szerészi Kamara Budapesti Szer-

vezete vezetõségének és a

Gyógyszerészet szerkesztõsé-

gének. 

Négy gyermeke és nyolc

unokája van.

Kedves elfoglaltságai a fotó-

zás, a biciklizés, a túrázás és a

zene. A SZIE fotópályázatán
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Elsõként Mozart Varázsfuvoláját dolgoztuk fel. Kornél bácsi javasolta, hogy szerezzünk
egy-két partitúrát, hogy abból követhessük a hangokat. Egy hét múlva minden máso-
dik diák vezérkönyvvel érkezett, így megtanultunk partitúrát olvasni, sõt késõbb az
egyes hangszerek és hangszercsoportok szintjén is végigelemeztük például a fõdallam
sorsát egy-egy mûben. Valódi élmény és felfedezés volt ez. Például Bartók Concertójá-
nak elemzése. Dodekafón zenéje még a hatvanas évek végén is szokatlanul, sokak szá-
mára idegenül csengett. Kornél bácsi vezetésével szinte hangokra szedtük a darabot,
és újra összerakva, meghallgatva, már egy egészen más és fülünkhöz, szívünkhöz kö-
zel álló dallamsorrá alakult. Az addig érthetetlen és idegen hangzásvilág valami cso-
dálatos, szívbemarkoló élménnyé vált, és e hatás azóta is elkísér. Ugyanilyen gyönyö-
rûséges élmény volt számomra Kodály Psalmus Hungaricusa is.

Egyszer-egyszer ízes zenei csemegékre is jutott idõ. Egy alkalommal két Beethoven Ötö-
dik szimfónia-felvétellel a hóna alatt lépett a lemezjátszóhoz. Õ maga is kíváncsi volt,
hogy a két nagynevû karmester mennyire eltérõ módon vezényli ugyanazt a mûvet.
Már a felvétel idõtartama is jelezte a különbséget. A gyorsasági versenyt bízvást az
olasz maestro nyerte...

A zeneirodalom-óra kötelezõen közös zenéléssel zárult. A zongoristákat kivéve min-
denkinek hoznia kellett saját hangszerét, õk pedig énekeltek. Rendszerint Bach vala-
melyik, pár oldalas kantátáját tanultuk meg, és a közös év végi záróvizsga is egy rövid
hangversenybõl állt.

Ezen írást szabadjon szerény könyvjelzõként rögzíteni azért, hogy Bárdos Kornél csodá-
latos egyénisége, kivételes zenetudósi kvalitása és papi-szerzetesi szolgáló szeretete
soha ne vesszen a feledés homályába.

több mint tíz éve rendszeresen

résztvevõ, évrõl évre több díja-

zott képe szerepelt a tárlaton,

illetve jelent meg nyomtatott

kiadványokban.

Kétszer részesült Pro Homine

Nobile Pharmaciae díjban, vala-

mint Pillich Lajos emlékdíjas.
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Én az alapjainál kezdeném a dolgot

M A K O V E C Z I M R E †

�

Azt mondanám, hogy a templom, az épület, a benne lévõ emberekkel, a szertartások
eszközeivel nem illusztrál. A templom nem hasonlat. A templom az Isten háza. Ha va-
laki ezt a szó legszorosabb értelmében elhinné egy másodpercre is, akár sokadmagá-
val, akár egyedül ül egy templomban, térdre kellene roskadnia, vagy talán még sokkal
inkább – szerzetesi szokás szerint – arccal a padlóra kellene esnie. Nem tudok másból
kiindulni, mint ebbõl.

1935-ben született Budapesten.

A magyar organikus építészet

mestere.

Egyetemi tanulmányait a Bu-

dapesti Mûszaki Egyetem Épí-

tészmérnöki Karán 1954-ben

kezdte és 1959-ben fejezte be.

1959 és 1977 között különbözõ

állami tervezõvállalatoknál dol-

gozott. 1981-ben önálló épí-

tészirodát alapított, a Makona

Tervezõ Kisszövetkezet majd a

Makona Építész Tervezõ és

Vállalkozó Kft. vezetõjeként.

Máig száznál több különbözõ

funkciójú, jellegzetes stílusje-

gyeket hordozó épület jelzi

munkásságának eredményét.

A Kós Károly Egyesülés és a

Magyar Mûvészeti Akadémia

egyik alapítója volt.

Három gyermek édesapja,

felesége Szabó Marianne ipar-

mûvész, textilmûvész.
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Ami a templomban történik, élõ valóság. A világ tele van jelekkel, ezek bárhonnan jöhet-
nek. Minden kereszt is jel. A templom nem lehet az arisztotelészi geometriai állandó-
ság terméke, hanem egy dráma, amely folyamatában változásokat hordoz és fejez ki.
Ez a folyamatosan ébren tartott, új élettel teli dinamizmus megköveteli a teremtett vi-
lág új megjelenését. Igazodnia kell a felkelõ és a lenyugvó nap, a férfi és a nõi princípi-
um, az álló és bolygó csillagok, a hely szelleme, a föld holt és élõ anyagához.

Hogyan kerül az építészetbe, a tárgyakba, egyetlen helyre a megtörtént és a lehetett vol-
na? Úgy, ahogy a gránit vagy bármely kristályos szerkezet nem elégszik meg az alakta-
lansággal, és növekedni szeretne, növény szeretne lenni, úgy az építészet a kõoszlopok
fejezeteit kilevelezve állítja a tetõk alá, ahogy az épület elemeit, egész formáját egy to-
temállat testrészeinek neveivel illeti, mint homlok, szem, szarv, haj, stb. Az építészet
a másikat, a letagadottat, a bevallhatatlant, a lehetségesen túlit bevonja az anyagai kö-
zé. Mikor a lehetetlen megérinti a formátlanságból kitörni vágyó anyagot, az a hely,
az architektúra maga, a lehetségességek és a lehetett volna egyetlen helye.

Egy padláson szûrt fény, a talpunk alól felszálló por, s a zugokban elfelejtett ládák, régi
idõk szék-rokkantjai s egyebek hevernek a múltból. A padlás egy város szövevényében
a város múltja, melynek nézõi, talán újraálmodói a tágra nyílt szemû macskák, vergõ-
dõ galambok, de sokszor az ember honvággyal teli fantáziában hegedûs a háztetõn,
mint Chagallnál… Kézzelfoghatóvá vált, hogy a szellem építi az anyagot, és nem meg-
fordítva. A szellemet nem pótolhatja sem pénz, sem történelem. Ahol a szellem épít, a
kövek elnémulnak.

Az áldozat bemutatása együtt jár az égre emelt tekintettel. Az égre emelt szem két an-
gyalt lát, az ég kapujának õreit. Szárnyuk összecsukva, kabátjukat meglebbenti az égi
szél, s közöttük, fenn a magasban minden reményünk… Isten csöndjét az angyalok
õrzik. Nincs tehát ösvény az Istenhez való felemelkedéshez az angyal megkerülésével.
Csak az angyalon keresztül vezet az út, és ezt a csöndet csak az angyal oldhatja fel.

Számos kitüntetés, elismerés

mellett Ybl Miklós-, Kossuth-,

Magyar Örökség-, Prima Pri-

missima-, Szent István-díjas, 

a Magyar Köztársasági Érdem-

rend középkeresztje a csillaggal

és a Corvin-lánc tulajdonosa,

Budapest díszpolgára.
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Gyógyító szentek 

N É M E T H P Á L

�

Kik a szentek? Teológiailag aligha lehetne pontosabb választ adni, mint amit a nagy
magyar hittudós, Schütz Antal megfogalmazott a „Korunk szentjei” címû könyv elõsza-
vában: „A szó legtágabb értelmében szentek mindazok, akik a kegyelem állapotában
vannak, és Istennek tetszõ életet élnek: hittel vallják Isten kinyilatkoztatásait, és ko-
moly igyekezettel teljesítik parancsait. Ilyenek az egyházban mindig nagy számban
voltak és vannak. Sõt a keresztségben minden ember hivatást és képesítést kap, hogy
szentül éljen. A szó szûkebb értelmében szentnek valljuk azokat, akik nemcsak szen-
tül élnek, hanem szentül is haltak meg, és üdvözültek, kik most már Istent színrõl szín-
re látják. A szó legszorosabb értelmében szentek – akikre rendesen gondolunk, mikor
szentekrõl van szó – azok, kiket az egyház tisztelés végett állít elénk.” 

A katolikus egyház szentjeinek sokezres sorában számosat találunk, akiket védõ, segítõ,
gyógyító szentként tisztelünk az életükben és haláluk után történt csodák, erõt adó
történetek, a hozzájuk intézett imák, könyörgések miatt. (Bár nem a mai értelemben
vett szentek, de Krisztus elõtt élt elõdeik közül meg kell említenünk a nagy gyógyító-
kat, így az egyiptomi Imhotep és a görög Aszklépiosz nevét.) Számukat megbecsülni,
nevüket felsorolni a lehetetlennel határos, ezért az itt következõ válogatás is csak
szubjektív lehet.

Az evangéliumokban sok helyen olvasunk a Megváltó csodatételeirõl, gyógyításairól. Jé-
zus elnevezései (Szentek Szentje, Legfõbb Gyógyító, A Világ Patikusa) is tükrözik
Krisztus gyógyító erejét. Hozzá fordulunk vigasztalásért, gyógyulásért lelki és testi ba-
jainkban, betegségeinkben. Csodás történetei a mai napig kedvelt témái a mûvésze-
teknek.

Jézus mellett a Boldogságos Szûz Mária (Segítõ Szent Szûz Mária, Magyarok Nagyasz-

Írásunk szerzõje fuvolamûvész,

karmester. Szombathelyen szü-

letett 1950-ben, mélyen vallá-

sos (katolikus) családban. Két

gyemek édesapja.

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti

Fõiskolán fuvola és karvezetés

szakon diplomázott, a Savaria

Barokk Zenekar mûvészeti ve-

zetõje, a Budapesti Kamaraope-

ra karmestere. Hozzávetõle-

gesen 120 lemez- és CD-fel-

vételt készített, fõként a barokk

muzsika hagyatékának meg-

szólaltatásával. 

Aktív nyugdíjasként legkedve-

sebb elfoglaltsága a család és a

zenélés.

Liszt-, Hungaroton- és

Tolerancia-díjas.
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szonya, Havas Boldogasszony) segítségét, közbenjárását kérjük legtöbbször szüksé-
günkben. 

Gyakran ábrázolják Szûz Máriát gyógyító, segítõ szentekkel együtt, központi helyen, mi-
vel õ minden más szentnél hathatósabb segítõnk. Az egyik leggyakoribb megjelenítés,
amikor az ún. 14 Segítõ Szent (illetve közülük néhány) karéjában látható.

A segítõ szenteknek ez a csoportja legnagyobbrészt a korai kereszténység alatt mártír-
halált halt szentekbõl áll. Történelmileg megbízható adat alig van róluk. Ennek elle-
nére századok során tiszteletük igen elterjedt, sokan hívták és hívják õket segítségül.

Leginkább elterjedt névsoruk: Ákos, Balázs, Borbála, Cirjék, Dénes, Egyed, Erasmus,
Euszták, György, Alexandriai Katalin, Kristóf, Antiochiai Margit, Pantaleon, Vid. Õk
azok a szentek, akik a legtöbb helyen máig is a 14 Segítõ Szent együttesét képezik.
Más országokban más szentek is szerepelnek köztük, olyanok, akik azon a vidéken is-
mertebbek. 

A gyógyító szentek megkülönböztetett tiszteletben állnak. Legtöbbjük kapcsolódik a
középkor legpusztítóbb járványához, a pestishez, nem véletlenül egy-egy járvány köz-
ben hozzájuk fordultak a hívõk, a pestis elmúltával templomokat, kápolnákat építettek
a közbenjárók tiszteletére. Így lett Párizs védõszentje Genovéva, Nápolyban San Gen-
naro, Palermóban Rozália; a legtöbb helyen, így Magyarországon is Rókus a legfon-
tosabb pestisszent. – A gyógyító, a szegényeken, elesetteken segíteni akarás egyik leg-
nagyobb alakja Árpád-házi Szent Erzsébet, aki feleségként más országban élt (a világ
Thüringiai Erzsébet néven is ismeri), de ott is töretlen hittel folytatta áldozatos mun-
káját. Hasonló helyzetben élt Szent Piroska, Szent László király lánya, aki Bizáncban
Eiréné néven lett császárné, ott alapított kolostort, kórházat és menhelyet.

A helyi kultuszok mellett fontos erõt tulajdonít a hit a szenteknek a természet erõivel
folytatott harcban, ezért társították sokukat a különbözõ dátumokkal (nem véletlenül
lett pl. Lúcia, a magyar Luca vagyis a fényhozó ünnepe a téli napforduló), a fontos me-
zõgazdasági munkákkal (tavasszal Szent György, õsszel Szent Mihály) vagy a vadásza-
ti idény megkezdésével (Hubertus), ajándékozási szokásainkkal (Miklós, Bálint). 

A gyógyító, segítõ szentek tisztelete, életük, csodálatos legendáik sok mûvészt (építészt,
képzõmûvészt, írót, költõt, zeneszerzõt) inspiráltak hozzájuk kapcsolódó mûvek létre-
hozására. Jelen írásunk további részében a muzsikusok készségébõl kínálunk vázlatos
áttekintést.

Nagy élmény a liturgia

részévé válni

V I T Á R I U S P I R O S K A

Sok-sok éve hegedülök a Szent

Imre-templomban meghívott

muzsikusként. Õszintén gondo-

lom, hogy ezek az alkalmak szá-

momra pontosan olyan ünne-

piek, mint a jelen lévõ lelkes kó-

rus és a gyülekezet tagjai szá-

mára. Nagy élmény a liturgia

részévé válni, amennyire lehet-

séges, magammal vinni a szent-

beszéd egy-egy mondatát és

természetesen a sok szép ze-

nét, amit vendéglátónk átgon-

dolt és átélt vezénylete alatt

játszunk. Mozart G-dúr missa

brevise a Villányi úton vált ked-

vencemmé, azóta is rendszere-

sen hallgatom. 

A Németh Pál vezette Savaria

Barokk Zenekarral is többször

zenéltem a ciszterci templom-

ban. A gyülekezet itt számomra

nemcsak a templomba járó em-

berek sokaságát jelenti, hanem

olyan zeneszeretõ és -értõ, bol-

dog és hálás közönséget,
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Szent Mihály arkangyal, az égi hadsereg vezére, az egyház védõje az Antikrisztus ellen.
Pestis, járványos betegségek, kísértések, tengeri veszedelmek ellen segítõ; tulajdon-
képpen haldoklók, betegek, orvosok, orvosi vezetõk, radiológusok, sürgõsségi betegel-
látók, mûvészek patrónusa. Az Esztergomban, a Fõszékesegyházi Könyvtárban 1555
óta õrzött Bakócz-Graduálé õriz egy Alleluját Szent Mihály ünnepére.

Páduai Szent Antal a legnépszerûbb szentek egyike, csodálatos erejû prédikációi révén
egész Európában híressé vált. Sírját Páduában helyezték el, ahol csodálatos gyógyulá-
sok végeláthatatlan sora történt. Amikor testét a koporsójában átszállították Rómába,
a nyelve teljesen ép, vérpiros volt, míg a teste többi része elporladt. Szent Bonaventura
így kiáltott fel: „Áldott nyelv, amely mindig Isten dicsõségét hirdette, mely Istenhez
hívta az embereket, és Istent magasztalni tanította.” A betegek, éhezõk, szegények,
idõsek, várandós anyák védõszentje. Népszerûségét a hozzá kapcsolódó zenemûvek
hosszú sora is jelzi. Antonio Vivaldi (1678–1741) 1712-ben íródott D-dúr hegedûver-
senyének címe: Concerto in Re maggiore fatto per la Solennita della S. Lingua di San
Antonio in Padua (Concerto Páduai Szent Antal nyelvének ünnepére). Georg Friedrich
Händel (1685–1759) Rómában, 1707-ben írta Coelestis dum spirat aura kezdetû mo-
tettáját, szintén a szent ünnepére (Motetto in festo S. Antonii de Padua). Gustav
Mahler (1860–1911) 1894-ben komponálta Páduai Szent Antal a halakhoz intézett
prédikációjáról szóló dalát (Des Antonius von Padua Fischpredigt), melyet késõbb be-
illesztett A fiú csodakürtje (Des Knaben Wunderhorn) címû dalciklusába. Kájoni János
(1629–1687) Erdélyben élt ferences szerzetes, zeneszerzõ, tudós, orgonaépítõ Cantio-
nale Catholicum címû, 1676-ban Csíksomlyón, az általa létesített nyomda egyik elsõ
kiadványaként megjelent nagy gyûjteményében található a Páduai Szent Antalról szó-
ló ének (De Sancto Antonio de Padua).

Ugyanebben a kiadványban szép számmal találunk énekeket más szentekrõl is, többek
között Szent Borbála szûzrõl (aki a hirtelen halál, viharok, villámcsapás, bányaomlás
esetén, többek között vértanúk, haldoklók védõszentje) – magyar nyelven (Drága szín-
ben öltözött Meny-aszszonyság) és latinul is (De Sancta Barbara); az életét a szegé-
nyekért, betegekért áldozó Árpád-házi Szent Erzsébetrõl (Mas ugyan Ersebetrõl – Ma-
gyar-Ország szép Nemes Csillaga). 

Itt jelent meg a pestis és más járványos betegségek ellen segítõ Szent Dávid király több
zsoltára, köztük a Psalmus LIV. Dávid Soltára (Mikoron Dávid nagy búsúltában), amely

melynek hangversenyen is

öröm játszani! Kézzelfogható a

Bárdos Kornél által elindított

zenei élet hagyománya, az,

hogy itt mindenki tudja, hogy

értékes zene nélkül lehet, de

nem érdemes élni. Bárcsak mi-

nél gyakrabban részese lehet-

nék e lendületnek magam is!

Budapesten, a Zeneakadémián

diplomázott. 

Tizenöt éves kora óta koncer-

tezik és készít felvételeket kama-

razenekarokkal, kisegyüttesekkel

szólistaként, koncertmesterként

és zenekari tagként. A barokk he-

gedûjáték kiváló szakértõje. 

Pályájának fõbb állomásai:

Erkel Ferenc Kamarazenekar,

Orfeo Zenekar, Concerto Armo-

nico, Musica Profana, Savaria

Barokk, Tercina együttes.
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Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusának egyik legfontosabb zenei elõzménye. – Ugyan-
csak Dávid zsoltárait dolgozta fel Benedetto Marcello (1686–1779) a Velencében
1724-ben megjelent Estro poetico-armonico sorozatának elsõ kötetében.

Marin Marais (1656–1728) híres viola da gamba-mûvész, zeneszerzõ, a Napkirály ud-
varának zenei vezetõje Szent Genovéva, pestis, járványos betegségek esetén segítõ, Pá-
rizs védõszentje tiszteletére írta A Szent Genovéva templom harangjai (La Sonnerie de
Sainte Geneviève du Mont) címû nagy hatású kamarazenei remekmûvét. Szintén ked-
velt hangszerére komponálta Zenei portréját egy epekõmûtétrõl (a gyógyító-segítõ szen-
tek közül több is segítõ epe- és vesekõbetegségek esetén, a hozzájuk szóló kis verses
imák egyikében olvashatjuk: Szent Libori, imádnak szent erejével köveinket morzsold
széjjel).

Roskovsky J. Pantaleon (1734–1789) Pozsonyban, Nagyszombaton, Pesten élt és mûkö-
dött ferences rendi zeneszerzõ, orgonamûvész énekes zenék mellett sok mûvet írt bil-
lentyûs hangszerre. Az Országos Széchényi Könyvtárban õrzött Musaeum Pantaleonia-
num címû gyûjteményében található a lemezünkön hallható három csembalódarab.
(Szent Pantaleon tuberkulózis, fejfájás ellen segítõ; orvosok, szülésznõk, betegek, agg-
legények, kínzások áldozatainak patrónusa. Már a középkorban az orvosok védõszent-
je, csodaorvosnak tartották.) 

Alexandriai Szent Katalin tanárok, filozófusok, hitvédõk, szónokok, kórházak, haldok-
lók, szegényházak, hajadon lányok védõszentje. Joseph Haydn (1732–1809) 1792-ben
a Szent Katalin napján (november 25.) rendezett álarcosbálra írta táncsorozatát, amit
az alkalomhoz illõen Katherinen-Menuette-nek nevezték el.

Ugyancsak táncestre, 1853-ban az orvostanhallgatók báljára írta ifj. Johann Strauss
(1825–1899) az Aesculap-polkát. (Aszklépiosz, latinosan Aesculapius a görög mitoló-
giában a gyógyítás és a gyógyhatású szerek istene, jellemzõ attribútuma az orvosi pál-
cára tekeredõ kígyó, amely ma is a gyógyszertárak cégérében látható.)

Szent Kristóf (a vállain a világ terheit vivõ Krisztust hordozó) pestis, epilepszia, fogfájás,
hirtelen halál ellen segítõ; az utazók, hajósok védõszentje. Történetét Liszt Ferenc
(1811–1886) 1881-ben a Szent Kristóf legendában zenésítette meg (Sanct Christoph-
Legende).

Az ókori és a középkori hiedelemvilág a betegséget, sõt a halált is a nyíl mûvének tulaj-
donította. Az Ótestamentumban a beteg Jób így panaszkodik: „Mert a Mindenható nyi-

A walesi herceg puncsreceptje

Giuseppe Hayden, vagyis

Joseph Haydn naplója nyo-

mán.

Hozzávalók:

1 butélia pezsgõ, 1 butélia 

bordói, 1 butélia rum, 

10 citrom, 2 narancs, másfél

font cukor

Elkészítés:

A gyümölcsöket megmossuk,

letörölgetjük, majd mindkettõ

héját hajszálvékonyra hámoz-

zuk. 5 dl vizet e héjakkal

felforralunk, ezután hozzá-

öntjük a pezsgõt, a bort, a

rumot, valamint a citrom és

a narancs levét. Beleszórjuk a

cukrot, és éppen csak forrás-

pontig hevítjük. Jól összeke-

verve, azonnal tálaljuk.

Németh Pál közlése szerint
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lai vannak énbennem, amelyeknek mérge emészti az én lelkemet, és az Istennek ret-
tenései ostromolnak engem” (6,4). Szent Sebestyént már a középkori templomokban
is nyilakkal átlõtt testtel ábrázolták. Alakját így hozták kapcsolatba a betegséggel, an-
nak is legsúlyosabb változatával, a pestissel: mint a tizennégy segítõszent egyikét, a
„pestis nyila, csapása” elleni oltalomként már a VII. század óta kérik õt a hívek. Claude
Debussy (1862–1918) 1911-ben komponálta a Szent Sebestyén vértanúsága (Le Mar-
tyre de Saint Sebastien) misztériumát d’Annunzio szövegére. 

Szent Lúcia (Luca) a „világító, fényhozó” ünnepe a téli napforduló idejére esik. Szemba-
jok, vakság, torokfájás, torokbaj, torokfertõzések, vérzéses betegségek, vérhas esetén
oltalmazó; vak emberek, orvosok, gyógyítók, vértanúk, üvegesek védõszentje. Tiszte-
letének elsõ bizonyítéka egy 5. századi sírfelirat a siracusai Szent János-katakombá-
ban; neve belekerült a római mise kánonjába is. A középkorban Lúcia a legkedveltebb
szentek közé tartozott. Napjainkig tartó tisztelete széles körben elterjedt, Európa-szer-
te templomok, kolostorok százai, valamint Nápoly egyik városrésze õrzik nevét. A hí-
res nápolyi dal egyszerre állít emléket a világosságot hozó szentnek és a napfényben
fürdõ, életvidám olasz városnak és lakóinak.

A spirituálék, az afroamerikai vallásos énekek kedvelt témája a különbözõ szentek élete,
alakja vagy általánosságban a szentek gyülekezete. Közülük az egyik leginkább ismert
és kedvelt A Szentek bevonulása (When the Saints).

Betegségeinkben fontos, hogy tudjuk, kikhez forduljunk lelki megerõsítésért: a gyógyító
szentek és a mûvészetek mindenki számára vigasztalást nyújtanak.
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Nagy a’ mi Aszszonyunk Nemességgel, 

Dicsösséges Királyi felséggel: 

Mindeneket fel-halad szépséggel, 

Mint Nap, Csillagokat fényességgel.

Mindig azt tapasztaltam, hogy

ahol az emberek között szere-

tet van, ahol az emberek sze-

retettel kapcsolódnak egy-

máshoz, onnan alkotó len-

dület, vállalkozási szellem

indul ki.

gróf Teleki Pál 
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Kötõdésem oka egyszerû

O L Á H G Á B O R

�

Baptista lelkész gyermekeként Budapesten, a VIII. kerületben nõttem fel. Általános is-
kolai tanulmányaim befejezése után, a középiskola megkezdésének elsõ félévében
édesapám Debrecenben folytatta szolgálatát, így a család is vele együtt költözött. Csak
én maradtam anyai nagyszüleimnél a fõvárosban, hogy folytathassam gimnáziumi
tanulmányaimat. A Ciszterci Szent Imre-templomhoz való kötõdésem oka egyszerû;
nagyszüleim a XI. kerületben, a Bercsényi utcában laktak, közel a templomhoz, s én
nagyon sokszor – akár velük, akár egyedül – sétáltam a tó környékén, mindig tisztelet-
tel nézve e kéttornyú építményt, gondozott környezetét, és éreztem belsõ hangulatát,
mely megérintett.

Akkor még álmomban sem gondolhattam arra, hogy valaha is közelebb kerülök e térhez,
abban szolgáló testvéreimhez. Kisgyermekkorom óta részt vettem a baptista istentisz-
teletek zenei szolgálataiban, de a „Szentimre” onnan igen távolinak, sõt idegennek
tûnt.

A Baptista Központi Énekkar 1957-ben alakult meg Bányai Jenõ és Beharka Pál vezeté-
sével, amelynek mûvészi irányítását 1982-ben vettem át. E közösség megalakulásától
kezdve aktív résztvevõje volt az ökumenikus zenei szolgálatoknak, amelyek révén más
egyházak vendégeként énekelhetett szebbnél szebb templomokban. A Villányi úti épü-
let mind a kórusnak, mind nekem kiemelkedõen fontos és szép eseményekhez kötõdik,
ahol minden alkalommal segítõkész és szeretõ testvéri fogadtatás, támogatás várta va-
lamennyi muzsikusunk törekvését.

Soli Deo gloria!

Írásunk szerzõje 1952-ben szü-

letett Budapesten.

A Kandó Kálmán Villamosipari

Mûszaki Fõiskolán mint villa-

mos üzemmérnök, a Liszt Fe-

renc Zenemûvészeti Egyete-

men mint középiskolai ének-,

zeneelmélet- és karvezetésta-

nár kapott diplomát.

Elõbb mérnökként helyez-

kedik el, majd a Debreceni Ko-

dály Kórusnál, végül a Magyar

Rádió Énekkaránál lesz hivatá-

sos énekes, szólamvezetõ, kor-

repetitor.

A Baptista Központi Énekkar

karnagya, a MBE Zenei Bizottsá-

gának tagja, a Baptista Teoló-

giai Akadémia tanszékvezetõ

docense.

Kedves elfoglaltsága az uta-

zás, a könyvek, és szívesen

végzi kisebb vidéki
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Méltó bizony ez a’ dicsiretre, 

Érdemes a’ nagy tiszteletekre: 

Hogy Nemzetségröl Nemzetségekre, 

Terjeszszük-ki sok ezer izekre.

gyülekezetek zenei támoga-

tását, szolgálatuk segítését.

Az MR Énekkara tagjaként

Bartók–Pásztory-díjas, az MR

nívódíjasa személyre szólóan és

kórustagként.
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És elkezdtük

P Á R D Á N Y I M I K L Ó S

�

Ellentmondásos, esetlegesen-kiszámíthatatlanul kanyargó, zavaros évek járták. A XX.
század 70-es éveinek közepe táján vagyunk. A templom (= exciszterci, de mindeneset-
re Szent Imre titulusára ajánlva-szentelve) és az iskola (= szintén exciszterci, 1948 óta
államizálva, 1950 óta József Attiláról nevezett gimnázium). Köztük vagy 40 méternyi
széles magyar ugar, ám mégis valami nagy – eltéphetetlen – összetartozás. Valójában
a kezdetek óta = amióta a ciszterciek egységbe álmodták és ragyogóan meg is csinál-
ták. De hát „továbbra is”, noha a környezõ közeg – hivatalból – ellenséges, amióta
lánctalpakon (= kétszer is!) megérkezett a felszaba-dúlás és (néhány „toposzt” para-
frazeálva) a létezés „a talpáról a fejére állt”, a „világ proletárjai egyesüléshez láttak”,
„a Föld kidõlt a sarkából”, miközben „új tûzkohót szított tõkés Nyugat” és híre kelt,
hogy „…ez a harc lesz a végsõ!”

Akárhogy is van, a gimnázium nem kevés tanulója rendszeresen „látogatja” a kegyes mû-
intézetet, és részt vesz mindenféle templomi történésekben. És – horribile dictu – az
iskola épületében, az alsó szintek táján (szinte katakombakörülmények között), a XI.
kerületi zeneiskola kórusában – Bárdos Albert Kornél szerzetes-áldozópap-zenetudós-
karvezetõ legális vezetésével – az iskola diákjai közül szintén jó sokan „fújják” egye-
bek mellett a klasszikus miseszövegeket-dallamokat és a „virtigli” népzenei anyagot.
„Kornél, alias Berci bácsi” persze – ezt már illegálisan – úgy intézi, hogy mindezt lehe-
tõleg olyan kóristák csinálják, akik „nagyon is tudják, hogy mit cselekszenek”. Pláne,
mivel egy-egy ének-zene foglalkozás – a végére – hittanórás és családias beszélgetés-
sé lényegül át. Sõt, az egész tevékenység messze kitágul, és rendszeres kirándulásozás-
természetjárás, házi és családi rendezvények-sokadalmak, „bulik” (= akkoriban talán
még zsúrnak nevezik) és más kórusokkal való együtt fellépések (például Mátyás-temp-

Írásunk szerzõje 1944-ben szü-

letett Budapesten. Édesapja

jogtörténész, édesanyja peda-

gógus.

Középiskolás éveit a József

Attila Gimnáziumban töltötte,

diplomát az ELTE BTK történe-

lem–orosz szakán szerzett. Há-

rom évig a Pest Megyei Levél-

tárban dolgozott, majd

1970–1978 között a József

Attila Gimnázium tanára,

1979–1992 között az ELTE Ta-

nárképzõ Fõiskola Kar Történe-

lem Tanszékén tanársegéd,

adjunktus, docens. 1992–1997-

ig a József Attila Gimnázium,

majd 2012-ig a Budai Ciszterci

Szent Imre Gimnázium igazga-

tója.

Kedves elfoglaltsága a sport

(iskolai tornacsapati tagság,

tõrvívás, keleti küzdõsportok,
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lom = Bárdos Lajos), valamint nyári táborszerûségek sorjáznak. És az eseményeken
olykor megjelenik az egyébként rendszerint börtönben „idõzõ” Werner Alajos, a
„pásztói remete” Rajeczky „Béni bácsi”, aki nemzetközileg jegyzett gregorián- és nép-
zenetudor, valamint mindkét ügyben kiváló tanítványa, Dobszay László. És elõadnak,
meghallgatnak, „szakmai felügyelnek”. Zajlik, sõt árad a „kegyes” befolyásolás, és
szervezõdik nemcsak a közösség, hanem a családias, sõt sokszor családi (= házas-
ságok) kapcsolatrendszer és kultúr-háló(zat). Nevezzük nevén = kultúrtalaj képzõdik.

Nyilvánvaló, hogy ebben a térben a legmagasabb szintû kultúrmunka, valójában „kultúr-
harc” folyik. Ugyanis a teljes elszántsággal „a bolsevik jövõbe menetelõk” = a pártha-
talom (= egészen konkrétan a belügyi és helyi kormányzati tényezõk), valamint a nem
túl nagy létszámú, de nem jelentéktelen és „proaktív”, családi-történelmi alapon balos,
sõt vulgárbalos elkötelezettek (nem is beszélve a tantestület szintén nem túl nagy, de
keményen balos részérõl) éberen vizslatja, hogy nem üti-e fel a fejét valahol valami re-
akciós, klerikális kurzus-reakciós, netán ellenforradalmi, pláne „Horthy-fasiszta” mé-
tely. Ezért aztán szimatol, megfigyel, nyomon követ, adatol, elemez, (meg)akadályoz,
durvább esetben beavatkozik, megfélemlít, sõt ellehetetlenít (= hivatalilag, munkaü-
gyileg, egzisztenciálisan), végsõleg erõvel kiiktat. Mindenhol-mindenhova igyekszik
beférkõzni, „téglákat” épít be, „aknákat” helyez el, sokakat korrumpál = elõnyökkel
megvásárol, ráijesztéssel-fenyegetéssel elbizonytalanít-megtör-tönkretesz-zsarol. És
nagy erõvel nyomatja a propagandát. Ami néha röhejes, néha fenyegetõleg hat. 

A kórusoknál is elõfordulnak téglák, akik segítenek a politikai „érdeklõdõknek-ellenõ-
röknek”: árulkodással, adatgyûjtéssel, jelentésekkel, bár Berci/Kornél bácsit nem 
könnyû „megfogni”. Még „ráfogni” se könnyû, hiszen rendkívül mûvelt, kulturált,
szakszerû, szelíden bölcs és átszellemült. Sõt segítõje-követõje is akad a kórusmunká-
ban: mellette növi ki magát Czifra János a templomi kórussal. Mindketten együtt tud-
nak mûködni az iskolával, illetve az iskola velük. Az iskolában sokáig Sass József az
énektanár, „A Szilvia” édesapja. (Ki)segítik egymást. Hangszerkölcsönadással, éneke-
sekkel, instrumentális zenészekkel. Van jó néhány „kétlaki” diákzenész. Itt is, ott is
húzzák-nyúzzák-fújják. A dolog odáig fajul, hogy a kor szavára és külföldi mintákra fi-
gyelve, valamint a templomokban lehetségesnek tûnõ kiscsoportos-ifjúsági mozgoló-
dás „járszalagján” megjelenik-feltûnik a dzsessz-, majd beatmisék gyakorlata. És ez
vastagon érinti a templom–iskola összefonódást is! 

haditorna, lovaglás. Nyolc éven

át a „Domino” pantomimegyüt-

tes tagja. 1969-tõl egyre inkább

kaszkadõrként vállal feladatot,

körülbelül 100 kisebb-nagyobb

szerepben, filmben, színházban.

Ilyen minõségében bemutatók,

fellépések résztvevõje – külföl-

dön is. Szívesen és sokat olvas.

Feleségével 4 gyermeket ne-

velt fel, többszörös nagyapa.

Egyebek között a Köztársasági

Szolgálati Arany Érdemkereszt,

a Köztársasági Érdemrend Lo-

vagkeresztje és Budapest  XI.

kerületi Pro Urbe-díj birtokosa.
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És most jöjjön a személyes emlékezés! Kedves kishúgom is jár Kornél bácsihoz az „ese-
ményekre”, lévén szívszerelme (késõbbi = és máig férje) ott kórusol. Jómagam a gim-
náziumban történelmet és oroszt tanítok, valamint az ifjúsági klubvezetõ tanár és a
KISZ–párt összekötõ feladatkörét is betöltöm Palotás János igazgatóhelyettes (= egy-
kori osztályfõnököm és korábbi klubvezetõ mellett. Nagy taktikus, aki egyszerre min-
dig több vasat tart több tûzben!) megbízásából. Hûha! Ám mielõtt bárki is a szívéhez
kapna és átkot szórna, sietek közölni, hogy mentes voltam bármiféle vonalasságtól, és
Palotás – aki tökéletesen tisztában volt (valódi) vallásosságommal, és olykor élcelõdött
is ezen – széles körû mozgásteret biztosított számomra, sõt sokszor „tartotta a hátát”
üzelmeimhez. Többek között lehetõségem nyílt beleártani magamat – lényegében me-
diátorként – a hivatkozott templom–iskola zenei, sõt spirituális közösködésébe is. Bár-
dos atya szintén teljességgel „képben volt” ezzel kapcsolatban, és a maga óvatos mód-
ján õ is támogatott. (= Itt jegyzem meg, hogy özvegy tanítónõ édesanyám jó sok éven
át részt vállalt „Kornél bácsi” nagyon komoly zenetörténeti-zenetudományi kutatásai-
ban, lévén kitûnõen tudta olvasni-lefordítani-jegyzetelni a magyar városok levéltári
iratanyagában nagy tömegben rendelkezésre álló latin és német nyelvû szövegeket.)

Történt, hogy felkeresett néhány igen szimpatikus nagydiák, akik érdekeltek voltak a
beatmisés tevékenységben a kiváló és invenciózus zenész, Székely Ádám vezetésével.
(Õ kiválóan játszott több hangszeren, és zeneszerzéssel is foglalkozott.) Akkoriban ké-
szült el egy egész estés rockoperája szerzõi munkálataival „A mák” címmel. (= Igen a
„mák” mint növény! Lehet találgatni, hogy miért! Nos, nem azért, amiért elsõre gon-
dolnák!) Lényege és üzenete egyértelmûen keresztényi életértelmezést és -felfogást
tükrözött. A szabadosan viselkedõ, bulizós fiatalok között a talán legvagányabb köz-
ponti srác kiáll, és komoly vitába keveredik társaival = rákérdezve a fiatalság bulizós
életvezetésének sivárságára, távlattalanságára, értelmetlen-romboló voltára, pótcse-
lekvés jellegére. És – láss csodát! – sokakat imponáló módon meggyõz és jobb belátás-
ra indít. A sztori egy kicsit leegyszerûsítõnek tûnt, de a zenei anyag és a színpadravitel
lehetõségei meggyõzõnek ígérkeztek. (Itt jegyzem meg, hogy létezett akkoriban egy is-
kolaújság „Fiatalok” címmel, amelyet egy eléggé balos-liberális tanárkolléga jegyzett,
és amelyhez képest Ádámék szerettek volna egy alternatívat indítani „Fiatalabbak”
címmel. Persze ez is „rázós” elképzelés volt, már csak azért is, mivel akkoriban még
egy nyavalyás iskola-újság indításához is kormányszintû engedély kellett! Volna.)
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Nos, Ádámék segítséget kértek tõlem az „A Mák” bemutatásához. December volt. Nem-
sokára indul a téli szünet, meg az ünnepek. Jelzem a kérést-szándékot az iskolaveze-
tésnek (= díszterem, próbák, zeneszerszámok, sok szereplõ mozgatása, színpadtech-
nika és – berendezések stb.) Hogy képzelik? Hogy képzelitek?! Szóba se jöhet! Mit?…
Körülbelül 2 tucat próba? Másfél tucat hangszeres? További két tucat énekes és sze-
replõ? Villany? Fûtés! És szakszerû felügyelet? Az iskola rendelkezésre bocsájtása? A
portától a takarításig? Ááááá…! És mirõl szól ez az egész? Mi a sztori? Gyanús! To-
vábbi kérlelés, érvelés, magyarázkodás. Felelõsségemlegetés. „Bármi megeshet!” És
mit szólnak a szülõk-családok? Ááááá…! Felejtsétek el! Aztán folytatódó kérlelés, „es-
deklés”, reménykedés. Végül: „Minden garancia nélkül, ha Te (= mármint én) vállalod
ennek az egésznek a felügyeletét és a teljes felelõsséget, bejöhettek próbálni a szünet-
ben is, de csak temperáló fûtés lesz + elektromos és technikai korlátozás!

És elkezdtük. Elképesztõ, de a kb. 30-40 gyerek többsége beáldozta a szünetét, és döb-
benetesen kitartott. Szövegtanulás, rengeteg instrumentális gyakorlás, mozgáspróbák.
És jómagam is végig kitartottam. Valószínûleg senki nem gondolta volna (= sõt bizo-
nyára mindenki biztos volt benne, hogy magától „bedöglik” az egész), hogy célba ér a
történet. De január közepe felé (a pontos idõre nem emlékszem) bemutatásra kész lett
a darab. (Egy-két dallam még ma is a fülemben cseng.) Voltak azonban igazi, sõt go-
nosz ellenzõk is. A tanári karból is néhány. Mi ez a cirkusz? És hogy képzelik ezek a
taknyosok? És az álszakmai sopánkodások: „Ez a Székely Ádám is inkább tanulna, így
érettségi elõtt?! És behülyíti ezt a csomó, többi gyereket!” (Persze jöttek azok maguk-
tól is = messze többségében zenész, jó tanulók!) „Meg ez a hülye Párdányi is? Ennek
sincs jobb dolga? És egyáltalán! És elérik, hogy az iskolavezetés leállítja ezt a „rebelli-
ót”. Nem lehet bemutatni a darabot!

Megrendül a föld! És „meghasad a templom kárpitja”! Magam sem bírom elviselni. És a
reflex egy – abban az idõben páratlan – „ellenforradalmi” cselekedet. Magam találom
ki = aláírásgyûjtés! Megfogalmazunk egy kérvényt = kicsit számonkérõ hangon: „Ho-
gyan lehet ennyi jó szándékú és valójában értékes-színvonalas kultúrmunkát megfojta-
ni?” És egy nap alatt összejön 850 aláírás! A tanulók kb. 80%-a! Jó néhány tanár is
aláír! Bevisszük Palotás Jánoshoz, aki az iskolavezetés nevében vállalja, hogy enge-
délyt eszközöl, de minden felelõsséget rám testál. Vállalom – és megtörténik. Sõt, lesz
még további elõadás is. Kicsit késõbb még a Marczibányi téri Mûvelõdési Házban is be-

A növények megtalálják a he-

lyüket. Forróságban az egyik,

kövek között. A másik félig

hó alatt, dermesztõ szelek-

ben. Amelyiknek nem jár, az

esõt sem kéri. Panasz nélkül

tudják a rájuk szabott leckét.

Igen. Ezen múlik talán min-

den. Felismerni a senki másra

nem érvényes, az abszolút ki-

szabott, személyre szóló uta-

sítást.

Jókai Anna 
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mutatkozik. (Magam is szerepet vállalok néhány extrém bulijelenetben. Akkoriban ak-
tív tagja voltam a Domino pantomimegyüttesnek, és volt némi színpadi tapasztalatom
stb.) 

Késõbb Ádám az egész anyagot megmutatta néhány profinak (például Zoránnak), akik
nem kevés értékes részét méltatták, ám ami sokkal durvább következménnyel járt, az
két tanár nyilvánvaló bosszújában fejezõdött ki. Nevet nem említenék, de a fiatalem-
bert az érettségin két tárgyból, ordítóan koncepciós módon megbuktatták. Történe-
lembõl, amelybõl egyetemi felvételire készült (és nagyon keményen tanulta) nem húz-
hatott tételt! A kezébe nyomták, olyan kontextusban, ami egészen gyalázatos „lemé-
szárlást” idézett elõ! Soha nem heverte ki! Máig sem!

Kétségtelen, hogy a korszak körülményei közepette – emberi-személyi kvalitásoktól füg-
gõen – olykor érvényesülhettek a józanság és jóindulat, adottan a leleményesség, sõt
bátorság, de legalábbis a taktikus megfontolás példái, és ideig-óráig lehetett csinálni
ezt-azt. De azért mindennek ára volt! (Jómagam néhány év után elkényszerültem az
– egyébként nagyon is szeretett – iskolámból. Merthogy csak-csak be kellett volna lép-
nem a pártba. Na, de azt már semmi szín alatt! De ez egy másik történet!) 
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Oh te ékes Angyali bóldogság, 

Menyországból földre szállott újság: 

Emberek-közt tündöklö gazdagság, 

Isten-elött fénlö világosság.

Van-e jobb szemléltetõ eszköze

a társadalmi szolidaritásnak,

mint a kórus? Sokan egyesül-

nek valaminek a megvaló-

sítására, amit egy ember, ha

mégoly tehetséges is, egyma-

ga nem tud megvalósítani.

Ahol mindenkinek a munkája

egyaránt fontos, s ahol egyet-

len ember hibája mindent

elronthat.

Kodály
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Amikor ezt hallom, az olyan, mintha repülnék 

S A P S Z O N F E R E N C

�

„A kóruséneklés a lelki gazdagodás egyik leghatalmasabb erõforrása”
KODÁLY ZOLTÁN

A XI. kerületben nõttem fel. Két öcsémmel – mint az Ulászló utcai Szentlélek kápol-
na ministránsai – idõnként, fõleg nagy ünnepeken (például úrnapján) ministráltunk a
Szent Imre-templomban is. Késõbb, bár munkám már máshová kötött (a pesti Jézus
Szíve-templom karnagya és Cantus Magistere voltam) többször megfordultam – mint-
egy hazalátogatva – a Feneketlen-tó partján. Hivatásom a zene és nevelés találkozó-
pontjához vezetett, kórusvezetõ lettem, majd megalapítottam egy nevelõiskolát, a sok
évszázados hagyománnyal bíró, nagy katedrálisi kórusiskolák magyar testvérét: a Ko-
dály Zoltán Magyar Kórusiskolát. A kóruséneklésrõl és annak a nevelésben betöltött
szerepérõl szeretnék szólni néhány gondolatot.

Kórus és nevelés vagyis egy jó kórusban való éneklés és a belsõ növekedés összefügge-
nek. A jó kórusban való éneklés az egyik legkitûnõbb, legsokrétûbb nevelõeszköz.
Hogy miért, annak sok magyarázata van.

Talán kezdjük egy kicsit mélyebbrõl. Az ember alkotó, tevékenykedõ lény. Alapvetõen
hozzátartozik, hogy jó célokért küzdjön, hogy önmagát adja valami nagyobbért, és
hogy alkosson, vagyis létrehozzon dolgokat. Ez azután megelégedettséggel, örömmel
tölti el. Az egyik legnagyobb veszély a lélek fejlõdésére az unalom és a szomorúság.
Sokszor megfigyeltem, milyen sok dolgot csinálunk, csak azért, mert unatkozunk, s
nem tudjuk, mit kezdjünk magunkkal. Hiszen valamivel foglalkozni kell! Van, aki
eszik, van, aki ül a tévé elõtt órákon át, van, aki szórakozik, a fiatalok csapatba verõd-
nek s kóborolnak, rongálnak, ez egyenes út a bûnözés, az örömpótlékok, a szenvedé-

Cikkünk írója muzsikuscsalád-

ban született Budapesten,

1952-ben. Édesapja karnagy, 25

éven át a Rádióénekkar karigaz-

gatója. Édesanyja énektanár. 

A Zeneakadémián kapott dip-

lomát 1977-ben. 1973–90-ig a

pesti Jézus Szíve templom Can-

tus Magistere és a Musica Sacra

kórus karnagya. 1978–1988-ig a

Kosciuszkó Tádé utcai ének-ze-

ne tagozatos iskola énektanára.

Az iskola általa vezetett gyer-

mekkara hamarosan az ország,

majd Európa gyermekkarainak

élvonalába kerül. 1988-ban

megalapítja az új, 12 évfolya-

mos Kodály Zoltán Magyar

Kórusiskolát. Ennek jelenleg is

mûvészeti vezetõje.
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lyek, a kábítószer stb. felé. A valódi célok és tettek helyett pótcselekvés. Ha már nem
tudjuk megtölteni és megélni az idõt, legalább eltöltjük, elmúlatjuk. Az emberléptékû
pozitív célok, a valódi alkotótevékenység hiánya óriási ûrt hagy, elégedetlenséget, szo-
morúságot, sivárságot okoz, és gyengíti önértékelésünket. Az unalom és a szomorúság
óriási veszélyforrás! Ezért az igazi nevelés értékes célokat állít a gyerek vagy fiatal elé,
értelmes feladatokat ad, és alkotó tevékenységet kínál. Legyen tele a gyerekek élete
tartalmas, értékteremtõ tevékenységgel!

Az ember közösségi lény, aki kapcsolatokban növekszik. (Ezért szörnyû és embertelen
kín a magány, és ezért alakít a serdülõ – jobb híján – bandát.) A kóruséneklés olyan
örömforrás, amely közösséget hoz létre azok között, akik „ketten-hárman összejön-
nek” és „összedalolnak”. A zene inspirációjából, a közös alkotás boldog munkájában és
felelõsségében, a közös átélésben, a zenére és egymásra figyelés közben az énekesek
közös hullámhosszra hangolódnak. Az együtt a tökéletesre törekvés örömteli fáradtsá-
ga a létezés lényege. Az éneklõk egyenrangúak, örülnek egymásnak, elfogadják és kie-
gészítik egymást, és megélik az egymáshoz tartozást, az egység szépségét. A kórusban
egy mindenkiért és mindenki egyért énekel. Ebben az egymásra-utaltságban tapasztal-
juk meg az igazságot: nemcsak ÉN vagyok fontos, hanem TE is az vagy. Figyelek Rád,
és te is figyelsz rám; számítok Rád, s te is számíthatsz rám! Itt mindenki annyit ér,
amennyit a másiknak segíteni tud. Az ének egy szív – egy lélek közösséget alakít.
Olyan ez, mint egy növény, ahol a gyökér, az ágak, a levelek, a virágok mind egymá-
sért vannak, sokféleségükben is mélységesen összetartozóan. A megszületõ mûvészi
csoda megváltozásra, magasabb, tisztultabb erkölcsi-lelki világba emelkedésre hív, és
az énekesek mássá lesznek a belsõ rend, a tiszta, önzetlen szeretet hatására, amirõl a
zenében üzenetet kapnak, és ami a közös zenélést, a társas alkotást igazán termõvé
teszi. Mert a hangok élni kezdenek, és fénylõvé válnak attól függõen, hogy hogyan szó-
laltatod meg õket, és hogyan szeretsz. 

A zenei esemény folyton változik, történik, születik, vagyis: a zene él! Azért él, mert leg-
belsõbb titka a teremtõ szeretet! Szeretet és éneklés összetartozik. Hiszen a szeretet-
ben azt mondjuk ki: akarom, hogy légy, hogy létezz! Ezért minden igazi alkotás a sze-
retet erejébõl születik. 

A kóruséneklés tehát alapvetõ emberi igényekre válaszol. Csodálatos, amikor azért jön-
nek össze fiatalok, hogy valami szépet alkossanak, azért dolgoznak, hogy értéket hoz-
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zanak létre. A közös éneklés igazi, embernek való tevékenység és egyben örömforrás!
Törvénye: amit alkotsz, az közben megalkot téged! Vagy ahogy Babits mondja: „nem-
csak az énekes szüli a dalt, hanem (közben észrevétlenül, mintegy hálából) a dal is
szüli énekesét.” „Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségbõl kigyógyít. Kon-
centrál, testi-lelki diszpozíciót javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figye-
lemre-fegyelemre szoktat. Egész embert mozgat, nemcsak egy részét… fejleszti a kö-
zösségi érzést”. (Kodály: Tanügyi bácsik!)

Az éneklés az ember legközvetlenebb, legtermészetesebb, legszemélyesebb kifejezés-
módja, alapszükséglete, istenképmás voltának megnyilvánulása. Feszültséget old, fel-
szabadít, belsõ egyensúlyt teremt, lényünk egészét mozgósítja, mobilizálja az érzelme-
ket, erõsíti a pozitív beállítódást, testileg-lelkileg gyógyít. 

Éneklés és növekedés, a belsõ úton való elõrehaladás kölcsönös kapcsolatban vannak:
„Énekelj, és haladni fogsz; haladj, és énekelni fogsz!” (Szent Ágoston)

Mivel értéket hozol létre, maga az érték fog hatni, dolgozni, gyümölcsözni benned: föl-
emel és értékesebbé alakít. A valódi nevelés nem más, mint az értékekkel való belsõ
találkoztatás. Ez az érték, a zene, kapcsolatban áll a transzcendenssel. „Paradicsomi
örökségünk.” A jó zene kapcsolatba hoz a természetfölöttivel: Isten szépségérõl ad
hírt, s fogékonnyá tesz a lelki értékekre, végsõ soron: fogékonnyá tesz Istenre. Ezért
mondja Kodály: „A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható... Teljes lelki
élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek olyan régiói, melyekbe csak a zene világít
be. A zene rendeltetése: belsõ világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljese-
dése. A népek legendái isteni eredetûnek tartják. S ahol az emberi megismerés határait
érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sej-
teni lehet.” 

A szépség lesz e dekadens világ megmentõje, ami kiszabadít minket az árak és áruk rab-
ságából. „A jó zenének feltétlenül van embernevelõ hatása, mert sugárzik belõle a fe-
lelõsségérzet, az erkölcsi komolyság. A rossz zenébõl mindez hiányzik, romboló hatása
odáig terjedhet, hogy megingatja az erkölcsi törvényben való hitet. (Kodály) 

A jó zenével találkozva átélhetjük a teremtés belsõ rendjét, az emberi élet törvénysze-
rûségeit, mert a zene összekapcsol a teremtett világ harmóniájával. A jó zenében nem
csalódhatsz, az nem csap be, nem hazudik. Megrendít vagy megvigasztal, gyógyít, tisz-
tít, élni segít, felüdít, megvidámít, erõt ad és felemel. Út lélektõl lélekig; egyetemes
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nyelv, a szív nyelve. Vannak dolgok, amik elmondásához kevésnek érezzük a szavakat;
sõt, léteznek szavakban kimondhatatlan történések is, s a zene képes kimondani a ki-
mondhatatlant is. A zene segít, hogy a szív ne keményedjen meg.

A különféle muzsika különféle tartalmat hordoz, különbözõ „érzéseket” fejez ki és éb-
reszt. Olyannak talál, ill. olyanná tesz – fogalmazhatjuk meg e hatás törvényszerûsé-
gét. A különféle zenék az ember jellemét különféleképpen alakítják. Építenek vagy
rombolnak, gyógyítanak vagy „mérgeznek”. A hangkapcsolatokon, ritmusokon, har-
móniákon keresztül megjelenõ zenei történés olyan – a szavakon túli vagy inkább a
szavak elõtti – üzenetet hordoz, amely mélyen és közvetlenül hat az emberre. Mál-
lasztja belsõ tartását, vagy összeszedetté, rendezetté, érzékennyé nemesíti. Tartalma
beépül az egyén lelki alkatába. A rendezett, tiszta zene rendezetté tesz, a durva helyett
az emberségeset hívja elõ bennünk.

A zenei szépre a bennünk lévõ szép rezonál és erõsödik. „Akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek”. (Babits) Az igazi zene, ha jó táplálék, életet és
fejlõdést biztosít, belsõ rendet hoz létre. Ezért a lélek tiszta forrásvize a megtisztító,
felemelõ zene. Zene és szív bensõséges találkozásában fogadjuk az üzenetet, amely
legigazibb lényünket érinti, simítja, csiszolja, bontogatja és építgeti. Az a sok tapaszta-
lat és élmény, amelyben átéljük az alkotva befogadás érzelmeit – ha öröm kíséri –, íz-
lést alakít. És ha ez énekelve történik, ahol a hangszer maga az élõ ember, akkor a ha-
tás a legközvetlenebb. Kodály így ír errõl: „A mélyebb zenei mûveltségnek kizárólag
az ének az alapja. Az emberi hang mindenkié. Ingyenes, és mégis a legszebb hangszer
lehet, ha magunk is úgy akarjuk. Ezt a hangszert fejleszteni az ifjúságnak elsõrendû
kötelessége, mert általa elérkezik a magasabb zenei világ kapujához.” 

A gyermek nemesebb, több akar lenni, és az ihletett zenékbõl erre kap biztatást, ígéretet.
Megtisztulásra, alkotásra vágyik, és ezt kapja a tiszta zenék alkotó átélésében. A zene
építõ erõi munkálni kezdenek benne, és személyes értékeibõl megfényesítve hozzák
felszínre a legfontosabbakat. A katarzisélményben a megújulásra kapunk meghívást. A
szavakon túli, szavak elõtti nyelv erõt adó mondanivalóját hordozó zenék a szívig ha-
tolnak, és belsõ arcunkat éberebbé, figyelmesebbé, érzékenyebbé alakítják.

A jó kórusmunka fegyelmezettséget igényel, pontosságra, helytállásra, igényességre, fe-
lelõsségre szoktat, és intenzív figyelemre nevel (a zenére, a karnagyra és egymásra).
A kóruséneklés a zenei tevékenység csúcsa. Amit a gyerekek az ének- vagy szolfézsórá-
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kon tanulnak, az itt mûvészi alkotótevékenységben nyer jutalmat. És együtt olyat hoz-
nak létre, amire egyedül nem lennének képesek! 

Persze, az éneklés jobbító, nevelõ hatása csak úgy lehet az egész személyiségre nézve
döntõ hatású, ha a nevelés egyéb területeivel (erkölcsi, szociális, értelmi, érzelmi stb.)
és tényezõivel (család, társak, személyes példaképek stb.) összhangban van. Így vi-
szont egymást kölcsönösen erõsítik.

Néhány gyakorlati kérdés:
Döntõ a kórusvezetõ személyisége: következetessége, sugárzó zeneszeretete, humora,

önfegyelme, figyelmes – gondos szeretete, közösségteremtõ és -irányító képessége.
Fontos, hogy jó személyes kapcsolat alakuljon ki közte és a kórus tagjai között, hogy
bízzanak benne. Csak így tud egyéni alakításukban részt venni. Ezt segítik a „hivata-
los” próbákon kívüli alkalmak: összejövetel, kirándulás, beszélgetés, közös játék és
más élmények. A karvezetõ közvetít az érték és a gyermek között, rajta keresztül és az
õ segítségével találkoznak az éneklõk a zenével. Ha õt szeretik, szeretni fogják azt is,
amit õ szeret, és vonzóan kínál fel nekik. Feladata létrehozni a kapcsolatot, a találko-
zást a zene és az emberi lélek között, belesodorni, vonzani növendékeit az alkotás fo-
lyamatába, igazi zenei pillanatok megszületésébe és egyre gyakoribb jelenlétébe. 

Ezek azok, amikor mintegy „megáll a levegõ”, és mindenki egy pillanatra elfeledkezik
önmagáról, és közösen élik át az örömteli élményt: de gyönyörû! Ehhez a zenei figye-
lem és hallgatni tudás megteremtése, valamint fegyelmezett, összeszedett, lendületes
munka szükséges. Ha sok ilyen pillanat születik meg, nyertünk, és nyert a zene. Ami-
kor ez az élmény létrejön, közösséget teremt, s átéljük, hogy itt „valami gyönyörû, va-
lami nagyobb” van jelen, ami magával ragad minket. Innentõl már a zene végzi a ma-
ga dolgát s nevelõ munkáját.

Az öröm és az izzadságos munka közti egyensúlyra figyelnünk kell. Énekelni munka is,
s az énekesek néha „napszámosok”. Igazából e munka gyümölcse az öröm. Szükséges
ez az erõfeszítés, hiszen a minõségért és az értékekért meg kell dolgozni, sõt néha meg
kell szenvedni. De ha a munka csak örömölõ verítékezés, terméketlen kínlódás, min-
den „gyönyörködni való” eredmény nélkül, az nem segíti az éneklési kedvet, az ének-
lés szeretetének kialakulását. Tehát: elérhetõ célokat tûzzünk ki, amiket gyõzünk, ami
megéri a fáradságot, és néha valami könnyebbet és örömtelibbet is adjunk.
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Olyan értékû zenéket, amelyek képesek magukhoz láncolni a gyermeket, melyek bizo-
nyítják a zene szépségét. Hatnak, mert elég erõ van bennük, táplálnak, mert „vitamin-
dúsak”. 

Milyen mûveket énekeltessünk?
A jó muzsikus-karvezetõ szinte mindent meg tud szerettetni. De fontos, hogy olyan mû-

veket énekeltessen, melyek értéket közvetítenek, amiket maga is szeret, amikben hisz,
amiket kincsnek tart. Nagy zenéket (persze, amiket gyõz a kórus). Egyszer egy francia
barokk szerzõ orgonakíséretes gyöngyszemét tanultuk és hallgattuk. A gyerekek meg-
hatottan, behunyt szemmel gyönyörködtek benne. Az egyik így szólt hozzám: 

„Feri bácsi, amikor ezt hallom, az olyan, mintha repülnék.” Ilyen gyöngyszemeket, nagy,
de gyõzhetõ zenéket, amelyek megfognak, amelyek szépségét, nagyszerûségét a gye-
rekek képesek fölfedezni, a kórusirodalomban bõséggel lehet találni. 

Milyen távlati hatása van a kóruséneklésnek?
Az elsõ és legfontosabb, hogy közben észrevétlenül és szép fokozatosan mássá formáló-

dik a személyiség. 
A másik, hogy a közösen átélt igazi élmények örökre kincseink maradnak; bennünk

élnek, (néha szunnyadnak) – majd egyszerre csak, mint a búvópatak – elõbukkannak
és hatni kezdenek. Akik jó kórusban énekeltek, azok örökre rabjai lettek, mind a zené-
nek, mind pedig magának a kóruséneklésnek, a közös zenélésnek. Vagy folytatják, és
életmódjuk része lesz, vagy nagyon fog hiányozni nekik.

Tehát: „Énekeljetek az Úrnak!”, mert a zene, az ének az emberhez mélyen hozzátartozik,
s a Krisztusban örvendezõ keresztény ember sajátos, jellemzõ megnyilvánulása.

Ezért buzdít szent Pál: „Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket,
énekeljetek és ujjongjatok az Úrnak!” (Ef 5,19) A kórusban éneklõk legfõbb törekvése
és jutalma, hogy részt vehetnek egykoron a mennyei kórusban az angyalokkal és a
szentekkel együtt, ahol maga Krisztus vezeti majd az Atyát dicsõítõ liturgiát.
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újra letérek

csapásra találok

újra letérek

vadonra találok

járatlant mérve

utamra találok

az út letér rólam

méretlen járván

vadon letér rólam

csapás talál rám

az ha letér rólam

ösvény talál rám

az ha letér rólam
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Latinul vagy magyarul?

S T O F F Á N G Y Ö R G Y †

�

Szerettem énekelni. Bátortalanul kezdtem, de a karének fejleszti a hallást és az ének-
lés technikáját. A városmajori templomban többszólamú és gregorián miséket adtunk
elõ, ünnepeken pedig a változó részeket gregorián dallammal (természetesen latinul).
Karnagyunk, Pintér Lajos s néhányam elhatároztuk, hogy a változó részéket minden
vasárnap a Liber usualis szerint énekeljük, ünnepeken pedig a kórussal felváltva. Bár-
dos Lajos tanár úrnak tetszett a kezdeményezés, de megjegyezte, szebb volna, ha min-
dent az egész kórus énekelne. Azt nem tehettük. Amatõr énekesekként, heti két próbá-
val mûködtünk, a gregorián kamarakórus pedig a szombat délutánját szánta rá a fel-
készülésre, egy hét elõretartással. 

Családommal nyaralni mentünk. Az elsõ vasárnapon, Csehszlovákia területén, Németor-
szágból közvetített, latin misét hallgattam rádión. A német szerzetesek hangról hang-
ra ugyanazt énekelték, amit ugyanakkor Budapesten az én barátaim. Megható érzés.
És ez fog el most is, ha Rómából közvetítik a Szentatya miséit. A gregorián ordinári-
um állandó részeit velük dúdolhatnám. Az elõadásmód is teljesen azonos az egész vilá-
gon; a kis nyújtások, lélegzetvételek – mintha mindenki a városmajori toronyban ta-
nulta volna. Ki tudja, a világ hány helyérõl érkezett hívek és papok egy lélegzetre, egy
szívdobbanásra teszik ugyanazt – összpróba nélkül. Lenyûgözõ így megtapasztalni az
egyház liturgiájának egységét a népek sokszínûségében. 

1948 után adódtak bizonyos nehézségek kórusunk mûködésében, akkor már a Ciszterci
Szent Imre-templomban. Munkahelyemen az ÁVH be akart szervezni besúgónak, én
ellenálltam. A beszélgetésbõl rájöttem, hogy az énekkarral akarnak zsarolni. Úgy tet-
tem, mintha kimaradtam volna. Távol tartottam magam a próbákról, és a misére is egy
fél órával elõbb osontam fel a kórusra. Elpanaszoltam gyóntatómnak, az öreg ferences
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idõkben is gyakorolta vallását,
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Kaiser Nándor atyának. Azt mondta: „Nem te vagy az elsõ. Imádkozzál Szent József-
hez, segítsen téged is, aki a Szent Családot megmentette az ellenségeitõl. Meglátod,
elmaradnak.” Igaza lett, megszabadultam. Dalostársaim ezt nem érezték, de nekem hi-
ányoztak a próbák, és izgalmas volt a bujkálás. Késõbb karnagyunkat, Fodor Lászlót
választás elé állították: vagy tanár marad, vagy kántor, mert a kettõ összeférhetetlen.
Nem lehet általános iskolai énektanár, akit a diákjai vasárnap a templomban vezényel-
ni látnak. A plébánia nem tudott garantálni megélhetést, így az egyházi állásáról kel-
lett lemondania. Ezzel megszûnt a gregorián kamarakórus is.

A nagy énekkar mûködött tovább, de sem Margittai Sándor orgonamûvész, sem Fodor
László tanár-karnagy valamiért nem tudott együttmûködni az akkori plébánossal, így
elhagyták a templomot. A 60 tagú együttes felbomlott. Egy rész Fodor Lászlóval át-
ment a ciszterekhez, a megmaradt rész mûkedvelõ irányítása alatt maradt. A plébá-
nost elõléptették. A maradvány kórus túlélte és késõbb újra fölfejlõdött. Fodor László
kórusa a Villányi úton jól szerepelt. Nagymiséinken mindig telve volt a templom. 

Akkoriban egyesek buzgón följegyezgették a templom elõtt álló autók rendszámát. Papp
László ökölvívó bajnokunk ezzel nem törõdött, az õ kocsija minden misénk alatt ott
állt. Volt egy másik emlékezetes állandó hallgatónk is – feltûnt a sok egyforma fehér
ember között – egy magas, fekete, afrikai származású fiatal, misszáléval a kezében.
Gyakran vittem én is kézen fogva két kis hallgatómat, akik a kórus mögött ültek szé-
pen csöndben. A kórusmuzsikának – olykor hangszeres kísérettel – és a gregorián
éneknek régi hagyományai voltak a rendi idõkbõl. Én például abból a könyvbõl lapoz-
tam, amelyikbõl a borítóján kivarrt név szerint diákkorában Rátonyi Róbert. A grego-
riánt olyan lelkesen mûveltük, hogy rendszeresíteni akartuk a vasárnap délutáni zso-
lozsmát a Liber usualis szerint. Az akkori apát-plébános (nem szerzetes) nem engedé-
lyezte, mondván, ez nem érdekli a közönséget. Elég, ha csak a nagymisén énekelünk.
Szabad volt a templomi énekkarok mûködése az illetékesek által megszabott határig. 

Az idõ tájt úgy hírlett, hogy titkos tárgyalások folytak a zsámbéki templomrom szaksze-
rû és korszerû megóvásáról, mûködtetésérõl. Svájci vagy francia ciszterciek vállalták
volna, ha ott egy jelképes kolostorrészt is felújíthatnak, és 3–5 fõvel letelepednek. Ezt
kívánta segíteni Ottó Ferenc zeneszerzõ. „Zsámbék romjainál” címû mûvét vendégkar-
nagyként már betanította nekünk, kitûzték a Zeneakadémián történõ bemutatás idõ-
pontját is, amikor az illetékes szervek mindent töröltek. Csak nemrég oszlatták fel a

gyermekeit bölcsen nevelte az

egyházi zene, a gregorián és a

magyar népdalkincs szerete-

tére.
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szerzetesrendeket, nem engedhették meg most egy új letelepedését. Ottó Ferenc a
próbák alatt elmondta, hogy a börtönben is komponált, míg észrevették és elvették a
papírt és a ceruzát. Ennek emléke az „Egy gyönge kismadár hozzám kezde járni” kezde-
tû népdal feldolgozása. Egyébként az õ fia volt az a „kis Balázs”, akinek József Attila
– családjuk gyakori vendége – altatóverset írt. 

A szentimrevárosi kórus azért elzarándokolt Zsámbékra, énekeltünk a szentmisén, és
szûk körben elõadtuk mûvét. Utána bementünk a plébániára, ahol egy érdekes hangle-
mezt találtam: francia hívek váltakozó csoportokban zsoltárokat énekeltek, gregorián
dallamra – franciául. Ez az! – gondoltam – ez kellene nálunk is! Tudtam, hogy elõbb-
utóbb így lesz, de nem hittem akkor, hogy megélem. S ím, eljött az ideje. 

A rádióban hallottam már katolikus iskola diákmiséjén, és kis kápolnánk (az óbudai,
Kórház utcai Szent József – volt szeléziánus – kápolna) fiatal kántorától gregorián dal-
lamra, magyarul énekelni a szentmise változó részeit. Csíksomlyó pünkösdi búcsúján
a fél világ látta, hallotta, milyen szép és közérthetõ a magyar imádság gregorián dal-
lammal. Bölcs egyensúly van kialakulóban a régi és a megújított liturgia híve között:
a világegyház liturgiája latin és gregorián, a helyi egyházaké pedig anyanyelvi – sajná-
latos módon a csángómagyarokat kivéve – a nyelvi sajátosságokhoz igazodó kis dal-
lamváltozatokkal. Régen Kriegs-Au Emil plébános (Városmajor 1924–1945) lelkesedé-
sében azt mondta, hogy a gregorián ének a Szentlélektõl sugalmazott zene. Ezt így ta-
lán nem lehet tanítani, de biztos hitünk, hogy az Úr lelke mûködik az egyházban, és
minden idõben segít megtalálni a helyes utat. Bízom benne, hogy a nyelvek használa-
tának dolgában is velünk van a Bölcsesség Lelkének ajándéka.

2000 pünkösdjén
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Téged illet Menyben a’ tisztelet, 

Angyali szép fényes Karok-felett: 

Fiad-után végy második helyet, 

Mert nincs hozzád ki hasonló lehet.

Bármitõl megfoszthatnak, 

csak jó híredet el ne veszítsd.

Báthory István
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Rajeczky Benjamin O. Cist.

T A R D Y L Á S Z L Ó

�

Életét, színes egyéniségét felidézve megtaláljuk benne a magyar népmesék kedvelt
alakjainak vonásait, a Borsszem Jankókat, Ludas Matyikat s a szegény asszony egyet-
len fiát, aki három hamuba sült pogácsával indul el, és minden akadályt legyõzve gaz-
dagon tér meg a szülõi házba. Sok volt benne a középkor névtelen szerzeteseibõl, akik
végtelen szorgalommal és alázattal másolták a kódexeket, faragták a szobrokat, s
munkájukért elismerést csak az égiektõl vártak. De égett benne a hitvitázók tüze is,
akik a szellem megannyi fegyverével felvértezve – hol az értelem tüzével, hol a tréfa
vagy a gúny erejével – vívták harcaikat.

Az egri ciszterci gimnázium 15 éves diákjaként kérte felvételét a rendbe. A novíciusévek
intenzív találkozást hoztak a gregorián ének gyakorlatával, és megismertették a
közösség megtartó és felemelõ erejével. Innsbruck nemcsak a teológiai tanulmányok
betetõzését jelentette számára, hanem – mivel az ottani egyetemen zenetörténetet is
hallgatott – a tudományos munkához szükséges feltételek megismerését, elsajátítását
is nyújtotta.

A Budai Ciszterci Gimnázium közel húsz éven át adott tág teret számára: a tanítás, a ta-
nár-tanítvány kapcsolat fontosságának felismerése itt öltött testet benne. Bekapcsoló-
dott a kor jelentõs nevelõi törekvéseibe: a cserkészet, a magyar népzene, az iskolai
ének- és zenekar, Bartók, Kodály és társaik zenéje adott igazi tartalmat pedagógusi
munkájának. Emellett Kodály zeneszerzés-óráit látogatta a Zeneakadémián. Erre az
idõre tevõdnek elsõ lépései a tudományos kutatás területén: a kiváló bencés liturgikus,
Radó Polikárp oldalán bekapcsolódott a történelmi Magyarországon fennmaradt litur-
gikus könyvek zenei anyagának összegyûjtésébe. Az ekkor feltárt forrásokból állt össze
a Melodiarium Hungariae Medii Aevi kötet.

Írásunk szerzõje 1941-ben szü-

letett Budapesten. Zenei tanul-

mányait itt és Gyõrött végzi. A

Zeneakadémián kap dipomát.

1966-tól a Mátyás-templom

kántor-karnagya. Kántor- és kar-

nagyképzõ stúdiumok tanára.

1967 és 73 között tanulmányo-

kat folytat a Római Katolikus

Hittudományi Fõiskolán. 1968

óta vezeti a Semmelweis Egye-

tem zenekarát. Felesége Tarkó

Magda, aki három gyermekük

nevelése, tanári munkája és

szólóénekesi tevékenysége

mellett nagy segítséget nyújt

karnagyi munkájában. Bárdos

Lajos kérésére bekapcsolódik a

Cecília Egyesület irányításába,

majd ennek világi elnöke lesz.

Az Éneklõ Egyház egyik szer-

kesztõje. 1991 és 2010 között a

papnövendékek énektanára. A

Mátyás-templom együttesével

a liturgikus szolgálat mellett

számos hangversenyt ad, s hat

CD-felvételt készít. 

Szent Adalbert-, Liszt- és Ma-

gyar Örökség-díjas, valamint a

Magyar Köztársaság és a Nagy

Szent Gergely Rend tiszti ke-

resztje birtokosa. 
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1945-ben került Pásztóra, 1950-ig priorként irányította a rend ottani birtokán a gazdál-
kodást. Amikor bezáródtak a ciszter kolostorok és iskolák kapui, Lajtha László hívására
a Néprajzi Múzeum zenei osztályára került, majd 10 év múlva Kodály kérésére a Tudo-
mányos Akadémia népzenekutató csoportjában folytatta népzenei kutatói munkáját. A
gyûjtés-rendszerezés-kiadás és „népszerûsítés” körében élt több évtizeden keresztül.
Az országosan szervezett népzenei vetélkedõk, pávakörök bemutatói, rádió és tele-
vízió-mûsorok résztvevõjeként vált az egész ország „Béni bácsi”-jává. 

A Magyar Népzene Tára kötetek kiadásában elõbb munkatársként, majd szerkesztõként
tevékenykedett, gondozásában jelent meg a Siratók kötete. Az MTA segítségével be-
kapcsolódott a népzenekutatás nemzetközi vérkeringésébe, melyet a magyar kutatók
számos eredményével gazdagított.

Külföldi útjain minden lehetõséget felhasznált, hogy megismerkedjen a gregoriánkuta-
tás újabb irányzataival, képviselõivel. Munkája közben tanítványokat gyûjtött maga
mellé, akik számára nemcsak kutatási – publikálási lehetõséget biztosított, hanem is-
mereteik állandó bõvítésére, elmélyítésére ösztönözte õket. Népzenei és gregorián-
tanfolyamokat szervezett számukra, hogy idõvel tovább folytathassák az általa meg-
kezdett munkát. Mindeközben arra is talált idõt, hogy az egyházi zene tõle talán távo-
linak tûnõ területén is maradandót alkosson: megírta mélyreható analízisét Joseph
Haydn hat nagy miséjérõl.

A hetvenes évek elején az MTA Zenetudományi Intézete létrejöttével megadatott számá-
ra, hogy a népzene mellett újra intenzíven foglalkozhasson a hazai gregorián források-
kal. A népzenekutatásban, -rendszerezésben megismert eredményeket (dallamtípu-
sok, dallamcsaládok szerinti rendszerezés, a dallami párhuzamok, díszítõ formulák
csoportosítása) a gregoriánkutatásban elsõként alkalmazta. Miként a népzenekutatás
területén sem elégedett meg az értékek gyûjtésével, rögzítésével, az irányításával vég-
zett gregorián-kutatómunka résztvevõivel is a teljességre törekedett: a dallamok köz-
lése mellett (Magyar Gregorianum) azok újjáélesztését, hallhatóvá tételét is igényelte.
Ennek nyomán jelent meg a tanítványai és munkatársai (Dobszay László és Szendrei
Janka) által létrehozott Schola Hungarica együttes hanglemezsorozta, nagy részük Ra-
jeczky Benjamin forrásértékû ismertetõjével. A gregoriánra vonatkozó legfontosabb és
egyben legújabb ismereteket tartalmazó munkája Mi a gregorián? címmel jelent meg
1981-ben. A tudományos kutatás folyamán szerzett tapasztalatok gyakorlati hasznosí-

Késõbb mégis 

tehettem valamit

Zeneakadémiai hallgatóként a

Sas-hegy oldalában laktam egy

idõs házaspárnál. Ettõl az idõtõl

látogattam gyakrabban a Szent

Imre-templom szentmiséit, ahol

megragadott a sok hozzám ha-

sonló korú fiatal jelenléte. Ami-

kor 1965-ben megkaptam a

diplomám, megkérdeztem az

akkori plébánost, Vitányi kano-

nokot: kihirdetné-e, hogy egy

fiatal karnagy énekkart szeretne

szervezni, s várja jó hangú fiata-

lok jelentkezését. Hozzátettem,

hogy semmiféle díjazást nem

kérek, hiszen számomra ez

nagyszerû lehetõség lenne a

tanultak fejlesztésére. A megle-

põ válasz valahogy így szólt:

Fiatalember! Úgy látom, maga

nem hallott a II. vatikáni zsinat

reformjáról, amely a hívek te-

vékeny részvételét hangsúlyoz-

za. Ha maga kórust szervez, ak-

kor csak az fog énekelni, én pe-

dig azt szeretném, ha a hívek

énekelnének. 

Ma már nehéz eldönteni,

mennyi volt ebben a friss zsi-
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tására is kereste a lehetõséget. Egyrészt a magyar népzenei elõadásmód alkalmazását
szorgalmazta a gregorián éneklésben, a fõ és díszítõ hangok eltérõ megszólaltatásának
fontossága, másrészt – mint a szerkesztõbizottság elnöke – az új katolikus egyházi
énektár (Éneklõ Egyház) számára szorgalmazta a liturgia szövegeit hordozó magyar
nyelvû gregorián zenei anyag létrejöttét. Tette mindezt úgy, hogy az 1950-utáni idõk-
ben sem szûnt meg pap, lelkipásztor, lelki vezetõ lenni. Szûkebb hazájában, Pásztón,
a plébániatemplomban misézett, gyóntatott, ha kellett, esketett és temetett. Budapes-
ten a Szent Imre-templom mellékoltáránál lehetett õt reggelente megtalálni azokon a
napokon, amikor munkája a fõvároshoz kötötte. Aggódó, de szeretõ atya módjára fi-
gyelte egyháza számban és tudásban megcsappant muzsikusainak próbálkozásait, bot-
ladozásait. A tanácsért, segítségért hozzá fordulók számára nemcsak ajtaja, de szíve is
nyitva volt. 

Nyolcvannyolc évesen költözött át az örökkévalóságba. Az általa szerkesztett Éneklõ
Egyház Népénektár énekének sorai õrá is illenek: Mint csillag az égen, tündöklik érdeme
– az élõk könyvébe írta õt Istene.

(a Magyar Örökség-díj adományozásakor elmondott laudáció szerkesztett változata )

nati határozat félreértése, és

mennyi az attól való félelem,

hogy egy ilyen „szervezkedés-

re” a belügyi szervek fokozot-

tan figyelni fognak. 

Késõbb mégis tehettem vala-

mit a templom zenei életéért. 

A kántorképzõ hallgatói között

felkeltette figyelmemet egy ki-

váló tehetségû fiatalember,

Czifra János, aki akkor a Mû-

egyetem hallgatója volt. Pró-

báltam rábeszélni, jelentkezzen

az Akadémiára, de õ elhárította

a javaslatot: Meg akarom sze-

rezni a diplomát – mondta.

Megígértettem vele, hogy az

oklevél megszerése után meg-

keres. Így is történt, s már nem

kellett gyõzködni: a zenei tanul-

mányok, a Bárdos Kornél kóru-

sában szerzett élmények meg-

gyõzték. Most már tudom, hogy

karvezetõ akarok lenni – mond-

ta. Azt hiszem, nem a felvételi

elõtt folytatott közös munka

juttatta be a fõiskolára, hanem

az, hogy a bizottság is meglátta

benne a rátermettséget, elhiva-

tottságot. Ma is örülök, hogy

azok közé tartozom, akik õt a

zenei pálya felé terelgették.
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Vigadgy azért szép dicsösségesen, 

Isten szine elött nagy kedvesen: 

Es mi-reánk tekints kegyelmesen, 

Kik kiáltunk hozzád keservesen.

Fának születtem. Állva élek.

Nem voltam szeszélye 

a szélnek.

Levél vagy? – azt kell 

megtanulni:

Nem szabad csak felfelé hullni.

Szabó Éva
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Esti dal

T H É S Z G A B R I E L L A

�

Számtalan boldog hangverseny emléke köt a szentimrevárosi templomhoz, ahol a Ma-
gyar Rádió Gyermekkórusa mindig szívesen látott vendég volt, a vendéglátónk szer-
kesztette hangversenysorozatok részeként.

„Ave Regina Coelorum” – kezdték a gyerekek Palestrina motettájával egy gyönyörû má-
jusi vasárnap estén, a zsúfolásig megtelt templomban. A szerzõrõl Kodály Zoltán így
ír: „Palestrina a felelõsségnek másutt nem tapasztalható legfelsõbb foka.” Igen. A szóla-
mok egyenrangúak, a dallamok egymásba kapaszkodnak, bevárják az elõzõt, találkoz-
nak, folytatják azt, miközben helyet adnak az érkezõnek. Felelõsséggel egymásért. 

Kodály pontosan megfogalmazta, hogy miért fontos a gyermekek zenei nevelése, hogy
miért jó és hasznos az éneklés, sõt az együtténeklés: „Ha nem ültetjük el a zene szép
magvát a legzsengébb korban, késõbb hiába próbálkozunk vele: ellepte a lelket a gyom.
Van-e szebb hivatás, mint kertbe az elsõ jó magot vetni?”

A hangverseny végén Kodály mûveit, a Pünkösdölõt, ráadásként pedig az Esti dalt éne-
keltük. „Erdõ mellett estvéledtem, subám fejem alá tettem, összetettem két kezemet, úgy
kértem jó Istenemet…” Rengeteg elõadás, sokféle elõadóterem, mind másért kedves,
akár egy kis falu kultúrháza, akár a Zeneakadémia, akár egy külföldi turné vagy a kó-
rusballagás a Balaton partján. Nos, mindig megrendítõ volt dalolni. Ez alkalommal is
könnyes lett a szemem.

Pedig akkor még nem tudtam, hogy többé nem vezényelhetem a Rádió Gyermekkórusát.
Énekünk alig másfél óráig tartott. Repültünk, elfáradtunk, újjáéledve feltöltõdtünk.
Úgy érzem, mintha a közönséggel együtt bejártuk volna az egész világot.

Írásunk szerzõje Pécsen szüle-

tett, a Konzervatóriumban zon-

gora és oboa szakon szerzett

jártasságot, majd a budapesti

Tanárképzõ Intézetben és a

Zeneakadémia Karvezetés Sza-

kán kapott diplomát.

Gyermekeket, fõiskolásokat és

felnõtteket oktat itthon és kül-

földön, a kodályi tradíció men-

tén. 27 évig karnagya, vezetõje

a Magyar Rádió Gyermekkóru-

sának, mely együttessel szám-

talan hangversenyt ad, hang- és

TV felvételt készít, kortárs be-

mutatót vállal.

Liszt-díjas, érdemes mûvész.
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Imádkozzál értünk Szülöttednek, 

Nyerj kegyelmet tölle népeidnek;

Kik általad kegyelmet keresnek, 

Es elötte sirván esedeznek.

Amen.

Emlékezetét, ha elejti,

arcát sötétbe rejti

szavát, dalait felejti,

csal por, hó, üres árny a szép...

Keresztury Dezsõ
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Elérkezett hozzám szerentséssen Istvánffy Benedek Úr

V A V R I N E C Z V E R O N I K A

�

Az elmúlt századokban Magyarországon egyházi szolgálatban mûködött zenészekrõl
csak igen kevés adat maradt fenn. Nevük vagy beosztásuk szerepel a fizetési listákon;
születésükrõl, halálukról, házasságkötésükrõl az anyakönyvek tartalmaznak adatokat;
életük és mûködésük körülményeibe némi bepillantást nyújtanak szerzõdések és bead-
ványok; megismerésükhöz olykor segítséget adnak fennmaradt kottákon olvasható be-
jegyzések. De családi, baráti vagy szakmai levelezésre egyiküknél sem tudtunk akad-
ni, s a zenélési alkalmakról – így például a barokk ünneplésekrõl, szertartásokról – szó-
ló beszámolók legföljebb mellékesen említik a zenét, még inkább a zenészeket. Így hát
életükrõl, képzettségükrõl, mûködésükrõl – noha tudjuk, hogy az elõírt napi szolgálat-
ban többségük hûséges és szorgalmas munkásként tevékenykedett – többnyire csak
következtetésekkel, analógiák segítségével nyerhetünk képet. Mindezek a nehézségek
jelentkeznek akkor is, amikor most a Gyõrött 1766 és 1778 között mûködõ regens
chorinak, Istvánffy Benedeknek (1733. február 17., Szentmárton – 1778. október 23.,
Gyõr). életét és mûködését kívánjuk felvázolni.

Apja, Istvánffy József (1703–1771) nemesi családból származott, és Szentmártonban (a
mai Pannonhalmán), a bencés apátságban volt orgonista és a figurális zene oktatója.
Az anyakönyvek József hét gyermekének születését rögzítik.

Benedek iskoláztatásáról csak annyit tudunk biztosan, hogy nem a gyõri jezsuita gimná-
ziumban tanult, mert neve nem szerepel a névsorban. A Széchenyi családdal való kap-
csolatából arra lehet következtetni, hogy talán Sopronban járt iskolába. Elsõ zenei is-
mereteit bizonyára édesapjától szerezte, további zenei képzésének helye, tanárainak
neve ismeretlen. Nem tudjuk, mikor ismerte meg õt a Széchenyi család, taníttatásában
mindenestre szerepet játszott a Sopronhorpácson élt Széchenyi László gróf

Írásunk szerzõje 1933-ban

született Kaposváron. 

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti
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tárában kezdte, majd az Orszá-

gos Széchényi Könyvtár Zene-
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hetõ Bárdos Kornéllal kezdõdõ
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(1713–1760), akirõl Istvánffy – egy, az 1760-as években írt kérvényben – azt írja: neki
köszönheti, „hogy számos költsége által tanulásim végezvén kenyeremet kereshetem”.
Lehet, hogy e pártfogó közvetítésével nyerte el gróf Széchenyi Antal (1714–1767) kas-
télyában az orgonistaállást is. Antal gróf 1738 és 1741 között Fertõszéplakon, 1741-
tõl kezdve a késõbbi Nagycenken élt. Az osztrák örökösödési háborúban való részvéte-
le miatt azonban Cenken csak 1758-ban telepedett meg. A kastély felújításán, bõvíté-
sén fáradozván elõször a kápolnát készíttette el, s így Istvánffy alkalmas mûködési
helyhez jutott. Talán erre az idõre esik házassága is Kõmíves Katalinnal. Az anyaköny-
vek tanúsága szerint két gyermeke született, de csak az 1756-ban született Franciska
leánya élte túl apját.

Gyõrött, gazdája ajánlásával 1764-ben mutatkozott be a püspök és a káptalan elõtt. Er-
rõl Zichy püspöknek Széchenyi Antalhoz intézett válaszlevele tudósít: „…Elérkezett
hozzám szerentséssen Istvánffy Benedek Úr és jeles tudományárul való próbáját há-
zomnál sok ahoz értõknek jelenlétével, úgy az templomban is dítséretessen és mind-
nyájok approbatiojaval meg tette.”

E levélbõl arra következtethetünk, hogy az akkori regens chorinak, a 75. életéve körül
járó Mechler Andrásnak helyébe kerestek megfelelõ utódot. Minthogy Gyõrben már
1721 óta gyakorlat volt, hogy a succentor (az egyházi együttes vezetõjének Gyõrött
szokásos megnevezése) és orgonista feladatát összevonva egy személyre bízták, a pá-
lyázónak többirányú képességrõl kellett tanúbizonyságot tennie. Istvánffy bemutatko-
zása – mely bizonyára improvizációból, valamint a liturgikus szolgálathoz szükséges
énekek ismeretébõl állt – kedvezõ benyomást kelthetett. 

Tizenkét éves mûködése a székesegyház megújításában, ezzel együtt a zene és zenészek
helyzetének rendezésében buzgólkodó Zichy Ferenc püspök idejére esik. Milyen fel-
adatok vártak az új regens chorira, hagyományos néven: succentorra? A még 1718-
ban rögzített mûködési rend szerint kötelessége volt „a fogadalmi miséken, a kanonok
élén elõénekelni, a kórus többszólamú és gregorián énekét vezetni, a zsolozsmát a he-
tes kanonokkal és a prebendistákkal végezni. A kántorkanonoktól kap évi 100 Ft-ot,
minden fogadalmi miséért 15 dénárt”. 1767-ben a püspöki vizitáció ismét rögzítette a
zenészek kötelességeit, részletesen felsorolva azokat az ünnepeket, amikor ünnepélyes
(azaz zenés) misét kellett szolgáltatniok, s így folytatta: „… A káptalan és a kántorka-
nonok felügyelete alatt állnak. Feladatuk: amikor vesperáson, misén és körmeneten a

szakmai munkálkodása. 2012

májusáig a gyõri Richter János

Archívum vezetõjeként gon-

dozta a történelmi Magyaror-

szág itt fennmaradt hagyatékát.

Ez irányú tevékenységének kö-

szönheti mind a gyõri székes-

egyház, mind templomunk

több kézirat újkori bemutatóját.
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káptalan jelenlétében több szólamban muzsikálnak, akkor mindegyik rész vesz. A
hétköznap 6-kor szokásos Szûz Mária-misén a basszista, vagyis a tanító énekel két ko-
ralistával (heti váltás szerint). Vasárnap és ünnepnap a 8 órai misén mindegyik több-
szólamú zenével köteles szolgálni az úrfelmutatásig, utána magyarul énekel bárme-
lyikük orgonakísérettel. Ezért nyolc forintot kapnak a várostól, ebbõl a succentornak
két forint jár az orgonálásáért.

Istvánffy mûködése alatt a székesegyházi zenészek száma 10 fõ volt, szükség szerint ki-
segítõ zenészekkel bõvítve. A nagyobb együttest kívánó mûvek elõadásakor bizonyára
számíthattak a városban mûködõ többi zenészre, elsõsorban a jezsuiták zenészeire, de
talán a katonazenekarok (fúvós) hangszerjátékosaira is. Istvánffy és zenészei a fenti,
rendszeres kötelezettségei mellett jelentõs szerepet játszottak a rendkívüli események,
ünnepélyek alkalmával.

A succentornak a zenei vezetésen kívül a zenészutánpótlás nevelésérõl is gondoskodnia
kellett. Kötelessége volt egy diszkantistát és egy altistát eltartani, oktatni. Ezért meg-
illette õt a káptalani iskolában két szoba, konyha, éléskamra és padlástér. Ezt a roska-
dozó épületet 1771-ben kijavították, és kétemeletesre bõvítették. Így a zenészek na-
gyobb és kényelmesebb lakáshoz jutottak. Istvánffy azonban csak rövid ideig élvezhet-
te új otthonát. Miután 1778-ban elhunyt feleségét eltemette, õ is meghalt ugyanazon
év október 25-én, 45 éves korában.

Istvánffynak a székesegyházban is, és mint láttuk, a jezsuitáknál is gondoskodnia kellett
a repertoár bõvítésérõl, elõadható új mûvek beszerzésérõl, másoltatásáról. A kotta-
gyûjtemények átvizsgálása képet ad arról a szorgalmas munkáról, mellyel az állo-
mányt gyarapította, nemcsak megbízást adva a másolásokra, hanem saját másolatok-
kal is. E mûvek jegyzéke Istvánffy zenei ismeretanyagát, érdeklõdését is jelzi, s így
nemcsak az iskolázására vonatkozó adatok hiányát pótolja némileg, hanem saját mû-
veinek megértéséhez is hátteret nyújt. A gyõri székesegyház kottatárában ma 144 mû
található Istvánffy kézírásában. Egyes esetekben a teljes szólamanyag az õ kezétõl
származik, máskor csak egyes szólamok vagy éppen csak a kottaborító megírása. 

Istvánffy, az orgonista és a zenészek vezetõje a kor szokása szerint egyben zeneszerzõ is
volt. „… Növeltem számukat gyenge erõmhöz mérten saját kompozíciómmal” – olvas-
tuk. Eredeti mûveibõl ma nyolc található meg a gyõri székesegyházban.

Eddigi ismereteink szerint Gyõrön kívül még két dunántúli város templomában található
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Istvánffy-mû kottája, mindkettõ kapcsolatba hozható Istvánffy életével, mûködési he-
lyeivel. A veszprémi székesegyházban – hol egy ideig apja volt orgonista – a Rorate
coeli egy másolatát õrzik. A soproni Szentlélek-plébánia kottaanyagában pedig egy
húsvéti offertorium (Adeste, triumphate) és egy pünkösdi offertorium (Veni Sancte Spi-
ritus) található, ez utóbbi a szerzõ kézírásában. Feltételezhetõ, hogy ezeket a Szé-
chenyi családnál töltött évei során õ maga ajándékozta a plébánia kórusának. A hazai
két más lelõhelyen kívül ugyanis két kompozíciója a kismartoni (eisenstadti) plébánia
(ma dóm)-templom kottatárában található. További mûvekre eddig sem más dunán-
túli, sem nyugat-szlovákiai gyûjteményben nem sikerült rábukkanni. Így ezek alapján
kell Istvánffy zenei stílusát, orientációját, tehetségét jellemeznünk.Ábécére tanítod a gyermekeket,

Galeotto;

Oktass hajfestést, 

s fölvet a pénz mihamar.

J. Pannonius
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Magam is a pedálokra léptem

V I R Á G H A N D R Á S

�

Õshonos lágymányosi vagyok, harminc éve élek az anyai dédszüleim Zenta utcai la-
kásában, s nem is szándékozom elköltözni innen. Anyai ági erõs családi kötõdésemen
kívül apai oldalról is muzsikusszál kapcsol e tájékhoz: édesapám, Virágh Endre orgo-
namûvész-karnagy többször is megfordult a Forrai Miklós vezette énekkar kísérõjeként
a Ciszterci Szent-Imre templom kórusán, ahol sok évtizeddel azután magam is a pedá-
lokra léptem, elõször az orgona felújításáért rendezett koncerteken szólistaként, majd
hangversenyek dirigenseként.

Az orgona és az egyházzenei szolgálat több emberöltõn át határozta meg az apai ág hi-
vatását. Édesapám munkáját folytatom a Belvárosi Fõplébániatemplomban. Az Õ édes-
apja, az én nagyapám a Vas megyei Vasváron volt kántortanító és a helyi dalárda ve-
zetõje, ugyanígy a dédapám és az ükapám is ugyanezt a szolgálatot végezték. A di-
nasztia legfiatalabb tagja Virágh András Gábor orgonamûvész-zeneszerzõ, aki utóbbi,
sikeres tevékenysége mellett a Szent István-bazilika kinevezett orgonamûvésze, a csa-
lád hatodik generációs egyházzenésze.

Verdi Gyászmiséjének, Liszt Ferenc Esztergomi miséje vatikáni változatának és Ruggero
Leoncavallo Requiemjének visszhangját õrzöm. A Verdi-mû elõadása mindig ünnep, az
elõadóknak nagy kihívást és katarzist jelent. Liszt elsõ és legnagyobb szabású miséjé-
nek vatikáni változatát érdekességnek szántuk, melynek történetét talán érdemes
megemlítenem. A mûvet Liszt az esztergomi bazilika felszentelésére komponálta, ame-
lyet 1856-ban, a szentelési szertartáson mutattak be. A nagyzenekarra írt kompozíci-
óból IX. Pius pápa utasítására a vatikáni Capella Giulia akkori pap-karnagya készített
egy kisebb apparátusra, orgonára és mélyvonós zenekarra írott változatot – ezt hívjuk
vatikáni változatnak. Ezen átiratot Liszt is átnézte, jóváhagyta, ezért a zenetudomány
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mint Liszt mûvét tartja számon. Római évei alatt számos kísérletet tett miséjének ot-
tani elõadására. IX. Pius elõször támogatta gondolatát, de Liszt ellenfeleinek intrikái
és a mû ellenzõinek hangos bírálatai a pápát végül eltántorították eredeti elképzelésé-
tõl. A tervezett elõadás nem jöhetett létre, a mû kézirata a vatikáni levéltárba került,
s csak néhány marginális zenetörténeti megjegyzés utalt a létezésére.

XXI. századi, vatikáni õsbemutatója végül 2010. november 15-én volt a római Szent Pé-
ter-bazilikában. Ezt a több szempontból is nagy jelentõségû, zenetörténeti súlyú õsbe-
mutató elõadást magyar kórusok, szólisták és zenekari mûvészek adták elõ azon a he-
lyen, ahová a magát mindig is magyarnak valló szerzõ, Liszt Ferenc szánta. Mind-
annyiunk számára, akik azon a napon jelen lehettünk, ez az élmény felejthetetlen, el-
mondhatatlan. Ezen megszólalást több magyarországi bemutató is követte, ennek
egyik szép állomása volt a ciszterciek templomában rendezett hangverseny.

Leoncavallo Requiemének elõadása véleményem szerint szintén figyelemre méltó pilla-
nata volt a budai templom pezsgõ zenei életének. E mû nem létezett ebben a formá-
jában, a Requiemet a Németországban élõ Ács József zongora- és orgonamûvész ren-
dezte sajtó alá úgy, hogy a részben megkomponált tételeket Leoncavallo jegyzetei és
operái alapján rekonstruálta. A szerzõ 1900-ban, I. Umberto király halálakor kapott ál-
lami megrendelést egy gyászmise komponálására. Elkészült az elsõ három tétellel, a
többit vázlatokban leírta, de sohasem fejezte be. Ács József az Esztergomi mise min-
tájára elõször elkészítette a vegyeskarra, szólistákra, mélyvonósokra és szóló klarinét-
ra írott változatot, ezután elkészült a Requiem nagyzenekari változata, amelynek ma-
gyarországi bemutatása még várat magára. 

A hangversenyek mellett említést kell tennem a templom legújabb zenei kincsérõl, az
épülõ orgonáról. Tiszteletet érdemlõ vállalkozás ez, amely a jövõnek épít hidat, amely
túlél emberöltõket, hûséges szolgája a hitnek és az emberek lelkének. Nagy megtisztel-
tetés és öröm, hogy tapasztalataimmal segédkezhetek e kiváló hangszer létrejötténél. 

Azt kívánom, hogy a gondosan szerkesztett, tartalmas oratorikus hangversenyek méltó-
sága és az orgona szárnyalása mindenkor teljesítse be küldetését, a zenei szolgálat pe-
dig zenésznek és hallgatónak egyaránt okozzon örömöt, felemelkedést a ciszteciek
készséges és befogadó templomában.

szak szakfelelõse és orgona

tanára, fõiskolai tanár. 

Liszt-díjas, érdemes mûvész.
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Dicsérlek, mikor a csillagot
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Darnay Katalin: Az élet rendje
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A liturgia kialakulásának egyik legõsibb alkotórésze a zsoltár, a közösség mindig is re-
citált gesztusa, amelynek gyakorlatában éppen az énekhang használata mutatta ezen ima-
forma jelentõségét, emelkedettségét. A szentmise mai rendjében használt zsoltárok

azonban csak kis részét mutatják a Szentírásban található, az énekhanghoz, zenei tevé-
kenységhez köthetõ szakaszoknak. A következõ fejezet ritka vállalása, hogy összegyûjtse
a Biblia teljes textusában található és a liturgiához kapcsolható szakaszokat, olyan terje-
delmûre szabva õket, hogy egy rövid ima, felhangoló gondolat eszközei lehessenek. A
gyûjtés szempontjait, a feldolgozás megfontolásait kórustársunk következõ értelmezése
világosan jelzi. Majd rövid írás tekinti át zenetörténeti fejlõdésüket. 

A Szentírás énekei 
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Énekszó és hangszerek a Bibliában

F .  R O M H Á N Y I B E A T R I X

�

Az alábbiakban az énekkel, a hangszeres zenével vagy éppen a tánccal kapcsolatos
bibliai helyek válogatását találja a kedves olvasó. A szövegekbõl kitûnik, hogy az élet
szinte minden eseménye kapcsán volt lehetõség éneklésre vagy hangszerek használa-
tára. Énekeltek a születéskor, a menyegzõn, elsiratták a halottakat, kürtök, harsonák
és trombiták szavára vonultak hadba, hagyták el a tábort, az elbeszélés szerint Józsue
harci kürtjei omlasztották le Jerikó falait. De használták a zenét gyógyításra (pl. ami-
kor Dávid játszott Saul király elõtt), vagy ami a mi szempontunkból talán a legfonto-
sabb: a szentélyben, a liturgikus cselekmények közben is. Az énekhez és a hangszeres
játékhoz hozzátartozhatott örömünnepeken a tánc is, és az Ószövetség korában ez is
része volt a liturgiának. A liturgikus környezetben betöltött, kiemelt szereprõl tanús-
kodik a sok szabályozás az énekesek személyérõl, jogállásáról, feladatairól, a használt
hangszerekrõl.

A válogatásnál alapvetõen két szempontot vettünk figyelembe: egyrészt azokat a szöve-
geket szedtük csokorba, amelyeknek valamiféle liturgikus kötõdésük van, vagy alkal-
masak akár imádkozásra is, másrészt olyanokat, amelyekbõl a Biblia korának embere,
a szenthez, a zenéhez való viszonya megismerhetõ. Éppen ezért csak kivételképpen ke-
rültek be kötetünkbe a harci kürtökre és harsonákra, vagy éppen a gúnydalokra vonat-
kozó részletek, bár ilyenek – különösen a történeti könyvekben – szép számmal talál-
hatók.

Ha valaki alaposabban szemügyre veszi az idézetek forrásait, feltûnhet az Énekek éneke
hiánya. Ennek oka rendkívül egyszerû: a szövegében egyetlen kifejezett utalás sincs a
zenére. Persze, maga az egész szöveg zene, vagyis valóban ének volt a maga idejében,
hiszen a dallam nélküli versmondás ebben a korban és még sok évszázadon keresztül,

Cikkünk szerzõje régész, latin-

tanár, középkorász, a Károli

Gáspár Református egyetem

docense, a középkori törté-

nelem oktatója. Gyermekkora

óta, s most, négygyermekes

családanyaként is a Szent Imre

Plébániához tartozik.

Harminc éve a templom kórus-

énekese.
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egészen az újkorig elképzelhetetlen volt. Elég, ha csak Balassi Bálintra gondolunk, aki
a XVI. század végén verseihez odaírta: ad notam, vagyis hogy melyik ismert ének dal-
lamára kell elõadni.

Másrészt viszont vannak olyan könyvek, amelyekben különösen sok zenei utalást talál-
ni. Közülük érthetõ okokból természetesen kiemelkedik a Zsoltárok könyve, de viszony-
lag sok idézet került a válogatásba Mózes öt könyvébõl, a történeti könyvekbõl, a pró-
féták közül pedig leginkább Izajástól. Utóbbiak talán azért is érdekesek lehetnek, mi-
vel könnyen felfedezhetõ kapcsolatokat lehet bennük találni a jól ismert újszövetségi
szövegekkel.

Nem lehet teljes ez a válogatás stiláris okok miatt sem. Talán furcsán hat, de az Ószö-
vetség könyveiben gyakran éltek az ókorban egyébként általános fordulattal, hogy a
történet egyes fontos elemeit az elbeszélés során többször szó szerint megismételték.
Ez részben a szóbeli hagyományozódásból következett (sok szöveget jóval a keletke-
zése után jegyeztek le), részben egyszerûen elvárás volt, hogy a megfelelõ helyen
például a király parancsa szó szerint újra teljes terjedelmében elhangozzék. Az ilyen
részeket csak egyszer vettük fel, és utalást is csupán egyszer tettünk a szöveg más elõ-
fordulására. Ez Máté evangéliumának egyik verse, amelyet azonban nem nála, hanem
a vele azonos forrásból dolgozó Lukácsnál találunk még meg.

Az újszövetségi Szentírás könyveiben – az Ószövetséggel ellentétben – viszonylag kevés
a zenei utalás. Az evangéliumokban csak Máténál és Lukácsnál néhány, s az összesen
húsz szöveghely fele voltaképpen Pál apostol személyéhez, illetve az õ köréhez köthe-
tõ (Apostolok cselekedetei, páli levelek). Ezek mellett a Jelenések könyvében van még vi-
szonylag sok textus a muzsikáról, bár ezek egy része kifejezetten a végítélet harsonái-
ról szól (ennek a résznek csak a legeleje található meg gyûjtésünkben).

A válogatás céljából következik, hogy az idézeteket igyekeztünk a legrövidebb, értelmes
szövegkörnyezetben közölni. Néhány kivételt mégis tettünk, ahol a szöveg szépsége,
ima jellege – és rövidsége – okán hosszabb összefüggõ szöveget olvashat, aki e részt
forgatja.

Az éneknek, és általában a zenének – még ha igen különbözõ módon szólaltatják is meg
– a legtöbb kultúrában szoros kapcsolata van az isteni szférával. A zenével kapcsolatos
bibliai helyeknek e gyûjteménye segítsen megszólaltatni azt a belsõ hangot, ami min-
denkiben elõtör, ha közel kerül a szenthez.

Vannak dolgok, melyeket csak

az érez, kinek esze van, 

s vannak olyanok, melyeket

csak az ért, kinek szíve van.

Eötvös József
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A zenei gyakorlat közös hagyatéka a zsoltáréneklés

�

A Római Birodalmat minden irányból egyre sûrûbben keresztezô úthálózat elsôsor-
ban a kereskedelem korlátlan mozgását biztosította, ennek sodrásával azonban a sok-
nemzetiségû és hatalmas terület szellemi gazdagsága sem maradt mozdulatlan. Az
alkuban otthonos népek, mint a szírek, görögök és zsidók a birodalom számos helyén
alkottak külön szigetet, hétköznapjaikat egymás felé nyitva, ünnepeiket viszont zárva
tartották. Pál apostol és követôi a szétszórtságban élô zsidóság szellemi központjában,
a zsinagógában találtak befogadó közeget, honfitársaik meghallgatták az általuk köz-
vetített örömhírt, az euangeliont. A közösség elfogadta vagy elutasította gondolatai-
kat, de mindenképp vitára és állásfogalásra késztette ôket. A hatás Rómáig ért; az egy-
re erôteljesebb fellépés jól jelezte a krisztusi gondolat erôs visszhangját. 

A vallásgyakorlat színhelye a templom vagy a zsinagóga, az elôbbiben a hivatalos pap-
ság végezte az áldozatot énekkar és hangszerek közremûködésével, az utóbbiban a
rabbi és a kántor vezetésével bibliaolvasással és értelmezéssel zsoltárokat énekelve. A
zenei gyakorlat közös hagyatéka a zsoltáréneklés, amely a kereszténység számára is
alapvetô imádságos forma, és egyértelmûen a zsidó örökség szövetébôl való.

Mielôtt e szót – zsoltáréneklés – könnyedén átlépnénk, érdemes feltenni néhány egymás-
ból nyíló kérdést. Vajon mit érthettek eleink éneklésen? Milyen dallam vette hátára a
szent szöveget, valamint hogyan fejlôdött s minként lett általános ez? Sôt, hogyan
ôrizték meg a dallamot írásbeliség nélkül? Mikor jött el a pillanat, amely szükségessé
tette az énekeskönyv igényét, s ki vagy kik voltak azok, akik mindennek rendszerét
megteremtették? 

Forduljunk az elsô kérdôjel felé Jakab apostol egy levelének részletével: „Szomorkodik
valaki közületek? Imádkozzék. Nyugodt lélekkel van? Zsoltározzon.” E jó tanács nem
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oldja fel a benne rejlô rejtvényt, de elgondolkodtathatja a muzsikust, vajon az imád-
kozni szó itt prózát, a zsoltár pedig éneket, talán inkább énekbeszédet jelent? A két
gondolatrész eldöntendô jellege s az egyszavas válaszokban rejlô szembeállítás okán a
zsoltározzon kifejezést könnyû szívvel éneklésnek gondolhatnók. Viszont az Apostolok
cselekedeteinek egyik része így buzdít: ...éjfélkor imádkoztak és zsoltárt énekelve dicsô-
ítették Istent... Ez már világos beszéd. Bizonyosan tudjuk, hogy az antik zene mind val-
lási, mind világi célokat szolgálhatott, az újkeresztényeknél viszont csakis vallásos for-
mát öltött; a házigazda zsoltárok éneklésével szolgáltatott asztali zenét vendégeinek,
Tertullianus pedig a házastársak zsoltáréneklô versenyérôl tudósít. A keleti egyház-
atyák közül Aranyszájú Szent János szorgalmazta erôteljesen e gyakorlatot, evvel gon-
dolván kiszorítani a hangszerek népszerûségét.

Talán nem merészség megállapítanunk, hogy a zsoltár, a himnusz, az ének a kezdeti
idôkben még azonos tartalmakat jelöl, megszólalása az énekbeszédhez áll a legköze-
lebb. Ahogy a pogány rítus sámánja az emelt hangú elôadást alkalmazta, úgy a korai
zsidó-keresztény ima hangvétele is az egyszerû dallam segítségével keresett bensô-
séges, spirituális kapcsolatot találni az Istennel.

Az énekbeszéd természetébôl következôen a dallaméneklés felé vezetô út talán önmagát
érlelô folyamat: a mondatok végén megnyugvást keresô hangváltozás, a szöveg kifeje-
zésésnek keresése lassan egyszerû dallammá válik, s az imádkozó közösség kiválaszt-
ja ebben tehetséges tagjait, akik éneklve válaszra késztetik a többséget. A versus-anti-
fona forma kialakulása nemcsak zenei, hanem szociológiai és fiziológiai vonással is
bír, és – bizonyosan ezen jegyek hatására is – évezredeken át idôtálló.

Szociológiai jellege a közösség gyors összeérlelését, hatékony sûrûsödését segíti. A nagy-
jából hasonló élettérben élô emberek csoportja az imádságos alkalmakkor jó, ha egé-
szen közel ér a meditáció ösvényén, s ebben az azonos formai keretben alkalmi egysé-
get teremt. Az éneklés fiziológiai feltétele pedig a recitálás és az ebben való pihenés
arányos mértéke; egyszerûen mondva, a fizikai fáradtság ne legyen az áhítat gátja. A
zsoltározás akkor kialakult két típusa ôrzi eme tapasztalatot: az elôénekes hívására a
nép röviden válaszol, vagy a hívek két csoportja felváltva énekli a szent szöveget.

A hangrögzítés mai adottságainak fényében nehéz felfogni azt a bámulatra méltó átörö-
kítô képességet, amely e mindig osztódó repertoárt kb. 900 évig írásbeliség nélkül
ápolta. Maga Arezzói Guidó tudósít arról, hogy egy képzett elôénekesnek legkevesebb

Kitûnõvé egy szerencsés perc

által is válhatunk, hasznos

emberré a fáradtságos évek

tesznek.

Kemény Zsigmond
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tíz évre volt szüksége ahhoz, hogy a napi gyakorlat során végigénekelt dallamokat a
számtalan ismétlés tökéletesen bevésse. A zsoltárverseket a tanult világ anyanyelvi
szinten kezelte, ennek fénylô példája Szent Bernát; annyira benne élt a szent szöveg,
hogy ennek mondataival, fordulataival beszélt. Természetesen e teljesítmény nem csak
e kor sajátja, mindössze az egyetlen út a nemzedékek közötti átadás-átvétel során. 

A kialakult dallamvilág átörökítését a népzenei gyakorlat jól szemlélteti. A szájhagyo-
mány minden, a közösséget ôrzô, a közösségben erôt találó embercsoport énekének
szilárd rögzítôje, az egyetlen eszköz. A növekvô, erôsödô krisztusi közösség, az egy-
ház, mint intézmény kialakulása s megszilárdulása, természetesen az egységes for-
mákban érdekelt s ennek nem csekély szelete az ének rendje. A dallamok növekvô szá-
ma, az istentisztelet földrajzi távolságtól független egységessége iránti akarat egyben
Róma befolyásának egyértelmû megerôsítése is. Amikor a dallamok száma már kezel-
hetetlenül nagy, a variánsok mennyisége követhetetlen, eljön a pillanat és vele meg-
születik a soha nem ismert érzés: le kéne írni...

cst
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Ószövetség

Ter 4, 19–22.

Lámech két feleséget vett. Az egyiknek
Ada volt a neve, a másiké Cilla. Ada a
világra hozta Jabalt; õ lett az õsatyja
azoknak, akik sátrakban laknak nyá-
jaikkal. Testvérét Jubalnak hívták, õ lett
az õsatyja azoknak, akik gitáron (inkább
citerán) és fuvolán játszanak. Cilla
Tubalkainnak adott életet; õ az õse a
bronz- és vaskovácsoknak.

Ter 31, 27.

Miért szöktél titokban, és miért nem
jártál el egyenesen velem szemben? Nem
szóltál nekem róla. Akkor örömmel,
énekkel, dobbal és hárfával kísértelek
volna el.

Kiv 15, 1.

Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az
éneket énekelte az Úrnak: Magasztalom
az Urat, mert dicsõség övezi, a lovat és a
lovast a tengerbe vetette.

Kiv 15, 20–21.

Akkor Mirjam prófétanõ, Áron nõvére,
kezébe vette a dobot, s az asszonyok mind
utána mentek dobbal, táncot lejtve. Mir-
jam így énekelt elõttük: „Magasztaljátok
az Urat, mert dicsõség övezi, a lovat és a
lovast a tengerbe vetette.”

Kiv 32, 18.

Õ így felelt: Ez nem gyõzelmi ének, nem
is a legyõzöttek jajgatása. Én énekkarok
váltakozó énekét hallom.

Lev 23, 24.

Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik:
A hetedik hónap elsõ napja legyen pihe-
nõnap számotokra, harsonazengéssel és
ünnepi összejövetellel.

Lev 25, 9.

A hetedik hónapban, a hónap tizedik
napján szólaltasd meg a harsonát: az
engesztelés napján fújd meg a harsonát
az egész országban.

Szám 10.2, 6–10.

Csinálj magadnak két ezüstkürtöt, ková-
csolt munka legyen. A közösség összehí-
vására, s táborbontáskor jeladásra szol-
gáljanak… Ha a kürtszó után felhangzik
vezényszótok, a kelet felé táborozók kel-
jenek útra. A második olyan kürtszóra,
amelyet parancsszótok követ, a dél felé
táborozók induljanak. A kürtszó után
vezényszónak kell következnie annak je-
léül, hogy útra kell kelni. A közösség
összehívására azonban csupán kürtölni
kell, jelszót nem kell kiadni. Áron fiai, 
a papok fújják a kürtöt, s ez a szokás ma-
radjon meg egyszer s mindenkorra, az el-
jövendõ nemzedékekre is kötelezõ szabály-
nak. S ha földeteken a benneteket szoron-
gató ellenség ellen hadba vonultok, fújjá-
tok meg a trombitákat és adjatok vezény-

szókat, hogy az Úr, a ti Istenetek megem-
lékezzék rólatok, és megmeneküljetek
ellenségeitek elõl. Örömünnepeitek alkal-
mával, ünnepnapjaitokon és újhold idején
égõ és közösségi áldozataitokra fújjátok
meg a kürtöket, hogy Istenetek figyelmét
magatokra irányítsátok. Az Úr vagyok, 
a ti Istenetek.

Szám 21, 16–18.

Onnan feltûnt az a kút, amelyrõl azt
mondta az Úr Mózesnek: Gyûjtsd egybe a
népet, s vizet adok neki. Akkor énekelte
Izrael ezt az éneket: Törj fel víz! Zeng-
jetek dalt róla! Kút, amelyet fejedelmek
ástak, a nép vezérei vájtak törvénypálcá-
val és botjukkal.

Szám 23, 21.

Nem láttam Jákobban semmi kivetniva-
lót, nem tapasztaltam Izraelben semmi
nyomorúságot. Vele van Istene, az Úr, fel-
felharsan a királyi ének.

Szám 29, 1.

A hetedik hónap elsõ napján szintén gyûl-
jetek egybe a szentélynél. Semmiféle szol-
gai munkát ne végezzetek. Legyen ez a
harsonázás napja számotokra.

Szám 31, 6.

S Mózes hadba küldte õket – minden
törzsbõl ezret –, õket és Pinchászt, Ele-
azár fiát; õ vitte magával a szent edé-
nyeket és a harsonákat.
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MTörv 31, 19, 21–22.

Ezért írd le most magadnak ezt az éneket
és tanítsd meg rá Izrael fiait! Add ajkuk-
ra, hogy ez az ének bizonyságul szolgál-
jon nekem Izrael fiai ellen… Aztán ha sok
baj és szorongatás éri, akkor ez az ének –
utódai ajkáról nem szabad kihalnia! –
bizonyságul szolgál majd, hogy én már
most, mielõtt elvezettem volna arra a
földre, amelyet esküvel ígértem (atyái-
nak), tudtam, mit fog tenni a maga ked-
vét keresve. Mózes tehát leírta a követ-
kezõ éneket, s megtanította rá Izrael fiait.

Józs 6, 4–5.

Hét pap ugyanakkor vigyen hét harsonát
a láda elõtt. A hetedik nap hétszer men-
jetek körbe a város körül, a papok fújják
meg a harsonákat. Ha a kürt felharsan,
ha halljátok a harsona hangját, az egész
nép törjön ki egyetlen hatalmas csataki-
áltásban. S a város falai menten leom-
lanak.

Bír 3, 27.

Mihelyt Izrael földjére ért, megfújta a
harsonát Efraim hegyén, és Izrael fiai le-
vonultak vele a hegyrõl

Bír 11, 34.

Amikor Jiftach visszatért Micpából házá-
ba, a lánya ment eléje, dobszóra táncol-
va. 

1Sám 10, 5.

Aztán Isten Gibeájába érsz, ott lakik a fi-
liszteusok helytartója. Amikor belépsz a
kapun, egy sereg prófétával találkozol,
akik a magaslatról jönnek lefelé. Elõttük
zeng majd a hárfa, a dob, a furulya és a
cintányér, õk maguk meg prófétai révület-
ben lesznek.

1Sám 16, 16–17, 23.

Parancsolja hát meg urunk, s szolgái ke-
resnek neki valakit, aki tud hárfázni.
Aztán, ha rád tör Istennek a gonosz lelke,
megpendíti a húrokat és jobban leszel.
Keressetek hát nekem egy embert – vála-
szolta Saul –, aki tud hárfázni, s hozzá-
tok ide… S ahányszor csak rátört Saulra
az Isten lelke, Dávid fogta a hárfát és ját-
szott. Ilyenkor Saul megnyugodott, job-
ban lett, és a gonosz lélek odébbállt.

1Sám 18, 6–7.

A bevonuláskor, amikor Dávid a filiszteu-
sok legyõzése után visszatért, Izrael váro-
saiból az asszonyok Saul király elé
mentek, énekeltek és táncoltak, dobszóra,
örömujjongás közepette és cintányért
ütögetve. És a táncoló asszonyok így
énekeltek: Saul legyõzte ezreit, Dávid meg
tízezreit.

2Sám 3, 33.

Aztán a király siratóénekbe kezdett
Abnerra. Így szólt: Úgy kellett meghalnia
Abnernak, mint valami elvetemültnek.

2Sám 6, 15.

Így vitte fel Dávid és Izrael háza ujjongás
és harsonaszó kíséretében az Úr ládáját.

2Sám 22, 1–7, 50–51.

Dávid azon a napon, amelyen az Úr ki-
szabadította minden ellensége kezébõl és
Saul kezébõl, ennek az éneknek a szavai-
val fordult az Úrhoz; így szólt: Sziklám és
mentsváram az Úr, szabadítóm nekem az
Isten, elrejtõzöm benne. Kõsziklám, paj-
zsom, üdvösséget szerzõ szarvam, váram
és menedékem, megmentettél az erõszak-
tól! Az Úrhoz folyamodtam, aki minden
dicséretre méltó, és megszabadultam el-
lenségeimtõl. Elözönlöttek a halál hullá-
mai, rám törtek Béliál vizei. Körülöttem
az alvilág kötelékei, elõttem a halál bilin-
csei. Szorongatottságomban az Úrhoz
könyörögtem, Istenemhez kiáltottam
segítségért. Meghallotta templomában
hangomat, kiáltásom fülébe hatolt…
Ezért magasztallak, Uram, a pogányok
elõtt, dicsõítõ éneket zengek nevednek:
Újra meg újra szabadulást adott királyá-
nak, és irgalmas volt ahhoz, akit fölkent
magának, Dávidhoz és utódaihoz, örökre.

1Kir 1, 34.

Ott Cádok pap és Nátán próféta kenje föl
Izrael királyává. Fúvassátok meg a har-
sonát és kiáltsátok: Éljen Salamon király!

1Kir 1, 39–41.

Cádok pap magával vitte a sátorból az
olajosszarut, és fölkente Salamont. Erre
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megfújták a kürtöt, és az egész nép zeng-
te: „Éljen Salamon király!” Aztán a nyo-
mában haladva az egész nép felvonult, az
emberek furulyáztak, és annyira ujjong-
tak, hogy csaknem megrepedt a föld kiál-
tozásuktól. Adonija és vendégei meghal-
lották – éppen vége volt a lakomának.
Joáb a harsonazengés hallatára megkér-
dezte: „Miért ez a nyugtalanság az egész
városban?"

1Kir 10, 12.

Az almuggimfából a király fölszerelési
tárgyakat csináltatott az Úr templomába
és a királyi palotába, továbbá citerákat és
hárfákat a dalnokoknak.

1Krón 6, 16–18.

Ezek azok, akiket Dávid az Úr házában
az ének ápolására rendelt azután, hogy a
láda nyugalmat talált. Énekléssel szolgál-
tak a megnyilatkozás sátorának hajléka
elõtt, amíg Salamon föl nem építette
Jeruzsálemben az Úr házát. Az elõírások-
nak megfelelõen látták el a szolgálatot.
Ezek voltak a szolgálattevõk és fiaik:
Kehát fiainak a fiai közül: Hemán, az
énekes, aki Joelnek volt a fia, az Sámuel
fia,

1Krón 13, 8.

Dávid és egész Izrael teljes lelkesedéssel
táncolt Isten elõtt citera és hárfa, dob,
csengõ és cintányér hangjára énekelve.

1Krón 15, 16.

Dávid megparancsolta a leviták vezetõi-
nek, hogy állítsák sorba testvéreiket, az
énekeseket – hangszerekkel, hárfákkal,
citerákkal és cintányérokkal fölszerelve –,
és hallassanak örömrivalgást.

1Krón 15, 19–21, 24.

Az énekeseknek, Hemannak, Aszafnak és
Etánnak a cintányért kellett verniük.
Zecharja, Jaaziel, Semiramot, Jechiel,
Unni, Eliab, Maazejahu és Benaja csomó-
zott hárfán játszottak kíséretül, Mattitja-
hu, Eliflehu, Miknejahu, Obed-Edom,
Jejel és Azaszjahu meg nyolchúrú cite-
rán… A papok, Sebanjahu, Josafát, Na-
tániel, Amazaj, Zecharjahu, Benajahu és
Eliezer fújták a harsonákat az Isten ládá-
ja elõtt. Obed-Edom és Jehija voltak az
õrök a láda mögött.

1Krón 16, 8–16.

Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segít-
ségül nevét, hirdessétek tetteit a népek
közt! Énekeljetek, zenéljetek elõtte, beszél-
jetek csodatetteirõl. Dicsõítsétek szent ne-
vét, szívbõl örüljenek, akik keresik az
Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az õ ha-
talmához, keressétek orcáját szüntelen!
Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket
véghezvitt, csodáira és döntéseire, ti, Iz-
ráel utódai, kik szolgái vagytok, Jákób-
nak fiai, kiket kiválasztott. Õ, az Úr, a
mi Istenünk, az egész földnek szólnak
döntései, Örökké emlékezik szövetségére,
ezer nemzedéken át adott szavára, amit

Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak
megesküdött.

1Krón 16, 42.

Hemán és Jedutun azért voltak velük,
hogy megszólaltassák a harsonát, a
citerát és a hangszereket a szent énekek
kísérésére. Jedutun fiainak tiszte volt a
kapuõrség.

1Krón 23, 5.

4000-en kapuõrök és 4000-en az Urat
dicsõítették olyan hangszerekkel, ame-
lyeket Dávid készíttetett.

1Krón 25, 1–3.

Dávid és a sereg vezérei kijelölték Aszaf-
nak, Jemánnak és Jedutunnak a fiait, a
prófétákat, hogy citerán, hárfán és cim-
balmon kísérjék az éneket. Az erre a szol-
gálatra rendelt férfiakat is összeírták.
Aszaf fiai közül: Zakkur, József, Netanja
és Azareela. Aszaf fiai az atyjuktól függ-
tek, aki a király útmutatása szerint lel-
kesen kísérte az énekeket Jedutun részé-
rõl: Jedutun fiai: Gedaljahu, Ceri, Jesaja-
hu, Simi, Hasabjahu és Mattitjahu, ha-
tan, atyjuknak, Jedutunnak a vezetésével,
aki citerán játszott hála- és dicsõítõ éne-
ket az Úrnak.

1Krón 25, 5–7.

Ezek mind Hemannak, a király látóem-
berének a fiai. Isten parancsa szerint a
harsonákat fújták. Isten Hemannak tizen-
négy fiút és három leányt adott. Ezeknek
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mind atyjuk volt a vezetõjük, amikor az
Úr házának szolgálatában, a király út-
mutatása szerint cimbalommal, hárfával
és citerával kísérték az éneket. Aszafot,
Jedutunt és Hemant, akik jártasak voltak
az Úr elõtti éneklésben, testvéreikkel
együtt írták össze. Számuk 288-at tett ki.

2Krón 5, 12–13.

Az oltár keleti oldalán bisszusba öltözve
álltak az énekes leviták, mindazok, akik
Aszaf, Heman meg Jedutun alá tartoztak
fiaikkal és testvéreikkel együtt. Cintányé-
ron, hárfákon és lantokon játszottak,
mellettük pedig százhúsz pap fújta a
trombitát. Tehát egyszerre zengett a
trombita- és az énekszó, úgyhogy csak
egyetlen hang hallatszott, amint dicsõítet-
ték és magasztalták az Urat. Amikor föl-
csendült a trombiták, a cintányérok és a
többi zeneszerszám hangja, így dicsõítet-
ték az Urat: „Mert jó, mert irgalma örök-
kévaló!"

2Krón 20, 21.

Miután ezt a tanácsot adta a népnek, fel-
állította az Úr énekeseit, hogy kivonulás-
kor a hadba keltek élén szent díszben
magasztalják õt e szavakkal: Dicsérjétek
az Urat, mert irgalma örökkévaló!

2Krón 20, 28.

Hárfa-, lant- és trombitazengés közepette
vonultak be Jeruzsálembe az Úr temp-
lomába.

2Krón 29, 25–28.

A levitákat is kirendelte a templomba cin-
tányérokkal, hárfákkal és lantokkal Dá-
vid királynak, Gád látóembernek és Ná-
tán prófétának intézkedése szerint. Így
parancsolta ugyanis az Úr prófétái által.
Ott is álltak a leviták Dávid hangszerei-
vel, meg a papok is a trombitákkal. Aztán
Hiszkija kiadta a parancsot, hogy mutas-
sák be az égõáldozatokat az oltáron.
Amikor megkezdõdött az áldozat bemu-
tatása, elkezdtek az Úrnak dicsérõ éneket
zengeni, trombitálni, és Dávidnak, Izrael
királyának hangszerein játszani. Erre az
egész gyülekezet leborult, az ének fölcsen-
dült, a trombiták mind harsogtak, amíg
az égõáldozat be nem fejezõdött.

2Krón 35, 25.

Jeremiás gyászéneket szerzett Jozijáról.
Mind a mai napig ezt használják az ösz-
szes énekesek és énekesnõk, amikor Jozi-
járól zengik gyászdalaikat.

Ezd 3, 10.

Amikor az építõk lerakták az Úr templo-
mának alapját, elõálltak – papi öltöze-
tükben, trombitával – a papok, Aszaf fiai,
a leviták meg cintányérokkal, hogy Dá-
vidnak, Izrael királyának rendelése sze-
rint dicsõítsék az Urat.

Neh 11, 22–23.

A levitáknak Jeruzsálemben Uzzi volt a
felügyelõjük, Baninak a fia, (aki) Hasab-
ja fia volt, az Mattanja fia, az meg Mika

fia Aszaf fiai közül, akik énekesek voltak
az Isten házának szolgálatában. Ebben a
dologban királyi rendelet intézkedett, az
határozta meg az énekesek napi szol-
gálatát.

Neh 12, 27–29.

Jeruzsálem falának fölszentelésére min-
den helységbõl összehívták a levitákat,
hogy jöjjenek Jeruzsálembe, mert a föl-
szentelést ujjongás s dicsõítõ énekek kö-
zepette, cintányér, hárfa és citera kísére-
tében akarták megülni. Összegyûltek az
énekesek – Lévi fiai – Jeruzsálem környé-
kérõl, a netofatiak falvaiból, Bet-Gilgal-
ból, Geba és Azmavet vidékérõl. Az éneke-
sek ugyanis tanyákat építettek maguknak
Jeruzsálem körül.

Neh 12, 34–36.

Júda, Mijamin, Semaja és Jeremiás, aki-
ket a papok közül választottunk ki, és
elláttunk trombitával, azután Zakariás,
Jonatánnak a fia, (aki) Semaja fia volt,
az Mattanja fia, az Mikeás fia, az Zakkur
fia, az meg Aszaf fia és testvérei: Semaja,
Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel,
Júda, Hanani, Dávidnak, az Isten embe-
rének hangszereivel fölszerelve. Ezdrás, az
írástudó haladt az élen.
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Neh 12, 41–42.

…továbbá a papok: Eljakim, Maaszeja,
Minjamin, Mikeás, Eljoenai, Zakariás,
Hananja, trombitáikkal, továbbá Maasze-
je, Semaja, Eleazár, Uzzi, Jehohonan,
Malkija, Elam és Ezer. Az énekeseket Jiz-
rahja vezette. 

Neh 12, 45–47.

… mivel pontosan végezték az istentisz-
teletet és a tisztulás szertartásait, s
ugyanígy az énekesek és a kapuõrök is,
amint Dávid és fia, Salamon rendelte.
Mert Dávid és Aszaf korától, nagyon rég-
tõl fogva voltak énekesek, akik dicsõítõ és
hálaénekeket zengtek Istennek. Zerub-
bábel és Nehemiás idejében egész Izrael
megadta az énekeseknek és a kapuõrök-
nek járandóságukat, napról napra. 

Tób 8,15.

Akkor Ráguel e szavakkal magasztalta az
ég Istenét: Áldott légy, Uram, minden
tiszta ének zengje dicséretedet örökkön-
örökké!

Tób 12, 21.

Amikor fölkeltek, már nem látták többé.
Magasztalták az Istent dicsõítõ énekkel,
és megköszönték neki, hogy ilyen csodát
tett, hogy az Úr egyik angyala megjelent.

Tób 13, 17–14,1.

Rubinnal és ofírkõvel lesznek kirakva Je-
ruzsálem utcái, Jeruzsálem kapuiban újra
visszhangzik majd az örömének, és min-

den háza ezt harsogja: Alleluja! Áldott le-
gyen Izrael Istene! Örökre dicsõítsék ben-
ned a szent nevet! Így fejezte be Tobit di-
csõítõ énekét.

Jud 3, 7.

A városok és az egész partvidék lakói ko-
szorúkkal és dobszóra táncot lejtve fo-
gadták.

Jud 15, 13–14 – 16, 1.

Aztán Judit a nép élére állt és vezette az
asszonyok táncát. Izrael férfiai fölfegyver-
kezve és megkoszorúzva követték, dicsõítõ
éneket zengve. Akkor Judit egész Izraeltõl
körülfogva ebbe a dicsõítõ énekbe kezdett,
és az egész nép együtt zengte vele ezt a
dicsõítõ éneket: Dicsõítsétek Istenemet do-
bokkal! Énekeljetek az Úrnak cimbalom
kíséretében! Zengjetek neki új éneket és
magasztaljátok, hívjátok segítségül a
nevét!

Jud 16, 13.

Új éneket énekelek Istenemnek! Uram,
nagy vagy és dicsõséges, erõs, csodálatos
és gyõzhetetlen!

1Mak 4, 24–25.

Hazatérve himnuszokat és háladalokat
zengtek az égnek: Mert jó, irgalma örök-
kévaló.

1Mak 4, 54–55.

Ugyanabban az idõben és ugyanazon a
napon szentelték fel, amelyen a pogányok

megszentségtelenítették, dicsõítõ énekek-
kel, citera, hárfa és cintányér kíséretében.
Az egész nép leborult. Magasztaló és
dicsõítõ énekeket zengtek az égnek, amely
sikerre vitte ügyüket.

1Mak 13, 47.

… kiutasította õket a városból, és meg-
tisztította a házakat, amelyekben bálvá-
nyok voltak. Aztán hálaadó és dicsõítõ
énekek kíséretében megtartotta bevonu-
lását.

2Mak 1, 30.

Aztán dicsõítõ énekeket énekeltek a pa-
pok.

2Mak 7, 6.

Isten, az Úr látja, és minden bizonnyal
megkönyörül rajtunk, ahogy Mózes vilá-
gosan megmondta énekében, amelyben
ezekkel a szavakkal buzdít.

2Mak 10, 7.

Most azonban borostyánnal díszített bo-
tokat, zöld ágakat és pálmát vittek, és
dicsõítõ éneket zengtek annak, aki meg-
adta nekik a templom megtisztításának
örömét.

2Mak 10, 38.

Amikor ezeket végbevitték, dicsõítõ és há-
laénekekkel magasztalták az Urat, aki
ilyen nagyot tett Izraellel, megadta nekik
a gyõzelmet.
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2Mak 15, 25.

Nikanor csapatai kürtszóval és harci
dalokat énekelve vonultak fel.

Zsolt 7, 18.

De én dicsõítem az Urat, aki igazságban
honol. A Magasságbeli nevének szól
énekem.

Zsolt 13, 6.

Segítséged legyen öröme szívemnek, hogy
énekeljek az Úrnak, aki jót tett velem.

Zsolt 21, 14.

Kelj fel, uram, erõddel, s mi majd ünnepi
éneket zengünk hatalmadról!

Zsolt 22, 2.

Istenem, Istenem, miért hagytál el, miért
maradsz távol megmentésemtõl, panaszos
énekemtõl?

Zsolt 27, 6.

Hajlékában dicsõítõ áldozatot mutatok
be, hangszeren játszva énekelek az Úrnak.

Zsolt 30, 12–13.

Panaszomat öröménekre változtattad,
leoldottad vezeklõruhám és örömmel
öveztél körül. Hogy lelkem énekeljen
neked és ne hallgasson soha. Uram, Is-
tenem, mindörökké dicsõítelek!

Zsolt 32, 7.

Te vagy menedékem, megmentesz a féle-
lemtõl, s körülveszel a szabadulás dalai-
val.

Zsolt 33, 2–3.

Dicsõítsétek az Urat citerával, tízhúrú
hárfán zengjétek fölségét! Énekeljetek új
dalt az Úrnak, daloljatok neki szép öröm-
éneket zengve!

Zsolt 40, 4.

Ajkamra új éneket adott, Istenünk
magasztalására.

Zsolt 42.

A karmesternek: Kórah fiainak tanítóköl-
teménye.
Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyó-
vízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád,
Istenem! Isten után szomjazik lelkem, az
élõ Isten után: Mikor mehetek el, hogy
megjelenjek Isten elõtt? Könnyem lett a
kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap
ezt mondogatják nekem: Hol van a te
Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlé-
kezem, hogy milyen tömeggel vonultam,
és hogyan vezettem Isten házához hangos
ujjongással és hálaénekkel az ünneplõ
sokaságot. Miért csüggedsz el, lelkem, mi-
ért háborogsz bennem? Bízzál Istenben,
mert még hálát adok neki az õ szabadí-
tásáért! Istenem, elcsügged a lelkem,
azért terád gondolok a Jordán földjérõl és
a Hermónról, a Micár hegyérõl. Örvény
örvénynek kiált zuhatagjaid hangjában,

minden habod és hullámod átcsapott
fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mel-
lém, éjjel éneket ad számba az Úr; imád-
ságot életem Istenéhez. Ezt mondom Is-
tenemnek, kõszálamnak: Miért feledkeztél
el rólam? Miért kell gyászban járnom,
miért gyötör az ellenség? Mintha csontja-
imat tördelnék, amikor gyaláznak ellen-
feleim, mert egész nap ezt mondogatják
nekem: Hol van a te Istened? Miért csüg-
gedsz el, lelkem, miért háborogsz ben-
nem? Bízzál Istenben, mert még hálát
adok neki, szabadító Istenemnek!

Zsolt 43, 4.

Akkor odalépek Isten oltárához, örömöm
Istenéhez. Ujjongva dicsõítlek citerával,
Uram, én Istenem.

Zsolt 45.

A karmesternek: „A liliomok” kezdetû
ének dallamára. Kórah fiainak tanítóköl-
teménye.
A szeretet éneke. Szívem zsong a szép
szavaktól, mûvemet a királynak mondom
el, nyelvem gyors, mint az írnok tolla.
Legszebb vagy az emberek közt, kedves
szavak áradnak ajkadról, meg is áld Isten
örökre! Kösd derekadra kardodat, te hõs,
ölts pompás díszruhát! E díszedben járj
sikerrel az igaz ügyért, az igazság védel-
mében! Jobbod félelmetes dolgokra tanít-
son! Nyilaid hegyesek, átjárják a király
ellenségeinek szívét, népek kerülnek ha-
talmadba. Trónod Istentõl való, mind-
örökké megmarad, királyi pálcád igazság
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pálcája. Szereted az igazságot, gyûlölöd a
gonoszságot, ezért kent föl téged társaid
közül Isten, a te Istened öröm olajával.
Mirha, aloé, kasszia illata árad minden
öltözetedbõl, elefántcsont palotákból hár-
fák vidámítanak. Királylányok viselik
ékszereidet, jobbod felõl a királyné áll
ófíri arannyal ékesítve. Halld csak, leány,
nézz, és figyelj ide! Feledd el népedet és
atyádnak házát! Szépségedet a király
kívánja, mert õ a te urad, borulj le elõtte!
Tírusz leánya! A nép gazdagai ajándékkal
hízelegnek neked. Csupa dísz a királylány
odabent, arannyal van átszõve ruhája.
Hímzett ruhákban vezetik a királyhoz,
szüzek, barátnõi követik, így vonulnak
hozzád. Ujjongó örömmel vezetik õket,
úgy vonulnak be a királyi palotába. Õseid
helyébe fiaid lépnek, akiket fejedelmekké
teszel az egész földön. Hirdetem nevedet
minden nemzedéknek. Ezért magasztal-
nak majd a népek örökkön örökké.

Zsolt 47.

2. Tapsoljatok, népek, mindnyájan keze-
tekkel, zengjetek Istennek ujjongó éne-
ket!...
7–8. Énekeljetek Istenünknek, zengjetek,
énekeljetek Királyunknak, zengjetek! Isten
az egész föld királya – zendítsetek hát
ünnepi dalra!

Zsolt 49, 5.

Bölcs mondás felé fordítom fülemet, hár-
fadallal magyarázom meg rejtélyemet.

Zsolt 57, 8–10.

A szívem nyugodt, Istenem, a szívem nyu-
godt, énekelek neked és zsoltározok.
Ébredj fel, lelkem, citera és hárfa, ébred-
jetek, fölkeltem a hajnalt! A népek közt
magasztallak Uram, a pogányok közt
énekelek neked.

Zsolt 59, 17–18.

Én azonban hatalmadról énekelek, s már
reggel örülök irgalmadnak. Mivel
menedékem lettél, erõs vár, zaklatásom
napján. Neked énekelek, erõsségem,
hiszen Isten az én váram, az én jóságos
Istenem.

Zsolt 65, 14.

Minden ujjong és dalol színed elõtt!

Zsolt 66, 2.

Zengjétek nevének dicséretét! Járuljatok
eléje dicsõítõ énekkel!

Zsolt 67, 1–3.

A karmesternek: Húros hangszerre.
Zsoltárének.
Isten legyen irgalmas hozzánk, áldjon
meg minket és ragyogtassa fel arcát fölöt-
tünk, hogy megismerjék útját a földön, és
minden nép körében üdvösségét.

Zsolt 68.

5. Énekeljetek az Úrnak, zengjetek nevé-
nek dicséretet, készítsétek neki az utat,
amely átvezet a felhõk fölött!...

26. Elöl az énekesek, majd a hárfások kö-
vetkeznek, közben a leányok, dobjaikat
verve.
33. Föld birodalmai, énekeljetek Istennek!
Zengjetek dicséretet az Úrnak!

Zsolt 69.

13. A kapunál ülõk ellenem beszélnek, a
bor mellett is rólam énekelnek.
31. Dicsõítem Isten nevét énekemben,
ünnepi hálával magasztalom.

Zsolt 71, 22–23.

S hûségedet, Uram, zeneszóval magasz-
talom, Izrael Szentje, hárfán játszom
neked. Ajkam örül, amikor neked éne-
kelek, s lelkem ujjong, mert megváltottad.

Zsolt 81, 2–4.

Dicsõítsétek Istent, gyámolunkat, ujjong-
jatok Jákob Istenének! Pengessétek a
húrt, verjétek a dobot, lágyan szóljon a
hárfa a lant szava mellett! Fújjátok meg
a harsonát újholdra, és holdtöltére ünne-
pünk napján!

Zsolt 89, 2.

Az Úr kegyelmérõl énekelek örökkön-
örökké.

Zsolt 92, 2–4.

Jó dolog az Urat dicsérni, nevednek, ó
Fölséges, éneket zengeni; reggel hirdetni
irgalmadat, éjszaka meg hûségedet,
tízhúrú hárfával és lanttal, énekkel és
muzsikával.
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Zsolt 95, 1–2.

Gyertek, zengjünk dalt az Úrnak, ujjong-
jatok üdvünk sziklája elõtt! Dicsõítõ
énekkel lépjetek színe elé, magasztaljátok
hangosan, zsoltárt énekelve! 

Zsolt 96, 1–2.

Énekeljetek új éneket az Úrnak, minden
föld zengjen dalt az Úrnak! Énekeljetek
az Úrnak és áldjátok nevét, naponként
hirdessétek üdvösségét!

Zsolt 98.

1. Zengjetek új éneket az Úrnak, mert
csodálatra méltó, amit mûvelt. …
5–6. Dicsõítsétek az Urat muzsikával,
szóljon citera és hárfa! Trombita és kürt
hangjával ujjongjatok színe elõtt, az Úr s
Király elõtt!

Préd 12, 4.

Amikor bezárják a külsõ kapukat, és hal-
kabbá válik a malom zaja; amikor elcsi-
tul a madarak hangja, és minden dal el-
hallgat;

Bölcs 18, 9.

Mert titokban áldoztak a dicsõ atyák
buzgó fiai, és egy szívvel-lélekkel
elkötelezték magukat az isteni törvényre,
hogy a szentek egyformán osztoznak a
közös javakban és a közös veszélyekben, 
s már elõre rázendítettek az atyák
énekeire.

Bölcs 19, 19.

Az elemek ugyanis átalakulnak, ahogy a
húros hangszerben is a hangoktól függõen
változik a dallam, noha mindegyik meg-
tartja a maga zengését. Ez világlik ki a
történtek tüzetes szemléletébõl.

Sir 9, 4.

Hárfázó nõvel ne ülj egy asztalhoz, ne-
hogy foglyul ejtsen a mûvészetével. 

Sir 22, 6.

A rosszkor ejtett szó, mint gyász napján a
zene, a verés és fenyíték mindenkor bölcs
dolog.

Sir 32, 4–6.

Amíg énekelnek, ugyan ki társalog, és
tudását rosszkor ki fitogtatja?
Mint a smaragd pecsétkõ aranyfoglalat-
ban, olyan a dalolás a pompás bor mel-
lett.

Sir 38, 16.

Fiam, a halottért ontsad könnyeidet,
énekeld el a siratóéneket; ahogy az jár
neki, temesd el tetemét, és ne rejtõzz el,
amikor temetik.

Sir 39, 14–15.

Illatotok árad, akár a tömjéné, s mint a
liliomok, virágot hajtotok. Zendüljön
hangotok dicsérõ énekre, áldjátok az Urat
minden mûveiért. Adjatok nevének illõ
tiszteletet, és magasztaljátok dicsérõ
énekkel, húros hangszeren kísért dalla-
mokkal, ujjongjatok és zengjetek éneket.

Sir 40, 20–21.

A bor és a zene vidítják a szívet, de a
bölcsesség szeretete még inkább. A furulya
és a hárfa széppé teszi a dalt, de mindket-
tõnél jobban a tiszta hang.

Sir 43, 30.

Magasztaljátok õt dicsõítõ énekkel, ahogy
csak tudjátok, mert még annál is na-
gyobb.

Sir 44, 5–6.

Voltak, akik énekeket szereztek, s írásba
foglaltak bölcs mondásokat. Ezért lett
híre, hogy legyõzött tízezret, s az Úr
dicsõítõ énekében magasztalták, és így
fejét diadémmal koronázták.

Sir 47,  8–9.

Minden tette után magasztaló szókkal
dicséretet zengett a Szent Magasságbe-
linek. Egész szívvel dalolt és kimutatta,
hogy szereti Teremtõjét. Hárfákat tett az
oltár közelébe, kíséretük az énekeket még
kedvesebbé tette.
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Sir 47, 17.

Énekek, mondások, rejtélyek s válaszok
által elkápráztattad a világot.

Sir 50, 18.

Most az énekekre zendítettek rá mind, és
szállt a dallam a tömeg fölött. 

Iz 5, 1–7.

Hadd énekeljem el barátomnak szõlõje
iránti szerelme énekét. A barátomnak volt
egy szõlõskertje, termékeny domboldalon.
Felásta földjét, a köveket kiszedte belõle,
és nemes szõlõfajtákkal ültette be. A kö-
zepére tornyot épített, és sajtót is vágott
benne. Aztán várta, hogy szõlõt teremjen,
de csak vadszõlõt hozott. Most hát Jeru-
zsálem lakói és ti, Júda férfiai: Tegyetek
igazságot köztem és szõlõm között! Mit
kellett volna még tennem szõlõmmel,
amit nem tettem meg vele? Azt vártam,
hogy szõlõt teremjen, hát miért hozott
csak vadszõlõt? Most azért tudtotokra
adom, mit fogok tenni szõlõmmel: Lebon-
tom sövényét, hadd legeljék le, lerombo-
lom falát, hadd tapossák össze. Parlaggá
teszem, amit metszetlen hagynak, és nem
kapálnak meg, hadd verje föl a bozót és a
gaz. És megparancsolom a felhõknek: ne
hullassanak rá esõt. Igen, a Seregek Urá-
nak szõlõje Jeruzsálem háza, és Júda
népe dédelgetett ültetvénye. Azt várta,
hogy igaz tetteket vigyenek végbe, s lám,
gaztetteket követnek el. Azt várta, hogy
igazság terem náluk, de csak jajkiáltás
hallik és siralom.

Iz 5, 11–12.

Jaj azoknak, akik kora reggeltõl fogva
mámorító italokat hajhásznak, és estén-
ként sokáig fennmaradnak, mert a bor
hevíti õket. Citera és hárfa, dob és fuvola
– az van, meg bor a lakomáikon, de az
Úr tetteire nem ügyelnek, és kezének mû-
vét észre sem veszik.

Iz 12, 5.

Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dol-
gokat vitt végbe, szerezzen tudomást róla
az egész világ.

Iz 16, 10–11.

Az öröm és a vigasság hangja eltûnt kert-
jeidbõl. Szõleidben nem vigadnak többé,
és nem ujjonganak. A sajtóban nem saj-
tolnak bort, és a víg dal is elhal. Ezért
zokog a bensõm Moábért, mint a hárfa
húrja, és a szívem Kir-Hareszetért.

Iz 23, 16.

Vedd a citerát, járd körül a várost, te el-
felejtett céda nõ! Pengesd szépen, énekelj
vígan, hogy visszaemlékezzenek rád.

Iz 24, 8–9.

Elhallgat a vidám dobszó, a vigadozók
zaja elcsöndesül, s a hárfa hangja is el-
hal. Nem isznak többé dalolva bort, s ke-
serû lesz az ital a mulatozóknak.

Iz 24, 14–16.

…õk örömükben dicséretet zengenek, uj-
jonganak a tenger felõl az Úr fölségének.

A szigeteken is az Urat áldják; a tenger
szigetein az Úr nevét, Izrael Istenének
nevét dicsõítik. A föld határáról halljuk
az énekszót: Legyen dicsõség az Igaznak!

Iz 26, 1.

Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda
földjén: Erõs várunk van, védelmül kõfal
és bástya szolgál.

Iz 27, 2–3.

Azon a napon ez az ének hangzik a szín-
bort termõ szõlõrõl: Én, az Úr vagyok az
õrzõje, folyton-folyvást öntözöm, nehogy
lehulljon a lombja. Éjjel-nappal õrködöm
felette.

Iz 27, 13.

Azon a napon megfújják majd a nagy
harsonát, erre eljönnek, akik Asszíria
földjén vesztek el, és azok is, akiket Egyip-
tomba számûztek, és imádják az Urat a
szent hegyen, Jeruzsálemben.

Iz 30, 29, 32b.

Zengõ éneketek olyan lesz akkor, mint az
ünnepi éjszakán felhangzó ének, amikor a
szívek örömtõl áradnak. És mint a zarán-
dokok éneke, akik fuvolaszó kíséretében
fölmennek az Úr hegyére, Izrael sziklá-
jához… Felvonulnak dobszóval, hárfát
pengetve és körtáncot járva...

Iz 35, 1–10.

Örüljön a puszta és a kiaszott vidék,
ujjongjon a sivatag és viruljon! Virulva



179

viruljon, mint a liliom, és örömében
ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon
dicsõsége, a Kármel és a Sáron pompája;
meglátják az Úr dicsõségét, Istenünk ra-
gyogó fönségét. Erõsítsétek meg az eler-
nyedt kezeket, és a roskadozó térdeket
szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt
szívûeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Néz-
zétek, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút
álljon és megfizessen. Maga az Isten jön
el, hogy szabadulást hozzon nektek.”
Akkor megnyílik a vakok szeme, s a sü-
ketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a
sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve
ujjongva ujjong. Mert vizek fakadnak a
pusztában, folyóvizek a sivatagban. A
száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld
vizek forrásává. A sakálok egykori lakó-
helyén zöldellõ fû és nád terem, és egy
tiszta út vezet majd át rajta, úgy fogják
hívni: a szentek útja. Tisztátalan nem
léphet rá, sem a balgák nem bolyongnak
rajta. Nem lesz ott oroszlán, más raga-
dozó sem jár arra; a megváltottak ván-
dorolnak rajta, akiknek az Úr szabadu-
lást szerzett, azok térnek vissza rajta.
Éneket zengve érnek a Sionra, s örök bol-
dogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjon-
gás jár a nyomukban, mert fájdalom és
siralom nem lesz többé.

Iz 38, 9–20.

Hiszkijának, Júda királyának éneke, ami-
kor felépült betegségébõl: Így szóltam:
Életem napjainak közepén kell alászáll-
nom az alvilág kapuihoz, életem hátra-

levõ éveitõl megrabolva. Azt gondoltam:
Nem látom többé az Urat az élõk földjén.
És nem láthatok senkit azok közül, akik a
földet lakják. Sátramat lebontják és elve-
szik tõlem, mint ahogy lebontják sátrukat
a pásztorok. Életemet, mint a takács, fel-
göngyölöd, hogy aztán levághasd a szö-
võszékrõl. Még mielõtt az éj felváltja a
nappalt, már végzel velem. Siránkozom
egészen reggelig, hogy mint az oroszlán,
összetöri minden csontomat. Még mielõtt
az éj felváltja a nappalt, már végzel ve-
lem. Mint a fecskefióka, úgy csipogok,
nyögdécselek, mint a galamb. Szemem
bágyadtan tekint a magasba: Végy gond-
jaidba, légy segítségem! Mit is mondjak
neki? Mirõl beszéljek vele? Õ tette ezt
mind velem. Egész életemben dicsõítelek
minden szenvedésemért! Uram, érted él a
szívem, és a lelkem is csak érted él. Meg-
gyógyítottál és hagyod, hogy éljek, még
szenvedésem is áldássá vált. Megszabadí-
tottad lelkemet a pusztulás vermébõl. Há-
tad mögé vetetted minden vétkemet. Mert
az alvilág nem dicsõít téged, és a halál
nem magasztal; akik a sírgödörbe száll-
nak, már nem bíznak hûségedben. Csak
aki él, az magasztal, ahogy ma én maga-
sztallak. Az apák hirdessék fiaiknak a hû-
ségedet. Uram, siess segítségemre! És en-
gedd, hadd zengjük zsoltárainkat életünk-
nek minden napján, az Úr házában.

Iz 42, 10–11.

Énekeljetek az Úrnak új éneket! A föld
határáig dicséretét! Ujjongjon a puszta és
minden városa a falvakkal együtt…

Iz 44, 23.

Ujjongjatok, egek, mert az Úr végbevitte
tettét; zengjetek dalt örömötökben, föld-
nek mélységei, énekeljetek, hegyek, s te,
erdõ, a fákkal egyetemben, mert az Úr
megváltotta Jákobot, és dicsõsége felra-
gyogott Izraelben.

Iz 49, 13.

Zengjetek dicséretet, egek, és ujjongj, te
föld! Hegyek, daloljatok örömötökben!
Mert az Úr megvigasztalja népét, és meg-
könyörül szegényein.

Iz 52, 9.

Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeru-
zsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja
népét, és megváltja Jeruzsálemet.

Iz 54, 1.

Zengj éneket, te meddõ, aki nem szültél;
hallasd örömöd szavát s ujjongj, te, aki
nem vajúdtál. Mert az elhagyottnak több
fia lesz, mint akinek férje van – mondja
az Úr.

Iz 65, 14.

Igen, szolgáim énekelni fognak szívük
örömében, ti meg ordítani szívetek fáj-
dalmában, és megtört lélekkel jajgattok.
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Jer 7, 29.

Nyírd le hajadat és vesd el, kezdj gyász-
énekbe a kopár halmokon, mert az Úr
elvetette és elhagyta ezt a megutált nem-
zetet.

Jer 9, 9.

Kezdjetek sírásba és jajgatásba a hegyek
miatt, és a puszta legelõi miatt mondja-
tok siratóéneket, mert fölperzselték õket,
és senki nem jár arra, nem hallatszik
többé a nyájak hangja.

Jer 9, 17.

Siessetek! Kezdjetek fölöttünk gyászének-
be, hogy szemünkbõl csak úgy peregjen a
könny, és a szempillánk könnytõl ázzék!

Jer 9, 19–20.

Tanítsátok meg leányaitokat siralomra,
tanítsátok meg egymást ezt a gyászéneket
mondani: A halál bemászott ablakain-
kon, behatolt palotáinkba…

Jer 20, 13.

Énekeljetek az Úrnak! Dicsõítsétek az
Urat! Mert kiszabadította a szegény lelkét
a gonoszok kezébõl.

Jer 31, 4.

Újra fölépítlek, és te fölépülsz, Izrael szûzi
leánya! Ismét fölékesíted magad dobjaid-
dal, és táncot járva vidáman vonulsz ki.

Jer 33, 10–11.

… felhangzik újra az öröm és a vigalom
hangja, a võlegény és a menyasszony sza-
va, és azok énekének hangja, akik hálaál-
dozatokat hoznak az Úr templomába.

Jer 49, 3.

Ordítsatok, Rabbat leányai, öltsetek ma-
gatokra szõrruhát, zengjetek gyászéneket!

Bár 2.22–23.

De ha nem hallgattok az Úr felhívására,
és nem szolgáljátok Babilon királyát,
akkor megszüntetem Júda városaiban és
Jeruzsálemben az öröm szavát, a vidám-
ság hangját, a võlegény énekét, a meny-
asszony dalát, s az egész ország lakatlan
területté válik.”

Ez 7, 12, 14.

Eljön az idõ, közel a nap! Aki vesz, az ne
örüljön, s aki elad, az ne szomorkodjék,
mert a harag mindenkire rátör… Fújjá-
tok meg a harsonát, minden készen áll, és
senki sem indul harcba, mert haragom
mindenkire rátör.

Ez 19, 1, 10–14.

Te meg mondj siratóéneket Izrael fõem-
bereirõl! Ezt mond: …Anyád hasonló volt
a víz partjára ültetett szõlõhöz, termé-
keny és dús lombozata volt a bõséges víz-
tõl. Erõs ágat hozott, amely kormánypál-
cává lett. Felnövekedett és a felhõkig ért,
megcsodálták nagyságát és dús lomboza-
tát. Aztán kitépték és a földre vetették, a

keleti szél kiszárította gyümölcseit, és
tönkrement. Erõs hajtása elszáradt, és
megemésztette a tûz. Akkor a sivatagba
ültették, száraz és kietlen földbe. Tûz csa-
pott ki hajtásából és megemésztette
gyümölcsét. Nincs többé erõs hajtása, kor-
mánypálcája. Siratóének ez, siratóénekké
vált.

Ez 26, 13.

Véget vetek zengõ énekednek, citeráid
hangja nem hallatszik többé.

Ez 27, 2–3, 32.

Emberfia, zengj gyászéneket Tíruszról, és
mondd Tírusznak, amely a tenger bejá-
ratánál lakik, és kereskedelmet folytat a
népekkel számtalan szigeten: Ezt mondja
az Úr, az Isten: Ó, Tírusz, magad mond-
tad: Gyönyörûséges hajó vagyok… Bána-
tukban gyászdalt énekelnek fölötted, és
így jajveszékelnek: Ki volt olyan, mint a
büszke Tírusz, a tenger közepén?

Ez 28, 12–17.

Emberfia, zengj gyászéneket Tírusz kirá-
lyáról, és mondd meg neki: Ezt mondja
az Úr, az Isten: A tökéletesség példaképe
lettél, telve bölcsességgel és tökéletes szép-
séggel. Az Édenben voltál, az Isten kertjé-
ben. Sokfajta drágakõ ékesítette ruhádat:
karneol, topáz, jáspis, krizolit, ónix, be-
rill, zafír, rubin és smaragd. Csörgõ dob-
jaid és fuvoláid aranyból készültek, ez
mind elkészült már a teremtésed napján.
Oltalmazó kerub mellé állítottalak, az



181

istenek szent hegyére helyeztelek, tüzes
kövek közt járkáltál. Tökéletes voltál
teremtésed napjától addig, amíg gonosz-
ságot nem találtam benned. Kiterjedt
kereskedést folytattál, s közben gonosz-
sággal telt meg bensõd és vétkeztél. Le-
vetettelek az istenek hegyérõl, és az oltal-
mazó kerub a tüzes kövek közül romlásba
taszított. Szépséged miatt szíved felfu-
valkodott. Ékességeddel tönkretetted böl-
csességedet. A földre vetettelek, a királyok
szeme elé tettelek látványosságul.

Ez 32, 2–3, 16.

Emberfia, mondj siratóéneket a fáraóról,
Egyiptom királyáról, és mondd meg neki:
Te népeknek oroszlánja, elpusztultál!
Olyan voltál, mint a krokodil a tenger-
ben. Orrlyukaidon át lövellted, s lábaddal
zavarossá tetted a vizet, és felkavartad
hullámait. Ezt mondja az Úr, az Isten:
Kiterjesztem fölötted hálómat, a nép ösz-
szecsõdül, s partra húznak a hálómmal…
Siratóének ez, amelyet majd a népek le-
ányai énekelnek; Egyiptom és egész né-
pessége fölött éneklik majd, éneklik ezt a
siratóéneket – mondja az Úr, az Isten.

Ez 33, 32.

Lásd, olyan vagy közöttük, mint aki a
szerelemrõl énekel, szép hangja van, mes-
terien kezeli a hárfát: meghallgatják
szavaidat, de nem igazodnak hozzájuk.

Dán 3, 5, 7.

Mihelyt meghalljátok a trombita, fuvola
és citera, hárfa és lant, duda és a többi
zeneszerszám hangját, boruljatok le, és
imádjátok az aranyszobrot, amelyet Ne-
bukadnezár király állíttatott. …Ennek
megfelelõen, mihelyt meghallották a
trombita, fuvola és citera, hárfa és lant,
duda és a többi zeneszerszám hangját,
azon nyomban földre vetették magukat a
népek, nemzetek és nyelvek, hogy imádják
az aranyszobrot, amelyet Nebukadnezár
király állíttatott.

Joel 2, 15.

Fújjátok meg a harsonát a Sionon, ren-
deljetek el böjtöt, hirdessetek ünnepet,

Ám 5, 23.

Vigyétek elõlem harsány éneketek, hárfái-
tok hangját hallani sem bírom!

Ám 6, 5.

Hárfaszó mellett nótáznak, mint Dávid,
hangszert csinálnak maguknak.

Ám 8, 3.

A palota énekesei jajveszékelnek majd
azon a napon – mondja az Úr –; sok
holttest lesz szerteszórva mindenfelé...
Csönd!

Ám 8, 10.

Gyászra fordítom ünnepeiteket, és sira-
lomra minden dalotokat; mindenki de-
rekára zsákruhát kötök, kopasszá teszek
minden fõt.

Mik 2, 4.

Azon a napon gúnydalt költenek rólatok,
és siratóéneket mondanak. Így szólnak:
Ki vagyunk fosztva teljesen; népem földjét
felmérték zsinórral, senki nem adja visz-
sza, földjeink a fosztogatók kezére jutot-
tak.

Hab 3, 1–2.

Habakuk próféta imája. A siralmak dal-
lamára. Uram, híred eljutott hozzám.
Uram, tetteid megrendítettek; a mi idõnk-
ben is vidd õket végbe, a mi idõnkben is
add õket tudtul! Haragodban is gondolj
az irgalomra!

Hab 3, 12, 17–19.

Méltatlankodva tiprod a földet, haragod-
ban elgázolod a népeket… Nem rügyezik
ki többé a fügefa, a szõlõ nem hoz többé
termést; az olajfa termése elpusztul, a
szántóföld nem terem eledelt, a juh kivész
az akolból, s ökör sem lesz az istállókban.
Én azonban örülök az Úrban, ujjongok
üdvözítõ Istenemben. Az én erõm az Úr,
az Isten. A szarvaséhoz teszi hasonlóvá a
lábam, felvisz a magasságokba. (Az ének-
mester szerint. Húros hangszerre.)
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Szof 3, 14.

Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael!
Örülj és ujjongj egész szívedbõl Jeruzsá-
lem leánya!

Zak 9, 9.

Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket, Jeru-
zsálem leánya! Nézd, közeleg királyod:
igaz és gyõzedelmes, alázatos, szamáron
jõ, szamár hátán, szamárnak csikaján.

Üjszövetség

Mt 6, 2.

Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtölt-
ess magad elõtt, mint a képmutatók te-
szik a zsinagógában és az utcán, hogy
dicsérjék õket az emberek!

Mt 11, 16–17. (vö. Lk 7, 32. is)

Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket?
Hasonlít a tereken tanyázó gyerekekhez,
akik odakiáltják a többieknek: Furulyáz-
tunk nektek, de nem táncoltatok, siratót
énekeltünk, de nem jajgattatok.

Mt 24, 31.

Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s
összegyûjtik a választottakat a szélrózsa
minden irányából, az ég egyik szélétõl a
másikig.

Lk 15, 25.

Az idõsebbik fiú kint volt a mezõn. Ami-
kor hazatérõben közeledett a házhoz,
meghallotta a zeneszót és a táncot.

ApCsel 2, 26.

Örül hát szívem és nyelvem énekel, sõt
testem is reményben nyugszik el.

ApCsel 16, 25.

Pál és Szilás éjfélkor imádkoztak és zsol-
tárt énekelve dicsõítették az Istent, a fog-
lyok meg hallgatták õket.

1Kor 13, 1.

Szólhatok az emberek vagy az angyalok
nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak
zengõ érc vagyok vagy pengõ cimbalom.

1Kor 14, 7–8.

Az élettelen hangszerek is, akár fuvola,
akár hárfa, ha nem adnak különbözõ
hangot, honnan lehet tudni, hogy mit ját-
szanak a fuvolán vagy a hárfán? S ha a
trombita bizonytalan hangot ad, ki indul
csatába? 

1Kor 14, 15.

Imádkozzam lélekkel, de imádkozzam
értelemmel is, énekeljek lélekkel, de éne-
keljek értelemmel is.

1Kor 14, 26.

Mi következik ebbõl, testvérek? Amikor
egybegyûltök, akinek csak van dicsõítõ
éneke, tanítása vagy kinyilatkoztatása,
nyelvadománya vagy magyarázata, az
mind épülésetekre szolgáljon.

1Kor15, 51–52.

Nos, titkot közlök veletek: Nem halunk
ugyan meg mindnyájan, de mindnyájan
elváltozunk, hirtelenül, egy szempillantás
alatt, a végsõ harsonaszóra.

Ef 5, 19.

Egymás közt énekeljetek zsoltárt, him-
nuszt és szent énekeket. Énekeljetek és
ujjongjatok szívbõl az Úrnak.
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Kol 3, 16.

Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsol-
tárt, himnuszt és szent énekeket. 

1Tessz 4, 16.

A parancsszóra, a fõangyal szólítására,
Isten harsonájának zengésére az Úr maga
száll le a mennybõl.

Jak 5, 13.

Szenved valaki közületek? Imádkozzék!
Jókedve van? Énekeljen zsoltárt!

Jel 5, 8–9.

Amikor átvette a könyvet, a négy élõlény
és a huszonnégy vén leborult a Bárány
elõtt. Hárfája volt mindegyiknek és töm-
jénnel tele aranycsészéje – ezek a szentek
imádságai. Új éneket énekeltek: Méltó
vagy, hogy átvedd a könyvet és feltörd
pecsétjeit, mert megöltek, és véreddel
megváltottad (az embereket) Istennek,
minden nyelvbõl, népbõl és nemzetbõl.

Jel 8, 2.

Ekkor hét angyalt láttam, az Úr elõtt áll-
tak, és hét harsonát kaptak… A hét an-
gyal pedig, akinél a hét harsona volt,
felkészült, hogy megfújja a harsonát.

Jel 14, 2–3.

Aztán szózatot hallottam az égbõl, mint
nagy vizek zúgását vagy szörnyû menny-
dörgés robaját. A szózat, amelyet hallot-
tam, emlékeztetett arra, ahogyan a hárfá-
sok pengetik hárfájukat. Új éneket énekel-

tek a trón elõtt, a négy élõlény és a vének
elõtt. Az éneket senki sem tudta meg-
tanulni, csak a földrõl megváltott száz-
negyvennégyezer.

Jel 15, 2–3.

Tûzben játszó, csillogó üvegtengert lát-
tam. Akik legyõzték a vadállatot, kép-
mását és nevének számát, ott álltak az
üvegtengeren, a kezükben az Isten hárfá-
ja. Mózesnek, az Isten szolgájának, és a
Báránynak énekét énekelték: „Nagyok és
csodálatosak a tetteid, Uram, mindenható
Isten!

Jel 18, 22.

Többé nem zeng benned hárfa, ének, fu-
vola és harsona, nem él benned semmiféle
mesterember, még malomzúgás sem hal-
latszik.



184

Gyökerek A fát a gyökér ereje tartja szilárdan, saját termése örökíti tovább. A templomi népének ha-
sonlatos ehhez; csodálatos világ, amelynek gyökerébõl tanulunk, termésébõl tanítunk.
Nemcsak közös, hanem közösségi kincs, nemcsak kétszeres ima, hanem együttes mozdulat,
amelynek sokszorozó lendülete csak majd hiányával lesz nyilvánvaló. A Kárpát-medence
félezer éves, szájról szájra bízott története a templom falain kívül senki számára sem fon-
tos, mert csak a közös lélek élteti. Nem kevésbé figyelmezhetnénk a történelmi Magyaror-
szág egyházi zenéjének rejtõzködõ kincseire, az énekkeri-zenekari kultúra hazai örökségére,
amely jórészt könyvtárak polcain, kéziratban várja megbecsülését. Reális és mértéktartó
tudomásul vennünk, hogy Corvin Mátyás után évszázadokra visszafordult az idõ; ennek kö-
vetkezményeképp remekmûveket ritkán, de remek mûveket igenis találhatunk. Hiszem,
hogy e két terület a magyar egyházban még számos ajándékra képes, legyen azért a követ-
kezõ néhány oldal szerény leírása – Szent Cecília elõtti fõhajtásunk után – a lendület báto-
rító élesztõje. Szolgálatunk meghatározó két oszlopa.
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Szent Cecília

B A J O R Á G O T A

�

Rómában a Santa Cecilia in Trastevere templomban az oltár elõtt márványból készült,
csodálatosan szép, fekvõ nõalak látható, nyakán vágott sebbel. Jobb kezének három
kinyújtott ujjával a Szentháromságba vetett hitét vallja meg még halálában is. 1599-
ben Paolo Emilio Sfondrati bíboros felnyittatta a Szent Cecíliának tulajdonított kopor-
sót, és a testet épségben találták. A szobrász Stefano Maderno is jelen volt az esemény-
nél, a látottakat lerajzolta, s az alapján alkotta meg remekmûvét.

Szent Cecíliát, aki bekerült a római misekánon 7 nõi vértanúja közé, csak V. századi le-
gendák említik elõször. Ezek szerint a III. században élt, elõkelõ családból származó
leány már fiatalon Istennek szentelte magát. Szülei eljegyezték egy pogány ifjúval, Va-
lerianusszal. Cecília az esküvõjén is a tisztaságáért imádkozott, Istenre bízta magát. Éj-
szaka beavatta férjét titkába és elmondta, hogy egy angyal védelmezi õt, akit Valeria-
nus is megpillanthat, ha keresztény lesz. Az ifjú felkereste a katakombákban rejtõz-
ködõ Orbán pápát, s megkeresztelkedett. Visszatérve így már õ is meglátta az angyalt,
aki rózsából és liliomból készült koszorút nyújtott át nekik. Valerianus hatására test-
vére, Tiburtius is megtért, s a két fivér hamarosan vértanúhalált halt. Cecília sem volt
hajlandó a pogány isteneknek áldozni, büntetésül saját lakása fürdõjében, forró gõz-
ben akarták megfojtani. Ez csodálatos módon nem sikerült, ekkor fõvesztésre ítélték,
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de a harmadik csapás után is – a negyedik próbálkozás tilos volt – napokig élt még.
Cecíliát a Callixtus-katakombába temették, a Caecilianus család sírkamrájába. A Jó
Pásztor dombormûvel díszített márványszarkofágot I. Paschalis (Paszkál) pápa a IX.
században vitette az általa építtetett, Cecíliának emléket állító bazilikába, melyet állí-
tólagos lakóházuk fölé – s talán a szent vértanúságának helyszínén – emeltek. A temp-
lom alatt ma is látható egy római kori fürdõhelyiség.

Szent Cecíliát a hangszerkészítõk, a muzsikusok, fõleg az orgonisták és a szent zene mû-
velõi a XV. századtól tekintik védõszentjüknek. Ez arra vezethetõ vissza, hogy Cecília
az esküvõjén, a hangszerek felcsendülésekor szívében egyedül az Úrnak énekelt. Jeles
zeneszerzõk, többek között Purcell, Händel, Gounod írtak zenemûveket tiszteletére.
Hazánkban az Országos Magyar Cecília Egyesület is az õ nevét viseli. 

Cecíliát a vértanúság pálmájával, a tisztaság liliomával, virágkoszorúval s a halálát idézõ
karddal ábrázolják. A reneszánsz és a barokk kortól különféle hangszerek bõvítik attri-
bútumait, sokszor ül orgonánál vagy más hangszeren játszik. Barokk templomokban
orgonákon, orgonakarzatokon is gyakran látható a képe. Ünnepe: november 22.
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Szép régi énekek

�

Az irodalom és a zene történetének egyaránt kiemelkedô eseménye az írásbeliség
kialakulása. A gyertya fényénél másoló szerzetesek hagyatéka felbecsülhetetlen érték,
de munkájuk eredményét az elsô nyomdagép megszerkesztése tette igazán közhasz-
núvá; sokan és egyre többen mûvelhették ugyanazt ugyanúgy. Régi magyar népéneke-
inket két – az irodalomtörténet számára is kiemelkedõ – forrásból ismerjük.

Az 1629. évi nagyszombati zsinaton Pázmány Péter esztergomi érsek sürgette és vállal-
ta egy – a dogmatika oldaláról támadhatatlan – népénekgyûjtemény kiadását. A kötet
azonban csak 22 évvel késôbb jelenhetett meg, mint az elsô nyomtatott katolikus éne-
keskönyv, ekképpen: Cantus Catholici, Régi és Új, Deák és Magyar Ájtatos Egyházi éne-
kek és litániák. A lejegyzés általában lassan éri utol az élô gyakorlatot, így e publiká-
ciók több mint két évszázad vallásosságának hordozói, hírvivôi. A kiadvány mecénása
Kisdi Benedek egri püspök, szerkesztôje pedig Szôlôsy Benedek jezsuita volt. Tipográ-
fiája, hangjegynyomtatása elsôrendû, ez igen hitelessé és megbízhatóvá teszi azt, amit
közöl. Jelentôsége többrétû: amellett, hogy a régi, a közösség ajkán megedzett dalla-
moknak folytonosságot adott, a mindennapi dallamkincsrôl pontos lejegyzést és ezzel
számvetést is készített e hagyatékról. 

Nem véletlen, hogy a század másik gyöngyszeme, Kájoni János Cantionaléja is e dalla-
mokra emlékezik. A szigorú szabályok szerint élô ferences szerzetes évekig készült
énekgyûjteményének kiadására. Életmûve sokrétû, terjedelmes és igényes, szándéka
alázatos, hazaszeretete megható. Született 1629-ben, szavai szerint Kiskájonban,
„oláh” családban. Ennek megfelelôen ôsei görögkeleti vallásúak voltak, és ôt is ennek
keresztelték. Román nyelvû hagyatéka nincs, életmûve döntôen magyarul, kisebbrészt
latinul íródott. Gyermekkorát katolikus közegben töltötte, valószínûsíthetôen itt tért át
e hitre családjával együtt. A jezsuiták vonzáskörében nevelkedett, az általuk fenntar-

Kérdõ jel

A magyar liturgikus örökség

nyomon követhetõ emlékei

majdnem ezer esztendõre néz-

nek vissza. Ennek átörökítõit

csekély részben ismerjük csak

név szerint, döntõ többségük

anonymusként adta tovább a

szüleitõl, nagyszüleitõl ajándé-

kozott hagyományt. Legendá-

ról legendára, imáról imára,

kéziratról kéziratra, énekrõl

énekre. A felhalmozott kincse-

ket idõrõl idõre összegyûjtötték

tudásukkal, felelõsségükkel

okosan sáfárkodó elõdeink:

Károli Gáspár, Tinódi Lantos,

Pálóczi Horváth, Kájoni János,

Pázmány, Zrínyi – vagy hozzánk

közelebb érve –, Kodály, Lajtha

László, Erdélyi Zsuzsanna, Kallós

Zoltán mindezt csak azért tudta

megtenni, mert névtelen közös-

ségek számolatlanul örökítették

át mindazt, amit generációk

szájról szájra egymásnak adhat-

tak. E hagyománynál nincs erõ-

sebb, nincs színesebb és nincs

hûségesebb hagyaték. Érték-

megõrzõ minden gesztusa.

Nem hajtják érdekek, nem be-
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tott iskolákban tanult – Nagyszombaton bizonyosan – és európai mûveltségre, kiemel-
kedô zenei jártasságra tett szert. 1647-ben lépett be a ferences rendbe, 1655-ben szen-
telték pappá. Mûködését a csíksomlyói kolostorban kezdte meg. Zenei munkássága
korában egyedülálló, kiváló orgonaépítô, rendtársai és Róma által elismert egyéniség,
irodalmár, egyháztörténeti mûvek szerzôje. Jelentôs a gyógynövényekkel valamint a
székely rovásírással foglalkozó kötete is.

A magyar mûvelôdéstörténet számára oly fontos forrásmunkája, a Cantionale Catholi-
cum kézirata 1676-ban lett teljes. Kájoni egy évvel korábban nyomdát állított Csíksom-
lyón, jól tudva, hogy a sokszorosítás lehetôsége a szellemi folyamatossághoz nélkülöz-
hetetlen. A Cantionale – mint a fiatal mûhely elsô munkája – 820 énekszöveget tartal-
maz, nagyobbrészt nótajelzés, vagyis az alkalmazható dallamokra való utalás nélkül.
A címsor helyén – ennek használata a korban még nem szokásos – a „más”, „más
ének”, „más szép ének”, „más régi ének” megjelölés áll.

Kájoni pontosan látta a célt: anyanyelvû szöveget adni a hívek kezébe. A Cantionale az
egyházi év minden szakaszára, ünnepére, eseményére elegendô énekelnivalót ad, me-
lyeket a Székelyföld népe és a moldvai csángó magyarok oly szeretettel énekelnek ma
is. Nem véletlenül, hiszen e vidék búcsújáró hely; a csíksomlyói pünkösdre a Kárpátok
lejtôirôl 1567 óta érkeznek a zarándokok. Évszázados jelenlétük, kiérlelt dallamvilá-
guk okán feltételezhetjük, hogy a Cantionale valóban a nép énekgyûjteménye.

Nagyboldogasszony. Szívbéli leírása ez annak a szeretetnek, amellyel Jézus édesanyját
hívta, hívja a népnyelv évszázadok óta. E szóösszetétel csak a magyar nyelv sajátja, ki-
fejezõje annak, hogy Szent István országajánlása óta a magyar anyanyelvû hívek elkö-
telezettek a Regnum Marianum iránt. A megszólítás számtalan és kedves módja – Mi-
asszonyunk, Szent anyánk, szép virág Szûz, Égi csillag, Fehér rózsa, Boldoganyám... –
jelzi azt is, hogy a szentírás arcai közül Mária alakja, öröme-gyötrelme ért legközelebb
a szívekhez.

A Szûzanya tiszteletének oly természetes és lélekközeli módja Õt énekkel dicsérni. E dal-
lamok közül számos már a lejegyzés elõtt kialakult a népi gyakorlatban, amelyeket
aztán az énekeskönyvek, -füzetek nyomtatása rögzített; vagyis ami a világi népdalok-
nál leginkább a szájhagyomány útján terjedt ennek minden bizonytalanságával, a nép-
ének esetében lehetõséget adott arra, hogy ezen dallamok – egymástól távoli tájakon
is – ugyanúgy zengjenek. 

folyásolják gazdasági mutatók,

sem politikai rendszerek. Sõt,

minél erõsebb a nyomás, réte-

gei annál keményebbre pré-

selõdnek. 

A népdal és a népének mind-

ezen folyamat legcsodálato-

sabb példája, virága. A közös-

ség életkedvének hangzó tükre,

szívbéli kifejezése. Nem vélet-

len, hogy minden nyíltan vagy

finoman elnyomó rendszer az

összetartozás és az ezt megala-

pozó hagyomány szilárdságára

tör. A falat az egymáshoz csi-

szolt kövek szoros kapcsolata

tartja szilárdan; a magányos kõ

még csak ígéret, vagy már csak

törmelék.

A világ, ami a templomajtón

kívül vár minket, ügyesen, csá-

bítóan, látványosan csomagol-

va és gyakran aljas módon

igyekszik értékeinket kinevetni,

hagyományainkat szétszórni,

örökségünket lebontani, össze-

tartozásunk ragasztóanyagát

feloldani. Ilyet kötõszövet a li-

turgia rendje és ennek formája:

a pap és a hívek párbeszéde,

valamint az anyanyelvû nép-

ének. Ez a tömör, de kifejezõ
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Az ugyanúgy kifejezést tovább pontosítva érdemes megjegyeznünk, hogy a szentmisén
használatos dallamok és a különbözõ imádságos együttlétek – például litániák – éne-
kei nem feltétlenül közösek; jelzés erre éppen a fent említett Cantus Catholici. Ez 129
dallamot tartalmaz, amelyek töredékét sikerült a paraszti hagyományban azonosítani.
Tehát a nép saját énekkinccsel (is) rendelkezik, amellyel szívesen él a misére gyüle-
kezve, az ünnepkörök kapcsán, munka közben vagy magánházak összejövetelein. Mint
Bálint Sándor írja: „Minden falunak megvan a sajátos énekkincse, amelynek kétségtele-
nül vannak a kántortól átvett darabjai is, általában azonban a kialakult kántori gyakor-
lat és a nép énekhagyománya nem azonos egymással. Ez a laikus énekhagyomány szólal

meg búcsújárásokon, halotti virrasztásokon, magánházakban, útszéli kereszteknél, teme-
tõkápolnákban, továbbá a templomi istentisztelet elõtt olykor egy órával is hamarabb
összegyûlt hívek sajátos ajtatosságaiban.” A népdalok e vallásos csoportja – különös te-
kintettel a Mária-énekre – a gyûjtõk részérõl kevés figyelmet kapott; a kutatás inkább
a világi hagyatékot részesítette elõnyben. Elfogadható ez, hiszen az egyházi népének
eredete és földrajzi mozgása a mindennapi írásbeliség – tehát énekeskönyvek haszná-
latát – gyakorlatát feltételezi, a gyûjtõ számára pedig épp a szájhagyomány – tehát az
íratlan anyag – érdemes figyelemre. Bartók a liturgikus dallamokat egyáltalán nem
vizsgálta – ez bizonyára nemcsak szakmai, hanem érzelmi okokkal is magyarázható,
Kodály – akit az archaikus mûzene és a népzene egymásra hatása erõsen foglalkozta-
tott – már külön felezetet szentelt e kérdéskörnek. Említsük meg ennek kapcsán Lajtha
László, Erdélyi Zsuzsanna és Volly István nevét, akiknek e hagyományt tekintve igen
sokat köszönhetünk.

szókapcsolat összesíti mondazt,

amirõl az elõzõekben szóltam: a

hagyományt, amelynek hangje-

gyeit ugyanúgy ismerik Nagy-

váradon, Beregszászon, Lõcsén

vagy Sopronban. A templom

terén belül kizárólag rajtunk áll,

hogy gyermekeink, unokáink

látni és hallani fogják-e mind-

azt, ami nekünk még megada-

tott.

Angyaloknak nagyságos Asszo-

nya, Feltámadt Krisztus, Csorda-

pásztorok, Téged Isten dicsé-

rünk...; talán még ismerõs vers-

sorok. Ezen énekeinket az egy-

szerû emberek már a 16. század

elején énekelték, és az azóta

elszaladt fél évezred viharában

úgy õrizték meg, hogy nem kel-

lett hozzá sem toll, sem papír.

Abban viszont, hogy valamikor

a 26. század felé ez még ugyan-

így legyen, csak magunkra

számíthatunk. Minden harsány

civilizációs eszköz ennek ellen-

kezõjét ösztönzi. Ha a hívõ a

dalban elveszíti a mértéket,

akkor az értéket sem fogja tud-

ni megtartani. 

Ennek jelei látszódnak – pedig

a magyar katolikus népének ép-
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A nép éneke Máriával kapcsolatosan három fõ csoportra osztható: azonosulás a szülõ bá-
natával, részt vállalás az anyaság örömében valamint az Õt megszólító dicséret, – köz-
benjárását kérve szent Fiánál.

Talán érdemes itt megjegyeznünk, hogy Mária-énekeink nagyobb hányada mosolygós,
azaz örömének, dicséret illetve himnusz, a maradék rész a nagyböjthöz kapcsolható
fájdalmas monológ. Kétségtelen, hogy ez utóbbiak szomorúsága nagyobb hatású, az
egyszerû ember sorshoz való viszonyát mégis inkább az öröm jellemzi.

Fontos szólnunk további két szeletrõl, amelyek szinte kizárólag Mária nevéhez kötõd-
nek. Elõször is az egyház ünnepei, a jeles Mária-napok említendõk itt, mint Gyümölcs-
oltó Boldogasszony, Sarlós Boldogasszony, Kisasszony napja, Nagyboldogasszony... Fi-
gyeljünk fel a „Boldogasszony” megszólításra; e szóösszetétel magyar sajátosság,
amelynek a szerb-horvát Blazena Gospa talán egyedüli társa. A szépséges (Nagy)bol-
dogasszony kifejezés eredetére több elmélet is létezik, mindenesetre 1256 óta adatol-
ható mint helységnév (Bodugazunhaza).

Másodszor a számos Mária-kegyhely léte természetszerûen vonzza az énekkincs alka-
lomhoz alakulását. A búcsújárás alkalmával zeng a legtöbb Mária-ének, a népi áhítat
leggazdagabb formáit bontva ki. A búcsú várt pillanata a körmenet, amelyben a ke-
resztalják egyesülve, közösen énekelik a búcsújáró helyhez szorosan kötõdõ énekeket.
A történelmi Magyarország területén a csíksomlyói búcsú mindenek legszebbike, ami-
kor a „Szentséges Szûz Mária, szép liliomszál...” kezdetû ének a Kissomlyó csúcsa felé
viszi a tömeget, amelyet a Salvator-kápolnához érve az „Egészen szép vagy Mária...” kö-
vet. Mindkettõt Kájoni János ferences jegyezte le és adta közre 1767-ben.

Nem kétséges, hogy a Mária-tisztelet bõven gazdagította a népzene történetét. Évszáza-
dokon keresztül õrizte, féltette, gondozta e dallamokat, amelyekre újabb és újabb vers-
szöveget alkalmazhattak a közösség saját igényeit, készségét követve. A szájhagyo-
mány és az írásos kultúra ritka egyesülése ez; az írott forrásokat a nép ajkára vette, a
szövegeket füzetekbe másolta s terjesztette. Talán ez a gazdag örökség, amely eddig
leginkább tudományos kutatás tárgya volt, egyszer valóban ismertté, hallhatóvá válik.
Erôs gyökerû, virágzó hagyaték ez, tisztasága, bölcsessége, szívmelegsége az eltelt év-
századokon keresztül is átragyog.

cst

pen olyan, mint a tiszta víz vagy

az erdõ; a szüleinktõl örököljük

ugyan, de unokáinktól kapjuk

kölcsön. Alapértékeket ha-

gyunk el, ha nem merünk na-

gyobbak lenni. Ez esetben han-

gosabbak, bátrabbak. Elfogadni

és továbbadni akarók. Tanulni

készek. Elszántabbak. Példa-

adók.

Évekig jártam olyan iskolai ün-

nepélyekre, ahol a Himnusz egy

dobozból szólt, és a jelen lévõ

szülõk, tanárok többsége zárt

szájjal viselte. A gyerekek

ugyanígy. Miért is tennék más-

képp, ha e példa nem ad min-

tát? 

Legyen készségünk átgondol-

ni mindezt, melyhez jól simul a

zsoltáros figyelmezõ szava:

„Énekeljetek az Úrnak új éneket”.
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A történelmi Magyarország egyházi zenéje

�

Az 1626. esztendô beköszöntével új fejezet kezdôdött a magyar történelemben, ame-
lyet a három részre osztott ország kulturája évszázadokon keresztül sem tudott áthi-
dalni. Az egyházi zene sajátossága még a reformáció kettôs hatása, amely egyrészt
anyanyelvet adott az éneknek, másrészt viszont egyszerûsítô törekvéseivel megfosz-
totta az istentisztelet szövetét a többszólamúság és a hangszerek fényétôl. Ennek ha-
tása nemcsak a temlomban, henem a kottaírásban, a zenepedagógiában és a gyakorla-
ti képzésben is jelentôs hátrányt okozott. Földrajzi és tartalmi vetületében jelképes
tény, hogy az esztergomi érsekség a török uralom alatt Nagyszombatra költözött, és az
itt töltött 300 év sem volt elegendô ahhoz, hogy a seb gyógyuljon. Mindössze három
olyan várost említhetünk, ahol a növekedés szinte háborítatlan maradt; a végeken Po-
zsony és Zágráb, valamint a gyôri székesegyház, amely négy év szorítás után magyar
kézben maradt. Lássuk tehát a rejtôzködô Magyarország krónikáját a 18. század kör-
nyékén, amely újra megadta az esélyt a fellendüléshez, sok esetben az újrakezdéshez.

A harmónia szótlan, ha nincs mögötte muzsikus, õ pedig csak hangszerével az. Mind-
kettõ létének alapvetõ feltétele a közvetlen csatazaj hiánya, békés esztendõk sora, ami-
kor a hangszerész dolgozik, a muzsikus pedig gyakorol. Az Imperialstil, vagyis a bécsi
udvar által képviselt nyomvonal a század közepén lett erõteljes, majd hatása lassan
gyengült. A zenei központok egyre határozottabban mozdultak az önállósodás felé. A
múló évtizedek felnevelték az értõ mûvészek nemzedékeit, és vonzóvá tették a külhon-
ból bevándorlók számára Gyõr, Eszterháza, Sopron, Szombathely, Pozsony, Buda és
más helyszínek lendületes világát. A befogadó vagy letelepedõ polgárok, az itt mûködõ
együttesek megteremtették és öntudattal viselték a csak rájuk jellemzõ ujjlenyomatot.

A muzsika elsô számú támogatója – az elmúlt századokban mindig – az egyház; a temp-
lomok, kolostori iskolák, káptalanok biztosították a folyamatosságot, amely a muzsi-
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kusképzés szegletköve. A hegedû kézhezvétele és igazi megszólaltatása között 7-8 év
telik el, a muzsikusdinasztiák kialakulása pedig évtizedeket igényel. A katolicizmus
öröksége a megszállt területeken kívül is megszakadt, keleten a reformátusok – Sáros-
patak és Debrecen központtal, nyugaton, Erdélyben és a Felvidéken az evangélikusok,
unitáriusok törekvései, döntései nyomán.

A török hódoltság vége, valamint az ellenreformáció, tehát a 17. század utolsó évei lát-
hatták a kezdôdô újjáépítést, a megmaradt templomok felöltöztetését, a rendi iskolák
nekibuzdulását, a zenei kultúra feltételrendszerének megteremtését. Kalocsa, Vác,
Eger, Pécs, Veszprém, Szombathely, Fehérvár, a szerencsésebb Gyôr, Budán pedig a
Nagyboldogasszony és a Belvárosi templom kottatára és számadókönyve az 1700-as
évek elejétôl kezdenek mesélni. Szinte minden esetben – a politikai feltételeken túl –
megtalálhatjuk azt az egyéniséget, aki egy-egy kisebb földrajzi terület kulturális életé-
nek motorja, segítôje lesz. Az egyház szervezeti keretei között ez mindig a püspök sze-
mélye. Ô lehet elkötelezettje a muzsikának, de példát találunk arra is, hogy a becs-
vágy, a reprezentáció igénye fût valakit a mecenatúra kiteljesedése felé. A legjelentô-
sebb templomok ének- és zenekara mostani fogalmaink szerint szerénynek tekinthe-
tôk. Tájékozódni – kicsit méltatlanul – leginkább a fizetési listákból tudunk – vagyis a
kórus 8-10 énekest jelent, valamint néhány hegedûs, csellista, fúvósok, ütôs és termé-
szetesen az orgonista és az ôket vezérlô karnagy, a regens chori. Az oktatás gyakorla-
tának megfelelôen az énekesek hangszeren is játszottak, és több instrumentumot szó-
laltattak meg, így az elérhetô színek árnyalata meghaladta az emberek számát. A ne-
vek – egy terhes történelmi periódus után – szintén beszédesek: Lickl, Paumon, Krom-
mer, Deppisch, Werner, Fuchs etc. világosan jelzik, hogy a capella tagjai nem a kardot
tették le a hangszerek kedvéért, hanem azon számtalan bevándorló közül kerültek ki,
akik a megtizedelt országban új életlehetôséget kerestek. Pécs példája nem kivételes:
a megmaradt 5-600 magyar városlakóhoz csaknem 3000 idegen érkezett német nyelv-
területrôl.

Ahogy írásunk elején már jeleztük, a Felvidéken Pozsony bírt olyan megszakítatlan idô-
szakkal, amely alkalmas humusza a fokozatos építkezésnek, így nem is meglepô, hogy
a történelmi ország kulturális vezetô szerepét vette át az 1700-as évek közepétõl. Bécs
közelsége tapintható elônyôkkel járt, a 18. század fordulóján a császárváros zenei ve-
zetô ereje nyilvánvaló, s a fôrangúak számára fontos társadalmi mércét adott házat

Lényeges dolgot csak olyan

mûvészet tud kifejezni, 

amelyik mélyen gyökeredzik

valamilyen talajban.

Kodály Zoltán
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vinni Pressburg központjában. A kereskedôváros – fekvésének köszönhetôen – a török
idôk alatt is lüktetô ér volt az árucsere mozgásában, a kálvini tanok nem érintették, az
evengélikus többség pedig megengedô a muzsika európai pezsgésével. Így jutott tér és
financiális biztonság az egyházi mérték, a Szent Márton-templom muzsikusai számára.
Ne felejtsük, hogy az érsek még mindig nem Esztergomban, hanem Nagyszombaton
rezideál, és Pozsonyban is házat tart fenn. A város mûvészeti profilját élesre metszi a
Grassalkovich és az Erdôdy család gyakori megjelenése, a többiek számára igazodási
pontként. Hangversenyek, opera-elôadások, szórakoztató zenekarok, Haydn, Mozart,
Beethoven megjelenése szilárd nevet szerez az országgyûlés helyszínének.

A muzsikusok kilétérõl, életútjáról – ezt általánosságban kijelenthetjük – igen kevés ada-
tot ismerünk. Szolgálati közlemények, így fizetési listák, anyakönyvek, szerzõdések,
hivatalos leiratok megmutatnak valamit, de a merev vonások mögött álló embert nem
láttatják. 

Írásunkat hadd zárjuk néhány kiemelkedõ muzsikus megemlítésével, mint Samuel Capri-
cornus, Nepomuk Hummel, Anton Zimmermann, Georg Druschetzky, Fusz János, Pfeifer
Ferenc Pozsonyból, Gregor J. Werner, J. Haydn, Johann Nepomuk Fuchs Kismartonból,
Istvánffy Benedek Gyõrbõl, Valentin Deppisch Pécsrõl, Michael Haydn Nagyváradról...

A magyar zenetörténeti kutatás és zenemûkiadás erôteljes adóssága, hogy honi szerzô-
ink jelentôs hányada a még rejtôzködô Magyarország része. Ôk azok, akik mindig
igyekeztek továbbvinni a lángot, és a liturgiát alkalmas, azt szolgáló muzsikával díszí-
tették fel. Talán nem mindig remekmûvekkel, de remek mûvekkel. Szerény eszközeink-
kel ezért igyekszünk némileg új – vagyis éppen e régi – területre lépni: a történelmi
Magyarország egyházi zenéje megérdemli figyelmünket. Hiszen a miénk.

cst



194

Historia Musica

részletek

A szentimrevárosi Historia Domus sajnálatosan hiányos fejezetei a historia musica terü-
letén még inkább magányosak. Mindez nem az írnok, hanem a történelmi körülmények
következménye. Bár könyvünk elsõ része számos adattal szolgál, pontosabb regiszter csak
1979 óta láttatja az énekes szolgálatok, zenei események egy részét. Az elõttünk fekvõ fel-
sorolás jelentõs hányadát Kovács Monika, templomunk évtizedek óta hûséges kóruséne-
kese rögzítette. E krónika azon események körében törekszik teljességre, melyek esetében
Csányi Tamás karnagy a „révkalauz”, tehát nem tartalmazza és pótolja más – a temp-
lomban mûködõ – együttesek cselekedetét. A historia musica teljességét feldolgozni az egy-
házközség lendületes vállalkozása lesz majd egyszer. A lista elsõ része a kórusszolgálatok,

a második a hangversenyek, a „Vers és Dal” irodalmi estek a Szent Imre Házban és más
kulturális események összefoglalása, majd a muzsikát „11 perccel 11 elõtt” kezdõ ven-
dégkórusok, a „Musica Sacra Civitatis” keretében, a Szent Imre Búcsú alkalmával fellépõ
kerületi intézmények, valamint a Bárdos Lajos Zenei Hetek együtteseinek áttekintése

következik.
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Énekes szolgálatok

1979 

február 4. 

kirándulás – Pilis

február 18. 

Palestrina: Missa brevis

február 24. 

farsangi mulatság

március 4. 

Lassus: Mise

március 6. 

Mátyás-templom – Kodály-évforduló, 

kórusok közös éneklése

április 8., virágvasárnap 

Bach: 56. (Kreuzstab) kantáta

április 13., nagypéntek 

Pergolesi: Stabat Mater

április 15., húsvét 

Mozart: Koronázási mise 

Bach: Lobet den Herrn – motetta

június 3., pünkösd 

Haydn: Nelson-mise

augusztus 18–20. 

kirándulás Felsõörsre

szeptember 16. 

Palestrina: Missa brevis

szeptember 30. 

Mozart: G-dúr mise, Purcell: O Lord...

október 6. 

Nagyvázsony – Keringõbál

október 14. 

Mátyás-templom

Bárdos Lajos 80. születésnapja

november 4. 

Mozart: Koronázási mise

november 5., Szent Imre-búcsú

motetták 

november 17. 

Liszt karvezetõverseny a Zeneakadémián,

kupolaterem

gregorián dallamok

Liszt: O filii et filio

Liszt: Ave Maria

Liszt: Kyrie a Missa Choralisból

december 2. 

énekes szolgálat

december 24., szenteste 

Vivaldi: Glória

december 25., karácsony 

Schubert: G-dúr mise

december 31. 

szilveszteri mulatság

1980 

január 2., Egyetemi templom

Monteverdi: Missa III.

február 2. 

Mozart: C-dúr mise

február 24. 

Kodály: Magyar mise

március 9., Budafok 

Purcell: Arthur király

március 12.  

Czifra János diplomahangversenye 

a Zeneakadémián

Liszt: Kyrie a Missa Choralisból 

„XI. Kerületi Zeneiskola Énekkara” 

(org.: Déri András)

március 15., József Attila Gimnázium

Purcell: Arthur király

március 16. 

Palestrina: Missa brevis

Bach: Christus, der ist mein Leben – korál

március 23. 

kirándulás – Pilis

március 26., Emmausz-kápolna 

gregorián szolgálat Rajeczky Béni bácsival

március 30., virágvasárnap 

Passió

április 4., nagypéntek 

Pergolesi: Stabat Mater

április 6., húsvét 

Liszt: Missa Choralis

április 7., húsvéthétfõ 

kirándulás – Alcsút

április 20. 

Mozart: Missa brevis

Bach: Lobet den Herrn – motetta

május 25., pünkösd 

Haydn: Nelson-mise

június 15.

év végi egyházzenei áhítat

gregorián énekek (Gloria laus, 

Surrexit Christus, Dies est laetitiae),

Monteverdi: Kyrie és Gloria a Missa III-ból,

Bach: Christus, der ist mein Leben – korál,

Bach: Lobet den Herrn – motetta,

Liszt: Kyrie és Credo a Missa Choralisból

június 22., Mátyás-templom

Mozart: Missa brevis in C

június 27–29. 

kirándulás – Sopron, Szent Mihály-templom

Liszt: Missa Choralis (org.: Déri András)

augusztus 16–17. 

kirándulás – Felsõörs
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szeptember 14. 

Palestrina: Missa brevis

szeptember 16., Székesfehérvár

Liszt: Missa Choralis

szeptember 20–21.

Nagyvázsony – keringõbál

november 1., József Attila Gimnázium

Haydn: Philemon és Baucis marionettopera 

(Bokor Jutta, Dénes Zsuzsa, Kállay Gábor,

Mocskonyi Brúnó / Cz. J.)

bevezette: Dr. Bárdos Kornél

a bábokat készítette és rendezte: Nagy Ágnes

november 2. 

gregorián requiem (Cz. J.)

november 5., Szent Imre-búcsú 

Szt. Imre-matutinum (Cz. J.)

november 7. 

kirándulás – Szentendre

november 8. 

Mozart: Koronázási mise (Cz. J.)

november 16. Mátyás-templom

Mozart: G-dúr mise (Cs. T.)

november 19. 

közös mozi

november 23. Egyetemi templom 

Cecília összejövetel (Cs. T.)

november 29. 

Mozart: G-dúr mise (Cs. T.)

majd gyertyagyújtás

december 5. 

kórusmikulás

december 6., gyertyagyújtás

december 13., gyertyagyújtás

december 14. 

Bárdos: Missa tertia (Cs. T.)

december 21., gyertyagyújtás

Betlehemes

december 24., szenteste

Vivaldi: Glória (Cz. J.)

december 25., karácsony 

Schubert: G-dúr mise (Cz. J.)

december 27. 

János-nap

december 31. 

szilveszteri mulatság

1981 

január 24. 

kórus-összejövetel

február 2., gyertyaszentelõ 

Mozart: G-dúr mise

Haydn: Nunc dimittis (Cs. T.)

február 11. 

farsangi mulatság

február 15. 

Haydn: Mariazellermesse (Cz. J.)

március 8. 

Bárdos: Missa tertia

Stravinsky: Pater noster

Victoria: Popule meus (Cs. T.)

április 12., virágvasárnap 

Passió

Bach: 56. (Kreuzstab) kantáta

(szólista: Nagy Gábor / Cz. J.)

április 17., nagypéntek 

Jeremiás siralmai, passió

Pergolesi: Stabat Mater (Somorjai Paula,

Csordás Klára / Cz. J.)

április 18., nagyszombat 

Inventor rutili – gregorián, 

fanfárosok az erkélyrõl (Cz. J.)

április 19., húsvét 

Haydn: Mariazellermesse (Dénes Zsuzsa,

Csordás Klára, Bándi János, Ürmössy Imre)

Händel: Halleluja (Cz. J.)

április 20., húsvéthétfõ 

kirándulás –

Szentendre–Visegrád–Nagymaros–Hegyestetõ

–Zebegény

május 4., Budapesti Mûvelõdési Központ

Haydn: Philemon és Baucis, marionettopera

május 17. 

kórusok találkozója a Bakáts téren

Liszt: Kyrie a Missa Choralisból (Cs. T.)

május 31. 

Esztergom – Németh László diakónussá szen-

telése

Surrexit Christus, Palestrina: Jesu Rex, 

Alta Trinita, Arcadelt: Ave Maria (Cs. T.)

június 7., pünkösd 

Mozart: Koronázási mise (Cs. T.)

június 14. 

Te Deum (Cs. T.)

július 13–15. 

gregoriántábor Kisorosziban

július 18. 

kórus-összejövetel

július 26., Mátyás-templom

Bárdos: Missa Tertia

szeptember 8. 

Szent Imre halálának 950. évfordulója

Palestrina: Missa brevis (Cz. J.)

szeptember 12. 

Keringõbál – õrmezei kultúrház

szeptember 13., Veni Sancte

Bárdos: Missa Tertia
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szeptember 25–27. 

a salzburgi Dómkórus vendégszereplése

Haydn: Missa Brevis, Sti. Joannis de Deo

október 31. 

Szent Imre-matutinum

november 2. 

Mozart: Requiem (Dénes Zsuzsa, Csordás

Klára, Kállay Gábor, Tóth János / Cz. J.)

november 8. 

Stravinsky: Pater noster, Scarlatti: Exultate

Halmos: Ecce sacerdos (Cz. J.)

november 14., Egyetemi templom 

Szent Erzsébet-matutinum (fiúk / Cz. J.)

november 21. 

kórus-összejövetel

november 29. 

Bach: Adventi korálok (Cs. T.)

december 6.

gyertyagyújtás

december 13.

gyertyagyújtás

december 20.

gyertyagyújtás

december 24., szenteste

Bach: Magnificat (Somorjai Paula, 

Dénes Zsuzsa, Csordás Klára, Kállay Gábor,

Nagy Gábor / Cz. J.)

december 25., karácsony 

Schubert: G-dúr mise (Somorjai Paula,

Kovács Pál, Kertész Tamás / Cz. J.)

december 31. 

szilveszteri mulatság

1982 

január 5. 

morzsabuli

február 2., gyertyaszentelõ 

Haydn: Nunc dimittis (Cs. T.)

február 20. 

farsangi mulatság

február 23., hamvazószerda 

motetták

március 8., Mátyás-templom

Kodály-emlékmise – gregorián requiem

április 4., virágvasárnap 

passió, motetták

április 9., nagypéntek 

Jeremiás siralmai, passió, motetták

Victoria: Popule meus

Pergolesi: Stabat Mater 

(Somorjai Paula, Csordás Klára)

április 10., nagyszombat 

Inventor rutili, Alta Trinita

fanfár az erkélyrõl

április 11., húsvétvasárnap 

Haydn: Nelson mise (Dénes Zsuzsa, 

Csordás Klára, Mocskonyi Brúnó, 

org.: Gergely Ferenc)

Händel: Halleluja

április 12., húsvéthétfõ 

kirándulás – Pilis–Rám-szakadék

április 13., Egyetemi templom 

Cecília-gyûlés

Cz. J. elõadása Haydnról, születésének 250.

évfordulóján – közben miserészletek Haydn

mûveibõl

április 16. 

Csányi Tamás diplomahangversenye 

a Zeneakadémián

Kodály Zoltán: Szép könyörgés

május 30., pünkösd 

Mozart: Koronázási mise (Dénes Zsuzsa,

Csordás Klára, Kállay Gábor, ?, 

org.: Kistétényi Melinda)

Schütz: Lobet den Herrn (Cs. T.)

június 6. 

Németh László pappá szentelése (Cs. T.)

június 13. 

Németh László újmiséje

Monteverdi: III. mise, Händel: Halleluja 

(Cz. J.)

július 15–20., Salzburg, Dóm

Liszt: Missa Choralis (Kistétényi Melinda),

Felix locus, Alta Trinita, Liszt: O filii, 

Liszt: Ave Maria, Haydn: Abendlied zu Gott

Bárdos: Missa Tertia

szeptember 5., Mátyás-templom

Monteverdi: III. mise

Kodály: Pange Lingua, Alta Trinita,

J. des Pres: Ave vera virginitas

október 24. 

Csányi Tamás búcsúztatása 

(postgraduális képzés Belgiumban)

október 30. 

kórus-összejövetel

november 2. 

Mozart: Requiem (Somorjai Paula, 

Csordás Klára, Mocskonyi Brúnó, ?, 

org.: Kistétényi Melinda / Cz. J.)

november 14. 

Kis magyar uzuális 

(vez.: Kovács Monika)

november 30.

Szabó Géza búcsúztatása

Alta Trinita, Jesu Rex, Liszt: Ave Maria
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december 12. 

Haid Árpád plébános beiktatása

Viadana: Exultate, Kodály: Adventi ének,

Pange lingua, Arcadelt: Ave Maria 

(Déri András)

december 24., szenteste

Vivaldi: Glória 

(Somorjai Paula, Csordás Klára / Cz. J.)

december 25., karácsony 

Schubert: G-dúr mise 

(Dénes Zsuzsa, ?, Kovács Pál), 

Orto Dei Filio (Cz. J.)

december 31. 

szilveszteri mulatság

1983 

január 9. 

Monteverdi: III. mise (Cz. J.)

január 16. 

Palestrina: Missa brevis

Scarlatti: Exultate (Cz. J.)

január 23. 

Bárdos: Missa Tertia, Salve Regina (Cz. J.)

január 30. 

Mozart: G-dúr mise

Michael Haydn: Nunc dimittis (Cz. J.)

február 2., gyertyaszentelõ 

Purcell: Nunc dimittis

Vivaldi: Glória – részlet

(Gratias agimus, Propter magnam / Cz. J.)

február 6. 

De Angelis (VIII. greg.) mise (Cz. J.)

február 13. 

Palestrina: Missa „Ave Regina Coelorum”

Bach: Lobet den Herrn (Alleluja részlet) utol-

só éneklés Czifra Jánossal

március 6. 

Haydn: Missa brevis Sti. Joannis de Deo

Gasparini: Adoramus, Ingegneri: O bone Jesu

(Déri A.)

március 27., virágvasárnap 

Passió, Jesu Rex, Roselli: Adoramus (Déri A.)

április 1., nagypéntek 

passió, motetták,

Pergolesi: Stabat Mater (Déri A.)

április 2., nagyszombat 

Inventor rutili (Déri A.)

április 3., húsvétvasárnap 

Liszt: Missa Choralis 

(org.: Hajós György, 

vez.: Kistétényi Melinda)

április 17. 

Bárdos: Missa Tertia, motetták (Déri A.)

április 22. 

kórus-összejövetel a Kaffka Gimnáziumban

május 8., bérmálás

motetták 

(vez.: Éger Györgyi, Kovács Monika)

május 22., pünkösd 

Haydn: Missa brevis Sti. Joannis de Deo

(Somorjai Paula / Déri A.)

május 29., Táltos utcai kápolna 

Haydn: Missa brevis Sti. Joannis 

(Somorjai Paula / Déri A.)

június 12., Te Deum

motetták (Déri A.)

szeptember 11. Veni Sancte

motetták (Déri A.)

szeptember 14. 

Csányi Tamás hazaérkezett Belgiumból

november 1. 

Mozart: Requiem (Dénes Zsuzsa, Brenza

Györgyi, Mocskonyi Brúnó, Bátor Tamás)

november 5., Szent Imre-búcsú 

motetták

november 19. 

kórus-összejövetel

december 24., szenteste

Mozart: Te Deum

december 25., karácsony 

Schubert: G-dúr mise 

(Dénes Zsuzsa, Kállay Gábor, Bátor Tamás)

december 31. 

szilveszteri mulatság

1984 

január 6. 

morzsabuli

január 28. 

farsangi mulatság

február 2., gyertyaszentelõ 

Purcell: Nunc dimittis, motetták

február 12. 

motetták – görög katolikus misén

március 3. 

kórus-összejövetel

március 25. 

Palestrina: Missa brevis

április 15., virágvasárnap 

passió

április 20., nagypéntek 

passió, Victoria: Popule meus,

Pergolesi: Stabat Mater 

(Dénes Zsuzsa, Szonda Éva)
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április 22., húsvétvasárnap 

Mozart: G-dúr mise 

(Dénes Zsuzsa, Szonda Éva, Mocskonyi

Brúnó, Ürmössy Imre, org.: Hajós György)

április 23., húsvéthétfõ 

kirándulás

június 10., pünkösd 

Schubert: Német mise (org.: Déri András)

október 7. 

motetták

október 27. 

Haydn: Missa brevis Sti. Joannis (Cz. J.)

Közös éneklés a salzburgi St. Vitalis-templom

kórusával, utána mulatság a Fortunában.

november 1. 

Mozart: Requiem a szentmisében

(Verebics Ibolya, Németh Judit, Mocskonyi

Brúnó, Bátor Tamás, org.: Hajós György) 

november 5. 

Szent Imre-matutinum

december 24., szenteste 

Vivaldi: Glória 

(Dénes Zsuzsa, Csordás Klára, 

org.: Hajós György)

december 25., karácsony 

Schubert: G-dúr mise 

(Dénes Zsuzsa, Mocskonyi Brúnó, 

Horváth Béla, org.: Hajós György)

december 31. 

szilveszteri mulatság

1985 

január 20. 

Taizei mise

február 2., gyertyaszentelõ 

Purcell: Nunc dimittis

február 24. 

De Angelis (VIII. greg.) mise

március 9. 

Taizei mise

március 31., virágvasárnap 

Gloria laus..., passió

április 5., nagypéntek 

Passió, Victoria: Popule meus

Pergolesi: Stabat Mater 

(Markovics Erika, 

Jeremiás Margit / Brüsszel)

április 7., húsvétvasárnap 

Haydn: Mariazellermesse 

(Markovics Erika, ?, Mocskonyi Brúnó,

Horváth Béla)

Surrexit Christus...

május 11–12. kirándulás – Szügy, Csesztve

(Vigyázó Miklós atyánál)

Byrd: Négyszólamú mise

május 26., pünkösd 

Byrd: Négyszólamú mise (rézfúvósokkal)

június 9., Te Deum 

Byrd: Négyszólamú mise, Viadana: Exultate

június 14. 

évadzáró összejövetel

szeptember 13. 

évadnyitó összejövetel

október 6. 

De Angelis (VIII. greg.) mise

november 2. 

Mozart: Requiem 

(Farkas Katalin, Kovács Annamária, 

Kállay Gábor, ?)

november 3. 

Szent Imre-napi zsolozsma

november 30. 

kórus-összejövetel

december 7. 

kórusmikulás

december 24., szenteste 

Bach: Karácsonyi oratórium II. tétel 

(org.: Klembala Géza)

december 25., karácsony 

Schubert: G-dúr mise

december 31. 

szilveszteri mulatság

1986 

február 2., gyertyaszentelõ 

Byrd: Négyszólamú mise

Purcell: Nunc dimittis

március 23., virágvasárnap 

passió, motetták

március 28., nagypéntek 

passió, Victoria: Popule meus

március 30., húsvétvasárnap 

Dvorak: D-dúr mise 

magyarországi bemutató

május 18., pünkösd 

Byrd: Négyszólamú mise 

(km.: reneszánsz harsonaegyüttes)

június 20–22. kirándulás – Szügy

Palestrina: Missa brevis

november 2. 

Mozart: Requiem 

(Dénes Zsuzsa, Szonda Éva, Mocskonyi

Brúnó, Fried Péter, org.: Hajós György)

december 14. 

Spirituálé mise

december 24., szenteste 

Bach: Karácsonyi oratórium, III. tétel
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december 25., karácsony 

Schubert: G-dúr mise 

(Dénes Zsuzsa, Mocskonyi Brúnó, 

Kovács Pál)

december 31. 

szilveszteri mulatság

1987 

február 2., gyertyaszentelõ 

Purcell: Nunc dimittis, Arcadelt: Ave Maria,

Lotti: Regina coeli, In a dreadful (spirituálé)

április 12., virágvasárnap 

passió, Gloria laus

április 17., nagypéntek 

passió, Victoria: Popule meus, 

Kodály: Stabat Mater

április 19., húsvétvasárnap 

Palestrina: „Ave Regina Coelorum” 

(km.: reneszánsz harsonaegyüttes, 

org.: Hajós Gy.)

december 20., 

Pesti Vigadó,

a Régi Magyar Betlehemes két elõadása

december 24., szenteste 

Bach: Karácsonyi oratórium, IV. tétel

december 25., karácsony

Mozart: G-dúr mise

1988 

május 21., 15 éves kórustalálkozó

12.00 órakor koncelebrált szentmise 

(Kállay Emil, Jánosa Domonkos)

Schubert: G-dúr mise (Koós Flóra, Mocskonyi

Brúnó, Fried Péter / Cs. T.)

Mozart: Te Deum (Cz. J.)

este bál a József Attila Gimnáziumban

november 2. 

a templom 50. születésnapja

Bruckner: C-dúr mise

szentimrevárosi bemutató

december 24. ?

december 25., karácsony 

Schubert: G-dúr mise

1989 

június 11. 

közös éneklés a Felsõ-krisztinavárosban

szeptember vége 

Visegrád – kirándulás, éneklés

december 2. 

ökumenikus hangverseny a Kálvin téri temp-

lomban / Szent Imre templom kórusa, Soli

Deo Gloria kamarakórus, Evangéliumi

Pünkösdi Közösség Praetorius kamarakórusa

december 24. ?

december 25., karácsony 

Schubert: G-dúr mise

1990 

február 24. 

farsangi mulatság

április 28. – május 1. Linz 

Liszt: Missa Choralis 

(org.: Kistétényi Melinda / Cz. J.)

június ? 

évadzáró kirándulás Alcsútra

a Felsõ-krisztinavárosi templom kórusával 

szeptember 8–9. 

évadnyitó Káptalanfüreden (házszentelés)

november 2. 

Mozart: Requiem (Somogyi Eszter, Schmidt

Erzsébet, Kállay Gábor, Fried Péter)

december 24., szenteste

Vivaldi: Glória

december 25., karácsony 

Schubert: G-dúr mise

1991 

március 10. ?

március 29., nagypéntek 

passió, motetták

március 31., húsvét 

Bruckner: C-dúr mise

április 1., húsvéthétfõ 

kirándulás – Irhás-árok

május 4., Érd 

magyar gregorianum,

Eszterházy: Harmonia Coelestis

a kórusgyerekekkel együtt

május 5. ?

június 9. 

közös éneklés a Felsõ-krisztinavárosi temp-

lom kórusával

Bruckner: F-dúr mise 

(org.: Cs. T., vez.: Pattantyús Á. Károly)

június 15. Felsõ-krisztinavárosi templom

közös éneklés – Bruckner: F-dúr mise 

(org.: Cs. T., vez.: Pattantyús Á. Károly)

június 16.

évadzáró kirándulás a Felsõ-krisztinavárosi

templom kórusával Alcsútra

június 20–23. 

Kárpátalja – Técsõ

szeptember 14–15. 

évadnyitó kirándulás Káptalanfüreden

szeptember 27–30. 

a técsõi kórus vendégül látása
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november 2. 

Mozart: Requiem 

(Fodor Ildikó, Schmidt Erzsébet, 

Kállay Gábor, Bátor Tamás)

december 7. 

kórusmikulás

1992 

február 2. 

népének, motetták, rádiófelvétel a 10 órai

szentmisén (org.: Hajós György)

március 21. 

nagyböjti beszélgetés

március 22. 

De Beata (IX. greg.) mise

április 17., nagypéntek 

passió, motetták

április 19., húsvét 

Mozart: d-moll mise

szentimrevárosi bemutató

április 20., húsvéthétfõ 

kirándulás – Alcsút

május 31. 

motetták, népének 

(a pápai nuncius látogatásakor)

június 8., pünkösd 

Byrd: Négyszólamú mise

június 24. 

gyászmise

szeptember 12–13. 

évadnyitó kirándulás – Káptalanfüred

november 2. 

gregorián requiem

november 8. 

De Beata (IX. greg.) mise

november 15.  

Gounod: C-dúr mise

szentimrevárosi bemutató

november 28. 

gyertyagyújtás

november 29. 

Gounod: C-dúr mise

december 20. 

Kodály: Magyar mise

december 24., szenteste 

Bach: motetták, korálok (km.: Fodor Ildikó)

december 25., karácsony 

Schubert: G-dúr mise

1993 

január 24. 

Bruckner: Choral Messe (F-dúr)

február 21. 

Bruckner: Choral Messe (F-dúr)

február 28. 

De Beata (IX. greg.) mise

április 4., virágvasárnap 

passió

április 9., nagypéntek 

passió, Victoria: Popule meus,

Kodály: Stabat Mater

április 12. 

kirándulás – Pilis

május 1–2.

Gyöngyös – XVII. Bárdos Lajos Zenei Hetek

május 1., szombat, Mûvelõdési Központ

Bárdos: Ave Maris Stella (kánon)

Bruckner: Kyrie, Sanctus az F-dúr misébõl

Byrd: O, magnum mysterium

Gounod: Gloria, Agnus Dei,

O salutaris a C-dúr misébõl

Bárdos: Missa Tertia, Aeterna Rex

május 2., vasárnap közös éneklés a szent-

misén a Szent Bertalan Templomban

Bárdos Lajos: Missa Tertia, orgonán kísér:

Rab Kamilla, vez.: Czifra János

május 16. 

Bárdos: Missa Tertia,

Aeterne Rex, Ave Maris stella

május 30., pünkösd

Gorczycki: Missa Paschalis 

magyarországi bemutató

június 13., Te Deum 

Bruckner: Tantum ergo, 

Kodály: Pange lingua, Liszt: O salutaris,

úrnapi szekvencia

június 26. – július 6. 

franciaországi utazás – Versailles

július 30. 

De Beata (IX. greg.) mise 

(esküvõn, felkérésre)

szeptember 19. 

Gounod: C-dúr mise

október 3.  

Kájoni-kódex 

szentimrevárosi bemutató

(km.: Klembala Géza, Szabó István)

október 17. 

Gounod: C-dúr mise

november 2. 

gregorián requiem

november 14., Idõsek napja

Byrd: O magnum mysterium

Kodály: 121. genfi zsoltár, Liszt: O salutaris

december 5. 

Gastoldi-mise

szentimrevárosi bemutató
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december 19. 

Gastoldi-mise

december 25., karácsony

Schubert: G-dúr mise

1994 

január 15. 

kórus-összejövetel

január 30. ? 

Carmina Burana, részletek a kódexbõl

szentimrevárosi bemutató

február 20. 

X. gregorián mise, Ave nobilis

március 20. 

Gorczycki: Missa Paschalis

március 25–27.

kirándulás – Tahi

Gounod: Missa brevis, passió (virágvasárnap)

április 1., nagypéntek 

Kodály: Stabat Mater, Gounod: O salutaris

április 3., húsvétvasárnap 

(Kristóf testvér diakónussá szentelése)

Surrexit Christus, Krisztus feltámada

április 11–17. 

Versailles-i vendégek fogadása

április 24. 

Gorczycki: Missa Paschalis

május 22., pünkösd 

Mozart: D-dúr missa brevis

június 12. 

Spirituálé mise

augusztus 5–7. 

alcsúti kirándulás

szeptember 18. 

spirituálék

szeptember 24–25. 

kirándulás Káptalanfüredre,

éneklés Veszprémben

október 23., Szentendre – Péter-Pál templom

vendéglátónk Blankenstein György atya

Gounod: C-dúr mise, Bárdos: Aeterne Rex

Victoria: Ave Maria

november 2. 

gregorián requiem

november 20., Krisztus király 

Mozart: d-moll mise 

(Koós Flóra, ?, Mocskonyi Brúnó, ?, 

org.: Hajós György)

december 11. 

De Beata (IX. gregorián) mise

december 24., szenteste 

zenei áhítat

1995 

január 6. 

kóruskarácsony

február 19. 

gregorián szertartás

március 12. 

motetták

március 17–18–19. 

utazás Kárpátaljára – Técsõ

április 2. 

Apor Vilmos-emlékmise

április 9., virágvasárnap 

passió, motetták

április 16., húsvét 

Dvorak: D-dúr mise 

(Koós Flóra, Hajdú Erzsébet, Bubnó Tamás,

Benkõ Pál, org.: Hajós György)

április 27. 

rádiófelvétel népénekekbõl 

a rádió archívuma számára

április 29. – május 1. 

taizei énekek lemezfelvétele Máriabesnyõn

május 14. 

Kodály: Magyar mise, motetták

június 4., pünkösd 

Érd – ciszterci nõvérek

Gounod: C-dúr mise, Bruckner: Tantum ergo

június 11. 

Te Deum, spirituálék

június 29. – július 7. 

németországi utazás – Frankfurt

július 16. 

Kürtõskalács-sütés a frankfurti kirándulás

örömére

július 29. – augusztus 2. 

biciklitúra – Soltvadkert

augusztus 6. 

„karbantartó” nyári éneklés

szeptember 9. 

évadnyitó összejövetel

szeptember 17. 

Gounod: C-dúr mise

szeptember 23–24. 

káptalanfüredi vigasságok

október 8. ?

november 2. 

gregorián requiem, ciszterci változat

november 5., Szent Imre-nap 

?

november 26., Krisztus király 

Mozart: d-moll mise 

(Koós Flóra, Hajdú Erzsébet, 

Bubnó Tamás, Benkõ Pál)
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december 10. 

?

december 25., karácsony 

Mozart: d-moll mise 

(Koós Flóra, ?, Bubnó Tamás, ?)

december 29., Szent Imre Ház

„Zenei utazás a világban”

koncert és muzsikás séta a Makrovilág

utazási iroda szervezésében

1996 

január 5. 

kóruskarácsony

február 17. 

utolsó farsangi mulatság a Bartók Béla úton

február 18. 

Gastoldi: „Ne timeas Maria” 

(Ne félj, Mária) címû mise 

(km.: reneszánsz hangszerek)

szentimrevárosi bemutató

március 24. 

részletek a Kájoni Cantionale-ból, 

nagyböjti énekek

március 29–31. 

közös hétvége Tahiban, a jezsuita nõvéreknél

március 29., vendégünk Kobzos Kiss Tamás

március 30., szentmise Tahiban

március 31., virágvasárnap 

szentmise Szigetmonostorban

Gastoldi: „Ne timeas Maria” 

Ingegneri: Jerusalem

április 5., nagypéntek 

Pergolesi: Stabat Mater 

(Fodor Ildikó, Szonda Éva), 

nagyböjti motetták

Palestrina: Improperia

április 7., húsvétvasárnap 

Gastoldi: „Ne timeas Maria” mise

(Sziklatemplom)

április 8., húsvéthétfõ 

kirándulás a budai hegyekbe

április 21. 

újabb részletek a Kájoni Cantionale

anyagából

május 5. Pán-európai Unió – Európa-nap

Gounod: C-dúr mise

május 17. 

koncert a József Attila Gimnázium díszter-

mében a stuttgarti Chorvereinigung Bad

Cannstatt kórussal, mûsorunk az aktuális

repertoárt tartalmazta, utána fogadás a

Hotel Eravis szállóban

május 26., pünkösd 

Haydn: Missa Rorate coeli desuper 

(km.: zenekar, org.: Hajós György) 

magyarországi bemutató

június 2. 

XX. Jubileumi Bárdos Lajos Zenei Hetek 

Liszt–Bárdos-hangversenye

június 9., Te Deum 

részletek a Kájoni Cantionale-ból

június 21–24. 

lemezfelvétel a Sziklatemplomban

Más régi ének

Kájoni: Cantionale Catholicum (1676)

június 28–30. 

évadzáró Alcsúton

szeptember 8. 

Haydn: G-dúr mise „Rorate coeli desuper”

Gounod: O salutaris, Werner: Adoramus

szeptember 14–15. 

káptalanfüredi vigasságok,

éneklés a veszprémi Székesegyházban

Gounod: C-dúr mise és motetták

szeptember 29. 

a marchtrenki kórus látogatása

Halmos: Jubilate Deo (közösen)

október 11–18. 

a frankfurti kórus viszontlátogatása

okt. 13. közös éneklés, majd fogadás

november 2. 

Haydn: Requiem

(szólista: Kovács Pál)

magyarországi bemutató

december 8. 

Részletek a Kájoni Cantionale-ból

december 24., szenteste 

Vivaldi: Magnificat

szentimrevárosi bemutató

(Fodor Ildikó, org.: Hajós György)

december 25., Magyar Szentek temploma

Gounod: C-dúr mise

1997 

január 3. 

kóruskarácsony, 

vendég Berecz András mesemondó

január 19., rádióközvetítés

motetták, magyar gregorián mise

február 16. 

XIII. gregorián mise

március 16., rádióközvetítés

Magyar Szentek temploma

Gounod: C-dúr mise, Kodály: Stabat Mater,

Palestrina: Popule meus
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március 23., virágvasárnap 

passió, antifónák

március 30., húsvétvasárnap 

Monteverdi: Missa in illo tempore

szentimrevárosi bemutató

(reneszánsz gamba és fúvósegyüttes), 

középkori alleluja

április 13., Pannonhalma

éneklés a diákmisén

Gounod: C-dúr mise, Victoria: Ave Maria,

Werner: Adoramus, Bárdos: Aeterne Rex

április 27. 

Monteverdi: Missa in illo tempore 

(km.: reneszánsz fúvósegyüttes)

május 4., Diósd 

Gounod: C-dúr mise, motetták

utána házavató és kerti mulatság

május 14–19. 

utazás Csíksomlyóra Kájoni János nyomában

május 25. 

Bruckner: F-dúr mise

június 15., Te Deum 

Bruckner: F-dúr mise

Verdi: Ave Maria (szentimrevárosi bemutató)

június 20–22. 

évadzáró Alcsúton

július 6. 

Cappella Cantorum Connecticut (USA)

fogadása

szeptember 14. Veni Sancte

Haydn: Missa „Rorate coeli desuper”

Tamás Gergely Alajos: Ave Maria

szeptember 21. 

Pán-európai Fesztivál, zárómise

október 23–28. 

németországi utazás – Stuttgart

november 2. 

Haydn: Requiem (szólista: Kovács Pál)

november 8., 25 éves kórustalálkozó

Liszt: Missa Choralis (Cz. J.)

november 23., Krisztus király 

Bruckner: C-dúr mise

december 14. 

gregorián mise

december 25., karácsony 

Mozart: d-moll mise

1998 

január 2. 

kóruskarácsony

január 17. 

hangverseny a Szent Gellért Alapítvány ren-

dezésében a Szent Imre Gimnázium díszter-

mében, magyar szerzõk motettái és

Kodály: Szép könyörgés

február 15. 

Mozart: d-moll mise

március 15., rádióközvetítés a templomból

Bruckner: F-dúr mise

április 10., nagypéntek 

Schütz: Szenvedéstörténet

szentimrevárosi bemutató

Palestrina, Kodály-motetták

április 13., húsvéthétfõ 

kirándulás 

május 30., bérmálás 

motetták

május 31., pünkösd 

Monteverdi: Missa in illo tempore

június 1., Bárdos Zenei Hetek

hangverseny a templomban, motetták

június 14., Te Deum 

Monteverdi: Missa in illo tempore

utána évadzáró

június 21–22. 

hétvége Alcsúton

június 26–29. 

lemezfelvétel a Sziklatemplomban

Cantus Catholici – Szép régi ének

július 9–18. 

franciaországi kalandozások

Versailles – (Basel)

augusztus 16. 

Magyar Szentek templomának búcsúja

szeptember 5–6. 

káptalanfüredi vigasságok, kirándulás

Bruckner: F-dúr mise, Halmos: Jubilate Deo

szeptember 20., Pán-európai Fesztivál

Bruckner: F-dúr mise, motetták

október 18. 

örmény katolikus proprium – bemutató

november 2. 

Haydn: Requiem (szólista: Kovács Pál)

november 16., Krisztus király 

Bruckner: C-dúr mise

december 13. 

XIII. gregorián mise és énekek a Cantusból

december 24., szenteste

D. Cimarosa: Magnificat

szentimrevárosi bemutató

december 25., éneklés a Sziklatemplomban

Victoria: Missa O magnum mysterium,

szentimrevárosi bemutató

1999 

január 8. 

kóruskarácsony
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január 17. 

Cantus részletek a családi misén

január 19. 

a Magyar Csodaszarvas Alapítvány és a

Magyar Mûhely Alapítvány felkérésére

jótékonysági koncert a Magyar Kultúra

Házában

február 14., Szent Kereszt-templom

Gounod: C-dúr mise, motetták

március 7. 

XIII. gregorián mise, Ingegneri: Jerusalem

Kodály: Stabat Mater

március 28., virágvasárnap 

Schütz: Szenvedéstörténet (Lukács passió /

evang.: Csányi Tamás, Jézus: Klézli János,

Pilátus: Oszlay András; valamint Lászlóffy

Zoltán, Szikora József, Martin Orsolya,

Dékány András)

április 4., húsvétvasárnap 

Dvorak: D-dúr mise

május 15.

Bárdos Lajos Hetek hangversenye

május 30. 

Bruckner: F-dúr mise

Verdi: Ave Maria, Bruckner: Tantum ergo

június 13. 

Bruckner: F-dúr mise, Tantum ergo

Gounod: O Salutaris, Liszt: O Salutaris

június 20. 

Placid atya gyémántmiséje

július 2–4. 

évadzáró Alcsúton, éneklés

szeptember 11–12. 

káptalanfüredi vigasságok

kápolnaavatás

motetták, km.: Verebics Ibolya

szeptember 19. 

Verdi, Liszt, Bruckner-mûvek

október 24. 

Victoria: Missa o magnum mysterium 

(km.: reneszánsz hangszeregyüttes)

november 2. 

Haydn: Requiem (szólista: Cser Péter)

november 14., Betegek napja 

Bruckner: C-dúr mise, motetták

november 24. 

Victoria: Missa o magnum mysterium 

(km.: reneszánsz hangszeregyüttes)

december 12. 

Victoria: Missa o magnum mysterium

Ave nobilis, Durufle: Ubi caritas

december 25., karácsony

Haydn: Heiligmesse

(Fodor Ildikó, Lehõcz Andrea, 

Tóth Csaba, Benkõ Pál)

szentimrevárosi bemutató

2000 

január ? 

kóruskarácsony

január 15. 

hangverseny a Szent Gellért Alapítvány ren-

dezésében a Szent Imre Gimnázium díszter-

mében (km. a Fodor család, Korbuly Klára,

Hajós Gy.) 

Vivaldi: Magnificat (részletek)

február 13. 

Victoria: Mise 

(km.: hangszeregyüttes korhû hangszereken)

március 5. 

Haydn: Rorate coeli mise

április 9.

vendégjárás a Szent Kereszt-templomban

Monteverdi: Missa in illo tempore

április 21., nagypéntek 

passió, nagypénteki motetták

Palestrina: Popule meus, D. Bárdos: Éli, éli

április 23., húsvétvasárnap

vendégjárás a Magyar Szentek templomában

Monteverdi: Missa in illo tempore

(km.: reneszánsz hangszeres együttes)
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május 7., történelmi emlékhelyek 1.,

Esztergom

vendégjárás a bazilikában Szent Adalbert

napján

Monteverdi: Missa in illo tempore

Verdi: Ave Maria

május 13–14., történelmi emlékhelyek 2.,

Szeged

vendégjárás a Dómban, hangverseny magyar

szerzõk motettái, Gounod: C-dúr mise

június 11., pünkösdvasárnap 

Dvorak: D-dúr mise – zenekarral 

(Fodor Ildikó, Büttner Hedvig, Kállay Gábor,

Bretz Gábor)

június 22–26. 

Marosvásárhelyi Zenei Napok

szeptember 3. 

XIII. gregorián mise Szent Gergely emlék-

napján, Ave nobilis, Duruflé: Ubi caritas

szeptember 10., SZIE-keresztállítás Nagybol-

dogasszony tiszteletére a Nagy-Getén szép

régi énekekkel

Énekesfüzet megjelentetése

október 8. 

Bruckner: F-dúr mise, Liszt: Ave maris

Gounod: O salutaris

október 22.  

Haydn / Mozart: Requiem 

közös hangverseny 

a Budapesti Monteverdi kórussal, 

(km.: Budapesti Vonósok, Fodor Ildikó, 

Lax Éva, Kállay Gábor, Moldvay József

vez.: Kollár Éva / Cs. T.)

november 4., Szent Imre-nap 

Mozart: d-moll mise zenekarral 

(Károly Edit, Lax Éva)

november 26., Krisztus király 

Monteverdi: Missa in illo tempore, reneszánsz

hangszerekkel

december 2., Zeneakadémia 

Millenniumi hangverseny 

a Kecskés együttessel

Szép régi énekek

december 24., szenteste 

Vivaldi: Magnificat – teljes változat

(km.: Fodor Ildikó)

december 25., karácsony

éneklés a Magyar Szentek templomában

2001 

január 5. 

kóruskarácsony, benne kamarakoncert

február 11. 

Bruckner: C-dúr mise zenekarral, 

Tantum ergo

március 11. 

Kodály: Magyar mise (org.: Dékány A.)

motetták

április 8., virágvasárnap 

Schütz: Szenvedéstörténet, 

Ingegneri: Jerusalem

április 15., húsvétvasárnap 

Mozart: Missa Solemnis

szentimrevárosi bemutató

(Fodor Ildikó, Lax Éva, Kéringer András,

Bretz Gábor, org.: Hajós György)

április 27–29. 

a munkácsi ifjúsági kórus vendégül látása

május 6. 

éneklés a Bárdos Fesztiválon – Fõ utcai

kapucinus templom

május 26. 

Kõ Pál Kossuth-díjas szobrászmûvész Szent

István szobrának avatása a Sziklatemplom

elõtti téren

Balassi-ének, Kájoni: Dicsõült helyeken

gregorián: XII. századi Szt. István ének

Dicsõ István nagy királyunk

Szokolay: Örvendjetek az Úrnak

Werner: Adoramus

június 9. 

kerti mulatság

június 17., Te Deum, 19.00

spirituálé mise 

június 29. – július 2.

Boldogasszonyról való énekek

lemezfelvétel a Sziklatemplomban

szeptember 16., Pesti Ferences templom

közös éneklés a Pesti Ferences templom

kórusával (karnagy: Pattantyús Á. Károly)

Bruckner: F-dúr mise

Liszt: Ave verum, Ave Maria

október 14. 

Bruckner: F-dúr mise, Liszt: motetták

közös éneklés a Pesti Ferences templom

kórusával itthon

október 21. 

Haydn/Mozart: Requiem hangverseny

közös éneklés a Budapesti Monteverdi kórus-

sal. (Km.: Savaria Barokk Kamarazenekar,

vez.: Kollár Éva – Cs. T.)

november 3., Búcsú 

Bruckner: C-dúr mise, 

Liszt: Tu es Petrus és motetták

közös éneklés a Budai Ferences templom

kórusával (karnagy: Virágh András) itthon
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november 11. 

Mausz Vilmos: Millenniumi mise

õsbemutató

november 18. 

Bruckner: C-dúr mise, 

Liszt: Tu es Petrus és motetták

közös éneklés a Budai Ferences templom

kórusával, (karnagy: Virágh András) a Budai

Ferences templomban

december 15., Zeneakadémia – Nagyterem

Kájoni-hangverseny a Kecskés együttessel

december 25., karácsony 

Haydn: B-dúr mise

(km.: szólisták, zenekar)

2002 

január 4. 

kóruskarácsony

február 9., Szt. Ferenc sebei templom

a Magyar Rákellenes Liga rendezésében,

misét mond Beer Miklós

Monteverdi: Missa in illo tempore,

St. Agáta himnuszok

február 17. 

XIII. gregorián mise

Victoria: Ave Maria, O vos omnes

március 29., nagypéntek 

keresztút – szép régi énekekkel

Csíksomlyói passió a Kájoni hagyatékból

újkori bemutató

Palestrina, Viadana, Ingegneri motetták

március 31., húsvétvasárnap, Jézus Szíve

templom

közös éneklés a templom kórusával 

(karnagy: Rónaszéki Tamás)

Monteverdi: Missa in illo tempore (hang-

szerekkel), Händel: Halleluja, 

Gabrieli: 8 szólamú Glória, motetták

április 7. 

közös éneklés a Jézus Szíve templom kórusá-

val itthon

Monteverdi: Mise, Händel: Halleluja,

Gabrieli: 8 szólamú Glória, motetták

április 19–21. 

családos torok- és testedzés, 

valamint éneklés Bajóton

XIII. gregorián mise, 

Kájoni: Dicsõült helyeken

május 19., pünkösd

közös éneklés a Pesti Ferences templom

kórusával 10.00-kor a ferenceseknél (orgoná-

val, vez.: Pattantyús Á. Károly), majd 11.30-

kor itthon (zenekarral, vez.: Cs. T.)

Dvorak: D-dúr mise, Verdi: Ave Maria 

(szólisták: Károly Edit, Lehõcz Andrea, Bella

Lajos, Benkõ Pál; org.: Pásztor Attila, Hajós

György)

június 2., úrnapja 

Mozart: B-dúr mise 

június 9. 

közös éneklés Óbudán a Szt. Péter és Pál

templom kórusával és az A. Schweitzer

zenekarral (vez.: Kenessey László karnagy)

Mozart: B-dúr mise (Fodor Ildikó, Lehõcz

Andrea, Korondy György, ?)

Mozart: Ave verum – zenekarral

június 30. 

Mausz Vilmos: Millenniumi mise

július 5–13. 

Linz–Salzburg utazás, Mausz Vilmos:

Millenniumi mise (org.: Hajós György)

július 20–21. 

vendégváró napok Káptalanfüreden.

július 26–28. 

alcsúti hétvége

szeptember 7–8. 

Káptalanfüreden a Pesti Ferences kórussal is

találkozva

szeptember 22. 

Mausz Vilmos: Millenniumi mise,

hálaadás utazásunkért s vendéglátónkért

október 26. kórustalálkozó

Bárdos: Missa tertia, Liszt: Ave maris stella

Händel: Halleluja

november 9., Szent Imre-nap 

Dvorak: D-dúr mise a Pesti Ferences templom

kórusával

november 24., Krisztus király 

Andrea Gabrieli: Mise – (reneszánsz hang-

szerekkel) – szentimrevárosi bemutató

vendégünk a Felsõ-krisztinavárosi templom

kórusa, karnagy Tõkés Tünde

december 15. 

ádventi koncert a Felsõ-krisztinavárosi temp-

lomban az ottani kórussal közösen (is)

Gibbons: Jesu benignissime, 

Arcadelt: Ave Maria, Gabrieli: Missa brevis

Werner: Adoremus

Liszt: Ave maris stella, Bárdos: Sancta parens

Szokolay: Örvendjetek az Úrnak

Tamás Gergely Alajos: Ave Maria

Bárdos: Aeterne Rex
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december 24., szenteste 

Schütz: Magnificat

szentimrevárosi bemutató

december 25., karácsony

a Magyar Szentek templomában

Andrea Gabrieli: Mise

2003 

február 23. 

5 motetta évközi idõre

március 23. 

XIII. gregorián mise, Byrd: Ave verum corpus

Byrd: O magnum mysterium

április 13., virágvasárnap 

H. Schütz: Passió

április 20., húsvét 

Mozart: B-dúr mise – (Fodor Ildikó, Lax Éva,

Csapó József, Bretz Gábor; org.: Hajós

György)

május 9. 

ünnepi mise Ákos atya 70. születésnapján 

(a templomi énekesek közös szolgálata)

Viadana: Exultate, Kodály: Magyar mise

Bárdos: Ave maris stella, Händel: Halleluja

május 25. 

XIII. gregorián mise, 5 Mária motetta:

Mondjunk dicséretet szép Szûz Máriának,

Victoria: Ave Maria, 

Tamás G. Alajos: Ave Maria

Rahmanyinov: Ave Maria 

Mausz Vilmos: Üdvözlégy Mária

június 1. 

vendégjárás a Belvárosi fõplébániatemp-

lomban

Andrea Gabrieli: Mise, Victoria: Ave Maria

William Byrd: Ave verum corpus

június 15. 

5 motetta a Szentháromságról

augusztus 30. 

évadnyitó gulyásparti nyílt lángon

szeptember 14., Veni Sancte 

Andrea Gabrieli: Mise

október 11. 

Mausz Vilmos: Millenniumi mise

november 2. 

Haydn: Requiem – (Fodor Ildikó, 

Moldvay József; org.: Hajós György)

november 8. 

Búcsú és Bárdos Kornél emlékmise

Victoria: Missa magnum mysterium

Kájoni: Dicsõült helyeken

november 30. 

Halmos: e-moll mise

szentimrevárosi bemutató

december 25., karácsony 

A történelmi Magyarország egyházi zenéje 1.

Pfeifer Ferenc (1800, Pozsony): Esz-dúr mise

újkori bemutató

(Lax Éva; org.: Hajós György)

2004 

január 2–4. 

lengyel kórus fogadása s hangversenye

Sandomierzbõl

január 9. 

kóruskarácsony

február 22. 

A történelmi Magyarország egyházi zenéje 2.

Pfeiffer: Esz-dúr mise (szólista: Lax Éva, org.:

Hajós György)

Kájoni: Dicsõült helyeken

március 21. 

IV. gregorián mise

Bárdos-motetták

április 9., nagypéntek 

János passió a Kájoni hagyatékból,

nagyböjti motetták a reneszánsz mestereitõl

Ingegneri: Jerusalem, 

Byrd: Ave verum corpus, 

Gregorio Allegri: Incipit lamentatio

április 11., húsvétvasárnap

Magyar Szentek temploma

A történelmi Magyarország egyházi zenéje 3.

Pfeifer: Esz-dúr mise – (szólista: Lax Éva;

org.: Hajós György)

Kájoni: Dicsõült helyeken

május 8. 

Koncert a Pesti Ferences templomban 

(org.: Sirák Péter), Werner: Adoramus,

Tamás G. Alajos: Ave Maria, 

Liszt: Ave maris stella,

Kodály: A 121. genfi zsoltár, 

Szokolay: Örvendjetek az Úrnak, 

Bárdos: Recordare, Az Úristent magasztalom,

Aeterne Rex

május 30. pünkösd 

A történelmi Magyarország egyházi zenéje 4.

Samuel Capricornus (17. sz.): C-dúr mise

újkori bemutató

(szólisták: Csereklyei Andrea, Pászti Károly,

barokk hangszerekkel)

június 20. 

Placid atya vasmiséje alkalmából

A történelmi Magyarország egyházi zenéje 5.

S. Capricornus: C-dúr mise szólisták

(Csereklyei Andrea, Pászti Károly, barokk

hangszerekkel)
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szeptember 4. 

évadnyitó kerti parti nyílt lángon

szeptember 12., Veni Sancte

IV. greg mise a Gergely-évforduló kapcsán

október 22. 

Hajós György orgonajátéka német vendégei

számára, benne Bruckner F-dúr miséjének

részletei.

november 7., vasárnap 

Szt. Imre-búcsú itthon

Dvorák: D-dúr mise az Óbudai templom

kórusával (karnagy: Kenessey László) 

és a Schweitzer zenekarral közös ünnep

(szólisták: Dénes Zsuzsa, Lax Éva, Csapó

József, Cser Péter, vez.: Cs. T.)

november 21., Krisztus király Óbudán

Dvorák: D-dúr mise az Óbudai templom

kórusával és a Schweitzer zenekarral közös

ünnep

(szólisták: Szabóki Tünde, Lax Éva, Csapó

József, Cser Péter, vez.: Kenessey László)

december 12. 

ádventi hangverseny a Lékai téren a Felsõ-

krisztinavárosi templom énekkarával 

(karnagy: Tõkés Tünde)

Bruckner: F-dúr mise és motetták

december 19. 

Ádventi közös éneklés itthon a Felsõ-kriszti-

navárosi templom énekkarával (karnagy:

Tõkés Tünde)

Bruckner: F-dúr mise

december 24., karácsony 

A történelmi Magyarország egyházi zenéje 6.

Deppisch Bálint: Magnificat

újkori bemutató

(km.: Bucsi Annamária, Hajós Gy.)

2005 

február 20. 

Bruckner: F-dúr mise itthon a Felsõ-kriszti-

navárosi templom énekkarával

március 20., virágvasárnap 

passió a Kájoni hagyatékból 

D. Scarlatti: Missa Madrid

hangszeregyüttes közremûködésével

szentimrevárosi bemutató

március 27., húsvét 

A történelmi Magyarország egyházi zenéje 7.

M. Haydn: Gabrielsmesse

újkori bemutató

Bach: Sei Lob und Preis...

április 2. 

vendégjárás a gyõri székesegyházban, 

ünnepi szentmise, közös éneklés a székesegy-

ház kórusával (karnagy: Katona Tibor),

majd hangverseny

M. Haydn: Gabrielsmesse, Mária motetták

május 22. 

D. Scarlatti: Missa Madrid, 

(km.: hangszeregyüttes)

június 12. 

D. Scarlatti: Missa Madrid

(hangszeregyüttes közremûködésével)

június 24–26. 

Szt. László ünnepe Nagyváradon, 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 8.

M. Haydn: Missa Sancti Gabrielis

a keletkezés helyszínén 

(km.: Fodor Júlia és Péter, Kádár Zsófia,

Rácz Katalin, Hajós György)

szeptember 18. 

Scarlatti: Missa Madrid

október 2., Szent István-bazilika

Mindszenty-évforduló, 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 9.

a Mindszenty Alapítvány felkérésére, 

Valentin Deppisch: Magnificat (km: Bács

Ferenc, Zádori Mária, Fodor kamaraegy.,

Borsódy László, Winkler Balázs, 

Hajós György)

november 06., Szt. Imre-búcsú

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 10.

M. Haydn: Szt. Gábriel-mise a gyõri székes-

egyház kórusával (vez.: Katona Tibor)

november 27., ádvent 1. vasárnapja

Thomas Tallis születésének 500. évfordulója

Tallis: Sancte Deus, D. Scarlatti: Missa a 4

(km.: Sonatores Pannoniae együttes)

december 11. 

Ádventi hangverseny a Budavári Önkormány-

zat auljában

Deppisch: Magnificat, 

Werner: Christe redemptor, 

Esterházy Pál, Fusz János énekei, 

(km.: Zádori Mária, Fodor kamaraegy.,

Horváth Anikó)

december 25., karácsony 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 11.

Gregor J. Werner: Missa Sancti Floriani

Martyris mise

újkori bemutató

(km.: Bucsi Annamária, org. Hajós György)
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2006 

január 6.

kóruskarácsony, vendégünk Placid atya

január 8. 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 12.

Werner: Missa Sancti Floriani Martyris

(km.: Bucsi Annamária, Hajós György)

január 22. 

gregorián mise és motetták, rádiófelvétel

március 5. 

gregorián ordinárium, Tallis: Sancte Deus,

Palestrina: Alma redemptoris...

április 14., nagypéntek 

János-passió a Kájoni hagyatékból

Bach: Sei Lob und Preis, Deák Bárdos: Éli...,

Csemiczky: O mulier 

április 22. 

Margitsziget, kolostor rom: az Élet gyöngyei

zarándokút felszentelése, szép régi énekek

június 4., pünkösd 

M. Haydn jubileumi év / Szt. Gábor-mise

június 18., úrnapja 

Mozart jubileumi év / Missa Solemnis

a templom karénekeseinek közös szolgálata

(km.: Koós Flóra, Bártfai Zsuzsa, 

Mocskonyi Brúnó, Klézli János)

szeptember 3. 

Szt. Gergely ünnepe, XIII. gregorián mise és

motetták, utána évadnyitó ebéd szabad tûzön

szeptember 22–24., Salzburg, a dóm búcsúja

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 13.

M. Haydn: Szt. Gábor-mise a dóm kórusával

közösen, (vez.: Cz. J. és Cs. T.)

(koncelebrál: Ipoly atya)

október 8. 

Magyarok Nagyasszonya fõünnep

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 14.

M. Haydn: Szt. Gábor-mise, J. G. Werner:

Ave maris stella – újkori bemutató

október 26.

XI. ker. Önkormányzat ünnepi rendezvénye 

a forradalom emlékezetére 

(Corvinus Egyetem)

november 5. 

Szt. Imre-búcsú

Bárdos: Missa tertia és motetták, a szerzõ

halálának 20. évfordulóján

november 26., Krisztus király 

Bárdos: Missa tertia

december 17. 

ádventi hangversenysorozat, 

Budavári Önkormányzat, aula,

Évfordulók nyomában

Cantionale Catholicum 330,

Michael Haydn 200

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 15.

Placid atya beveztõjével, Moldvay József ver-

seivel a szerzõ elõadásában

km.: Petõfi Erika, Regenhart Zsuzsanna,

Szászvárosi Sándor, Soós Balázs, 

Dobozy Borbála

vez.: Csányi Tamás

december 24., szenteste

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 16.

Deppisch: Magnificat

2007

január 5. 

kóruskarácsony

január 7., vízkereszt 

Bárdos: Missa Tertia, Liszt: Salve Regina

március 11. 

Lotti: C-dúr mise

szentimrevárosi bemutató

Bach: Sei Lob und Preis

április 8., húsvét 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 17.

Johann N. Fuchs: Missa in E 

újkori bemutató

április 22. 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 18.

Johann N. Fuchs: Missa in E

május 26–28.

vendégjárás Munkácson, 

hangverseny az árvaház javára

június 3. 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 19.

Johann N. Fuchs: Missa in E

június 17. 

a templom énekeseinek közös éneklése

Haydn: Jugendmesse

július 2–9.

lengyelországi utazás

szeptember 2. 

Szt. Gergely ünnepe, gregorián mise 

és motetták

17.00, 25. éves házassági évforduló

hálaadó mise és éneklés a templomban



211

szeptember 15., 

Városmisszió, Szent Teréz-ereklye fogadása

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 20.

Fuchs: E-dúr mise, Deppisch: Magnificat

október 14. 

vendégünk a bécsi Haydnchor St. Ägyd

(karnagy: Christa D. Leitzmüller)

november 3., Szt. Imre-búcsú

vendégünk a Kantorei Hochrhein kórus 

(karnagy: Trude Klein)

november 11., a kerület és az idõsek napja 

Haydn: Rorate coeli mise

november 25., Krisztus király

vendégjárás az Angolkisasszonyok templo-

mában a Liszt Ferenc kórusnál (karnagy

Farkas Mária). Közös éneklés (Haydn:

Rorate coeli mise) és hangverseny 

(Kodály és tanítványai)

december 25., karácsony

Dvorak: D-dúr mise

2008

január 6., vízkereszt 

közös éneklés a Liszt Ferenc kórussal (kar-

nagy: Farkas Mária). Haydn: Rorate coeli

mise, Mozart: Ave verum,

utána vendégfogadás a Pingvin-szigeten

február 24. 

Monteverdi: Missa in illo tempore,

Palestrina: Alma redemptoris

március 16., virágvasárnap 

Pergolesi: Stabat Mater

március 21., nagypéntek 

Kájoni passió, Palestrina, Croce, Ingegneri,

Viadana, Bárdos, Deák-Bárdos mûvei

április 13. 

Monteverdi: Missa in illo tempore,

Palestrina: Alma redemptoris

május 1–4.

vendégjárás Csíkszeredában, 

vendéglátónk Emil atya

május 11., pünkösd 

Dvorak: D-dúr mise

június 15., Te Deum

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 21.

G. J. Werner: Missa Laus Deo et nihil sine Eo

újkori bemutató

Darázs Renáta, Lax Éva, 

Csapó József, Bán Domonkos

Werner: Ave Maris stella

korhû hangszereken

szeptember 7. 

Szt. Gergely ünnepe, 

gregorián mise és motetták

Stravinsky: Ave Maria, Pater noster

november 2. 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 22.

Haydn: Requiem 

(km.: Martin Orsolya, Cser Krisztián)

november 8., Szt. Imre-búcsú

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 23.

G. J. Werner: Missa laus Deo 

(km.: Darázs Renáta, Lax Éva, 

Csapó József, Bán Domonkos)

november 22. 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 24.

a Szentimrevárosi Egyesület hétvégezáró

zenei áhítata a Boldogasszony lelkészség

kórusával (karnagy: Molnár Katalin)

Deppisch: Magnificat (km.: Darázs Renáta)

december 14. 

Monteverdi: Missa in illo tempore

december 24., szenteste 

Schütz: Magnificat 

(km.: Darázs Renáta, Beõthy-Kiss László,

Hajós György)

2009

január 9. 

kóruskarácsony

február 15. 

Haydn 200/1.

Haydn: Missa brevis alla capella

március 8.

gregorián ordinárium, Palestrina: Alma

redemptoris, G. Croce: O vos omnes

április 12., húsvét 

Haydn 200/2.

Haydn: F-dúr missa brevis

muzsikus vendégünk Szász Annamária és

Takács Zsuzsanna, valamint a Pro Fun

kórus, Énekes Katalin vezetésével

május 17. 

Monteverdi: Missa in illo tempore

május 30.

Haydn 200/3

Haydn: F-dúr missa brevis 

(vendégünk a Pro Fun kórus)
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május 31. 

Haydn 200/4

Haydn: F-dúr missa brevis a budafoki

Haydn-sorozat zárásaként, Budafokon.

Orgonaszentelés, km.: Hajós György

június 20.

vendégjárás a Szt. József-templom kórusánál 

(karnagy: Kaposi Gergely)

Monteverdi: Missa in illo tempore

júni. 21. 

Placid atya rubinmiséje

énekes szolgálat

szeptember 6. 

Szt. Gergely ünnepe, gregorián ordinárium

Ave nobilis a Carmina Burana gyûjtemény-

bõl, majd családos évadnyitó kerti parti

október 4. 

Haydn 200/5.

Haydn: F-dúr mise

november 8., Szt. Imre-búcsú

Monteverdi: Missa in illo tempore,

közös éneklés a Wekerle-telepi 

Szt. József-templom kórusával 

(karnagy: Kaposi Gergely) 

november 13–15., Kismarton, Bergkirche

Haydn 200/6.

F-dúr missa brevis, Werner: Ave maris stella

(km.: Darázs Renáta, Takács Zsuzsanna, 

a Fodor kamaraegyüttes, Hajós György)

december 25., karácsony 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 25.

G. J. Werner: Missa in minimis Festis

újkori bemutató

(km.: Darázs Renáta, Takács Zsuzsanna,

hangszeres együttes korhû hangszereken)

2010

január 9. 

kóruskarácsony

január 10. 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 26.

G. J. Werner: Missa in minimis Festis

(km.: Darázs Renáta, Takács Zsuzsanna

hangszeres együttes korhû hangszereken)

január 23. 

Batthyány-kongresszus, ünnepi szentmise 

a Szt. Margit Gimn. kápolnájában

(Beer Miklós, Kozma Imre, Görbe László és

számos koncelebráns) 

gregorián ének és Liszt-motetták

március 21. 

Lotti: Missa in C és Adoramus

március 28., virágvasárnap 

Pergolesi: Stabat Mater, 

templomi hangverseny Beer Miklós püspök

gondolataival

Darázs Renáta, Takács Zsuzsanna

Szt. Imre-templom nõi kara és zenekara

vez.: Csányi Tamás

április 2., nagypéntek 

nagypénteki liturgia, passió, motetták

április 25. 

csömöri kórustalálkozó

május 23., pünkösd 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 27.

Haydn: Missa Sancti Bernardi von Offida

június 6., úrnapja 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 28.

Haydn: Missa Sancti Bernardi von Offida

(km.: Darázs Renáta, Rém Gabriella, 

Bán Domonkos)

október 24.

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 29.

Esterházy: Harmonia Coelestis (részletek)

november 7., Szt. Imre-búcsú

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 30.

Haydn: Missa Sancti Bernardi von Offida

(km.: Darázs Renáta, Rém Gabriella, 

Bán Domonkos)

december 12., ádvent 3. vasárnapja

A történelmi Magyarország

egyházi zenéje 31.

Esterházy: Harmonia Caelestis 

(újabb részletek), 

km.: Szemkeõ-Martin Orsolya

Lotti: C-dúr mise

december 24., szenteste 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 32.

Esterházy: Harmonia Caelestis (részletek)

km.: Szemkeõ-Martin Orsolya

2011

január 9. 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 33.

Gregor J. Werner: Szt. Flórián-mise

(km.: Darázs Renáta, Rém Gabriella, 

Bán Domonkos

Petõfi Erika, Draskóczy Eszter, Scholtz Anna,

Kallai Nóra, Fodor Péter – korhû hangsze-

reken, org.: Hajós György)
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március 11–15. 

utazás és szolgálat Délvidéken

március 27. 

Lotti: Missa in C, 

Byrd: O magnum mysterium, 

Roselli: Adoramus

április 24., húsvét 

Mozart: G-dúr missa brevis

Darázs Renáta, Takács Zsuzsanna

május 9., hétfõ 

Bárdos Lajos Zenei Hetek hangversenye

május 22. 

Liszt-év – Liszt-motetták

június 5. 

Mozart: G-dúr missa brevis

Darázs Renáta, Takács Zsuzsanna

június 26. 

Haydn: F-dúr mise

közös éneklés az angyalföldi Szt. László-

templom kórusával (karnagy: Mohay Miklós)

szeptember 2., péntek

dobogóköszöntõ Ipoly atyával

szeptember 10–11., Epöl

évadnyitó kerti mulatság

szombat du. szolgálat a helyi templomban

szeptember 18. 

Liszt év – Liszt motetták 1.

október 2.

Liszt év – Liszt motetták 2.

(a 70 éves Bolberitz Pál köszöntése)

október 23.

Liszt napok a pesti Ferencesek templomában

Liszt év – Liszt motetták 3.

november 5. 

Szt. Imre-búcsú / apáti mise

Haydn: F-dúr mise

(km.: Darázs Renáta, Takács Zsuzsanna)

közös éneklés az angyalföldi Szt. László-

templom kórusával

november 20. Krisztus király

Haydn: F-dúr mise

Darázs Renáta, Takács Zsuzsanna

december 11., ádvent 3. vasárnapja

Bárdos: Missa tertia és motetták

december 25., karácsony

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 34.

Michael Haydn: Szt. Raphael mise

újkori bemutató

2012

január 8., vízkereszt, 15.00 

kóruskarácsony

január 8., vízkereszt, 18.00 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 35.

Michael Haydn: Szt. Ráfáel-mise

január 26.

ciszterci rendalapítók ünnepe

február 19. 

Bárdos: Missa 3., motetták 

március 11. 

Missa 3 és nagyböjti motetták 

április 1., virágvasárnap 

kórus 40.

Pergolesi: Stabat Mater

április 6., nagypéntek 

passió, nagyböjti motetták

április 21., szombat 

esküvõ, görög katolikus szertartás

május 27., pünkösdvasárnap

kórus 40.

Schubert: G-dúr mise

június 10., Te Deum

kórus 40. 

Schubert: G-dúr mise

szeptember 16. 

Gounod: C-dúr mise és motetták

október 6., szombat

Szt. Imre-templomok találkozója, Kaposvár

november 4., vasárnap, 11.00

a kórus alapításának 40. évfordulója,

kórustalálkozó

Mozart: Koronázási mise

(km.: Lipták Mária, Heim Mercédesz, Kállay

Gábor, Kovács Pál és a régi zenészek

együttese, vez.: Cz. J.)

november 25., Krisztus király

M. Haydn: C-dúr mise

december 16. 

Németalföld–Josquin, 

Itália–Roselli, Anglia–Byrd,

Franciaország–Duruflé, 

Oroszország–Stravinszkij,

Ausztria–Schubert / motetta körkép

december 24., szenteste

kórus 40.

Vivaldi: Glória
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Hangversenyek, Vers és Dal estek

1986

április 18.

Bach-est, 

Debreceni Kodály Kórus, 

vez.: Strausz Kálmán

május 9.

Bach: János passió, 

Debreceni Kodály Kórus, 

vez.: Strausz Kálmán

?

Monserrati bencések együttese –

az elsõ TV-felvétel

köszöntõt mondott Placid atya

1987

augusztus 3.

Bach: h-moll mise, 

Debreceni Kodály Kórus, 

vez.: Leo Kramer

1989

november 12.

finn kórus

1990

július 8.

angol kórus

október 11.

Haydn: Teremtés

1991

február 23.

Szabó András versmondó estje 

egy Csörsz utcai magánlakáson

november 10.

Ádám Jenõ iskola kórusnak elõadása

1992

október 10.

hangverseny

1993

július 4.

angol kórus

november 1.

Mozart: Requiem

Schwabisch-gmündi vendégkórus, 

Alba Regia zenekar

november, Szt. Imre-nap

Musica Sacra Civitatis

Bárdos iskola kórusa, Csavlek Etelka, Weiner

Leó iskola fúvószenekara, Vox Hungarica

nõikar, vez.: Döbrössy János

1994

március 19.

Puccini-mise

április 11.

Tomkins énekegyüttes 

(a „tavaszi hangversenyek” sorozat elsõ

elõadása)

április 25.

Magyar Rádió gyermekkórusa

május 16.

Budapesti Vonósok kamarazenekar, 

m. v.: Botvay Károly

szeptember 30.

Bárdos-hangverseny

október 16.

Seven Songhers holland férfikar 

november 6., Szt. Imre-nap

Musica Sacra Civitatis

Weiner iskola vonószenekara, B. Kéri Edit,

Miskolci Katalin, Nyilas Tünde, Cantus

Corvinus együttes, vez.: Klembala Géza

1995

november 5., Szt. Imre-nap

Musica Sacra Civitatis

B. Kéri Edit, Bárdos iskola
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1996

június 2.

Bárdos Zenei Hetek hangversenye

november 10. Szt Imre nap

Musica Sacra Civitatis

Ádám Jenõ isk., Bárdos isk., Hajós György,

PPKE kórusa, vez.: Légár Piroska, Weiner

iskola vonószenekara, vez.: Papp Sándor

szeptember 29.

vendégkórus Ausztriából

1997

június 1.

Bárdos Zenei Hetek hangversenye

július 6.

vendégkórus az Egyesült Államokból

szeptember 19.

Pán-Európa koncert

november 9., Szt. Imre-nap

Musica Sacra Civitatis

Bárdos és Ádám iskolák kórusa, Weiner

Konzervatórium Zenekara, Cantus Corvinus

(Victoria: Missa super laetare)

november 17., Vers és Dal sorozat

Szabó András: Közös kincs

november 24., Vers és Dal sorozat

Kobzos Kiss Tamás: Énekelt történelem

december 1., Vers és Dal sorozat

Berecz András: Csak mese

december 8., Vers és Dal sorozat

Ferencz Éva: Világ békessége

1998

április 18.

Washington és Lee Egyetem kórusa, 

vez.: Gordon Spice

április 26.

Magnificat Gyermekkórus, 

vez.: Szebellédi Valéria

június 1.

Bárdos Zenei Hetek hangversenye

május 10.

Monteverdi Kórus, 

vez.: Kollár Éva

május 17.

BME Zenekara, 

vez.: Bartal László

szeptember 19.

Pán-Európa koncert

1999

április 10.

Canterbury Katedrális Kórusa, 

vez.: Stefan Anderson

április 25.

Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán

a Mûegyetem Zenekara, 

vez.: Bartal László, 

május 2.

Bach: János-passió

Monteverdi Kórus, Musica Profana, 

evangelista: Martin Koch

vez.: Kollár Éva

május 24.

Bárdos Zenei Hetek hangversenye

október 24.

Verdi: Requiem

Kolonits Klára, Kerék Judit, 

Timothy Bentch, Fried Péter

Budapesti Kórus, BME Zenekara 

(m. v.: Bartal László)

vez.: Antal Mátyás

november 7., Szt. Imre-nap

Musica Sacra Civitatis

Ádám Jenõ isk., Bárdos isk., BME kórusa,

Kolping kórus, Stuttgart

2000

február 14., Vers és Dal a Szt. Imre Házban

Mindent lehet, de csak a jót szabad

Ady, Babits, József, Pilinszky versei

Eperjes Károly estje

km.: Kemény Katinka, Kalmanovits Zoltán,

Demjén András

február 21., Vers és Dal sorozat

Megindul a malom nagy lélekszakadva

Berecz András estje

február 28., Vers és Dal sorozat

Magyar ritmusok

Vagantes trió estje

március 20., Vers és Dal sorozat

Magyarok énekei

Ferenc Éva – Kobzos Kiss Tamás estje

április 16.

Bach: Máté-passió

Gémes Szilvia, Lukin Márta, Ambrus Imre,

Busa Tamás, Csányi Tamás, Molnár András,

Szécsi István, Tóth János

Szent Antal kórus, Sinfonietta Hungarica,

vez.: Déri András

május 7.

Kodály: Budavári Te Deum, 

Psalmus Hungaricus

Budapesti Kórus, BME Zenekar 

vez.: Bartal László
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május 14.

Monteverdi: Vespro della Vergine Maria

szentimrevárosi bemutató

Monteverdi Kórus, barokk kamarazenekar 

vez.: Kollár Éva

május 21.

Tomkins Énekegyüttes, 

vez.: Dobra János

május 28.

Magyar Rádió Gyermekkórusa, 

vez.: Thész Gabriella, Nemes László Norbert

június 12.

Bárdos-hangverseny

október 8. Szt. Imre Gimnázium, díszterem

Claudel: Angyali üdvözlet, 

Nagy-Kálózy Eszter, Eperjes Károly, Venczel

Vera, Blaskó Péter, Dér Denisa, Dóczy Péter

rendezte Dér András

október 22.

Haydn / Mozart: Requiem

Fodor Ildikó, Lax Éva, 

Kállay Gábor, Moldvay József

Monteverdi Kórus, Budapesti Vonósok, 

vez.: Kollár Éva, Csányi Tamás

2001

február 13., Vers és Dal sorozat

Vagantes Trió: Furfangos borivó

február 20., Vers és Dal sorozat

Törõcsik Mari: Ugye kicsit ismerõs? 

(Csillag Péterrel közösen beszélgetve)

február 26., Vers és Dal sorozat

Eperjes Károly: 

Mindent lehet, de csak a jót szabad

március 6., Vers és Dal sorozat

Szabó András: A Lélek versei

Öt millenniumi hangverseny

dr. Rockenbauer Zoltán miniszter 

védnökségével:

május 13.

Bach: 51. zsoltár, Haydn: Salve Regina

Zádori Mária, Bárány Péter,

Drucker Péter, Sólyom-Nagy Máté

cont.: Gyöngyösi Levente

Orfeo zenekar, 

vez.: Vashegyi György

május 16. Szt. Imre Gimnázium

80 perc alatt a föld körül

Amadinda Ütõegyüttes

május 20.

Bach: János passió

Zádori Mária, Lax Éva,

Kállay Gábor, Moldvay József

cont.: Dobozy Borbála

Lutheránia Kórus, Savaria Barokk,

(m. v.: Németh Pál, km.: Vitárius Piroska) 

vez.: Kamp Salamon

május 23. Szt. Imre Gimnázium

Muzsikás Együttes

május 27.

Washington Univ. Choir

vez.: Lori Wiest

június ?

Tiroler Motettenchor

június 4.

Bárdos Zenei Hetek hangversenye

szeptember 30.

Bach-Mozart-Pergolesi mûvek

Szabó Veronika, Baghy Emília, 

Molnár András, Bercelly István

Szt. István Király iskola zenekara és nõikara

(m. v.: Tõkés Mária Tünde)

vez.: Horváth Gábor 

bevezette: Makovecz Imre

október 14.

Haydn: Teremtés

október 21.

Haydn / Mozart: Requiem

Krasnyánszky Tünde, Lax Éva, 

Kálmán László, Benkõ Pál

Monteverdi Kórus, Savaria Barokk

m. v.: Németh Pál 

vez.: Kollár Éva, Csányi Tamás

védnök: Rockenbauer Zoltán miniszter

október 29., Vers és Dal sorozat

A magyar bor: kultúra és mûvészet

Kató Csaba, Szabó András, Csányi Tamás

november 7., Vers és Dal sorozat

Berecz András: Félbevágott pipafüst

november 14., Vers és Dal sorozat

Mácsai Pál–Huzella Péter: 

Befogad és kitaszít a világ

november 20., Vers és Dal sorozat

Illyés Kinga†: Az élet kenyere (Szt. Erzsébet)

bevezette: dr. Csapody Miklós irodalom-

történész
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2002

április 14.

500 év kórusa 1.

Magyar Rádió Énekkara

vez.: Strausz Kálmán

a Tûzoltó utcai gyermekklinika javára

védnök: Mádl Dalma

április 23. Szt. Imre Gimnázium, díszterem

Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes estje

április 28.

500 év kórusa 2.

Cantate Vegyeskar, 

vez.: Sapszon Ferenc

május 5.

500 év kórusa 3.

Tomkins Énekegyüttes, 

vez.: Dobra János

május 15., jótékony célú hangverseny

Magyar Rádió énekkara 

vez.: Strausz Kálmán

június 30.

Bangor Festival Choir

vez.: Ronald Sherwin

szeptember 29.

Orbán: Missa nona, Pergolesi: Stabat Mater

Bodrogi Éva, Heim Mercedes

Angelica Nõikar, Hubay zenekar 

vez.: Gráf Zsuzsa

bev.: Makovecz Imre 

október 27.

Haydn / Mozart: Requiem

Kiss Rózsa, Bardócz Erzsébet,

Basky István, Korpás Ferenc

Magyar Rádió Énekkara, 

Solti Kamarazenekar 

vez.: Strausz Kálmán, Csányi Tamás

november 5., Vers és Dal sorozat

Berecz András: Királyon gúnyalik

november 10. Szt. Imre nap

Musica Sacra Civitatis

Ádám isk., Szt. Margit Gimn. ének- és zkr., 

Hajós György

november 12., Vers és Dal a Szt. Margit

Gimnázium dísztermében

Tizenöt zsoltár

Sebestyén Márta, Gryllus Dániel és Vilmos,

bev.: Brückner Ákos Elõd

november 25. Vers és Dal a Szt. Imre

Gimnázium dísztermében

Claudel: Angyali üdvözlet

Nagy-Kálózy Eszter, Eperjes Károly, Venczel

Vera, Blaskó Péter, Dér Denisa, Dóczy Péter,

rend.: Dér András

november 26., Vers és Dal sorozat 

Cseh Tamás: Frontátvonulás

december 3., Vers és Dal sorozat 

Szabó András: Ne feledd a tért (Illyés-est)

2003

május 4.

Magyar Rádió Gyermekkórusa, 

vez.: Thész Gabriella, Nemes László Norbert

május 11.

Bach: 3 szólószonáta

Szenthelyi Miklós hegedûestje

Guarneri 1723-ban készült mesterhangszerén

május 18.

Monteverdi Kórus, 

vez.: Kollár Éva

május 25.

régi és kortárs angol zene

Chester St. Cecilia Singers, 

vez.: Brian Greenshill

társrendezõ: CMI

június 1.

Händel: Messiás

Kiss Rózsa, Meláth Andrea, 

Szerekován János, Oláh Zsolt

Baptista Központi Ének- és Zenekar, vez.:

Oláh Gábor
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szeptember 28.

Hangverseny az egyházközségi 

Karitász javára Mádl Dalma védnökségével

Charpentier: Psalmus Davidis, 

Messe des Morts

Zádori Mária, Kovács Ágnes, Gavodi Zoltán,

Drucker Péter, Regenhart András, 

Kovács István

Purcel Kórus, Orfeo Zenekar 

(korhû hangszereken)

vez.: Vashegyi György

október 26.

J. Haydn / W. A. Mozart: Requiem 

A forradalom és szabadságharc áldozatainak

emlékezetére 

Kiss Rózsa, Meláth Andrea, 

Szerekován János, Mokán László

Baptista Központi Ének- és Zenekar, 

vez.: Oláh Gábor, 

bevezette: Jókai Anna író

október 28., Vers és Dal sorozat

Ritka (a) magyar

Bubik István† színmûvész estje

november 11., Vers és Dal sorozat

A Rákóczi-szabadságharc emlékezete

a Jánosi-együttes estje

(Jánosi András, Túri András, Kiss Csaba,

Szûcs Miklós, Danhauser Zoltán)

november 25., Vers és Dal sorozat

Válogatott rögtönzéseim

Sándor György estje

december 2., Vers és Dal sorozat

Jóslat

Cseh Tamás estje Bereményi Géza verseivel

december 9., Vers és Dal sorozat

A magyar bor: kultúra és mûvészet versben,

dalban, borkóstolóval ízesítve

Kató Csaba borajánló és Szabó András

versmondó estje

2004

május 2.

Bach-est

Magyar Virtuózok Kamarazenekar, 

m. v.: Szenthelyi Miklós

május 9.

Franz Tunder (1614–1667)

Egyházi vokális mûvek – újkori bemutató

Purcell kórus, Orfeo zenekar – korhû hang-

szereken

Zádori Mária, Csereklyei Andrea szoprán 

Bárány Péter kontratenor

Timothy Bentch tenor 

Kovács István basszus

vez.: Vashegyi György

május 16.

Liszt: Koronázási mise

Szabóky Tünde szoprán, Török Ilona alt

Kállay Gábor tenor, Cser Péter basszus

Mátyás-templom ének- és zenekara, 

vez.: Tardy László

május 23.

Bach-est

„Der Gerechte kommt um” 

„Mit Fried und Freud ich fahr dahin” 

BWV 125

„Herr Jesu Christ, du höchstes Gut” BWV 113

Kovács Ágnes szoprán, Németh Judit

Timothy Bentch, Kovács István 

Purcell kórus, Orfeo zenekar 

(korhû hangszereken) 

vez.: Vashegyi György

június 20.

Boston Trinity Church Choir, 

vez.: Brian Jones
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október 3.

A történelmi Magyarország egyházi zenéje

a dévai gyermekotthon javára

Vesperae de Confessore, Te Deum, 

újkori bemutató

Discantus énekegyüttes 

Csereklyei Andrea – szoprán

Rácz Erzsébet / Vörös Györgyi, hegedû

Dobozy Borbála – csembaló

Scholz Anna, cselló / barokk hangszere-

gyüttes / vez.: Csányi Tamás

bevezette: Makovecz Imre

október 24.

J. Haydn / W. A. Mozart: Requiem

Zádori Mária, Schöck Atala, 

Beörthy-Kiss László, Cser Krisztián 

Cantate Vegyeskar, Hubay Jenõ

Kamarazenekar, 

vez.: Csányi Tamás, Sapszon Ferenc

október 31.

Hangverseny a gerényi templom freskóinak

megmentésére Beke Ágnes szervezésében és a

Budapesti Vonósok vállalásával

Olawunyi Róbert, Fenyõ László, Fenyõ Ervin,

Meláth Andrea, Áchim Erzsébet, Drahos Béla,

Botvay Károly közremûködésével

november 9., Vers és Dal sorozat

„Felszóval így éneklék”

Kobzos Kiss Tamás estje Balassi Bálint

születésének 450. évfoldulójára

november 16., Vers és Dal sorozat

Rejtelmek 

Sebõ Ferenc estje

november 23., Vers és Dal sorozat

„Maradnak az igazak”

Simó József Wass Albert-estje

november 30., Vers és Dal sorozat

„Magyarország, édes hazám”

Budai Ilona estje

december 19.

A szentegyházi Gyerekfilharmónia koncertje,

vez.: Haáz Sándor

2005

február 19. Szt. Imre Gimnázium, díszterem

Jótékony célú hangverseny a gyimesbükki

iskola könyvtárának megerõsítsére

Mádl Dalma asszony védnökségével

Ádám Jenõ Iskola kórusa, Klukon Edit,

Gulyás Dénes, Huzella Péter, Kaláka

együttes, Ferenczi Csongor 

mûsorvezetõ: Csányi Tamás

szerkesztõ: Szilágyi Aranka
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május 1.

Bach-est Kárpátalja mûemlékei javára, a

gerényi templom freskóinak megmentéséért

Budapesti Vonósok Kamarazenekar

km.: Bánfalvi Béla, m. v.: Botvay Károly

május 8.

J. Haydn: Salve Regina (Hob. XXIII. B2), 

W. A. Mozart: Templomi szonáta (K. 328),

Georg Lickl: Missa Solemnis in D

újkori bemutató

Purcell Kórus, Erdõdy Kamarazenekar, 

hm.: Szefcsik Zsolt, 

Zádori Mária, Megyesi Schwartz Lúcia,

Megyesi Zoltán, Asztalos Bence 

vez.: Vashegyi György

május 15.

500 év egyházi zenéje, 

Debreceni Kodály Kórus, 

vez.: Erdei Péter

május 22.

500 év egyházi zenéje

a megalakulásának 50. jubileumát ünneplõ

Magyar Rádió Gyermekkórusa, 

vez.: Thész Gabriella és Nemes László Norbert

július 31.

International Music Ministry Chorale

km.: Clint Gawthrop

vez.: Charles W. Zwicki

(a Marta Lindop Promotions

közremûködésével)

szeptember 25.

hangverseny a Csángómagyar Iskola javára

Mádl Dalma asszony védnökségével

G. Rossini: „Kis ünnepi mise” 

Budapesti Monteverdi Kórus, 

Schnöller Szabina, Takács Zsuzsanna,

Honinger László, Bretz Gábor, 

zongorán közremûködik: 

Ney Gábor és Krasznai Gáspár, 

vez.: Kollár Éva, 

bevezette: Makovecz Imre

október 23.

J. Haydn / W. A. Mozart Requiem

A forradalom és szabadságharc áldozatainak

emlékezetére

Cantate Vegyeskar (m. v.: Sapszon Ferenc), 

Budapesti Vonósok Kamarazenekar, 

m. v.: Botvay Károly, hm.: Bánfalvi Béla, 

Csereklyei Andrea, Takács Zsuzsanna,

Beöthy-Kiss László, Cser Krisztián

vez.: Csányi Tamás, Sapszon Ferenc

október 29. Szt. Imre Gimnázium

hangverseny a Házsongárdi temetõ síremlé-

keinek megújításáért Tõkés László püspök

védnökségével és bevezetõ gondolataival

Budai Babszem néptáncegyüttes 

(tanárok: Rikassy Barbara, Gubik József), 

Jandó Jenõ zongoramûvész, 

Bánffy György színmûvész, 

Transylmania együttes (Székelyföld)

szerkesztõ: Szilágyi Aranka

november 22., Vers és Dal sorozat

„Maradnak az igazak”

Simó József Wass Albert estje (2.)

november 29., Vers és Dal sorozat

Ki voltál te, Vitézem?

Válogatás Csokonai Vitéz Mihály

költészetébõl 

Kobzos Kiss Tamás estje

december 6., Vers és Dal sorozat

Szép szerelmem, Magyarország...

Tolcsvay Béla estje

2006

április 9-én, virágvasárnap 

Thomas Tallis: Jeremiás siralmai, nagyböjti

zsoltárok, az Eperjesi Graduál énekei

UniCum Laude Énekegyüttes

(Csapó József, Meláth Árpád, Mits Arnold,

Pécsi Csaba, Kutnyánszky Csaba, 

Dobos László)

bevezette: Brückner Ákos Elõd O. Cist.

április 23. Szent Imre Ház 

Muzsikás együttes elõadása gyermekeknek és

felnõtteknek, korhatár nélkül

május 7. 

Budapesti Énekes Iskola

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepi miséje 

május 14. 

500 év kórusa 1.

Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara

(Nagyvárad) 

vez.: Berkesi Sándor és Brugós Anikó 

május 21. 

J. Haydn: Krisztus hét szava a kereszten

Budapesti Vonósok

m. v.: Botvay Károly, hm.: Bánfalvi Béla

május 28. 

500 év kórusa 2.

Angelica Leánykar, 

vez.: Gráf Zsuzsanna
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október 22. 

J. Haydn / W. A. Mozart: Requiem 

A forradalom és szabadságharc áldozatainak

emlékezetére 

Debreceni Kodály Kórus 

Budapesti Vonósok Kamarazenekar,

Csereklyei Andrea, Takács Zsuzsanna,

Beöthy-Kiss László, Moldvay József 

vez.: Csányi Tamás 

A hangverseny védnöke Sólyom László

köztársasági elnök

november 5., Szt. Imre-nap

Musica Sacra Civitatis 

XI. kerületi zenei együttesek hangversenye 

a Ciszterci Szent Imre-templomban a temp-

lom felszentelésének évfordulóján és

védõszentjének ünnepén 

Ádám Jenõ Iskola kórusa, Bethlen Gábor

Iskola kórusai, Bárdos Lajos Gyermekkar,

Don Bosco Iskola kórusa

november 21., Vers és Dal sorozat

a Muzsikás együttes estje 

Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter,

Hamar Dániel

november 28., Vers és Dal sorozat

Károli Gáspár: Vizsolyi biblia 

Csernus Mariann Jászai-díjas, érdemes

mûvész, a Nemzeti Színház örökös tagja estje

december 5., Vers és Dal sorozat 

„Mennynek, földnek Királya” 

Lovász Irén elõadómûvész estje

december 9. Vers és Dal sorozat

a Szt. Margit Gimnázium kápolnájában

a petrozsényi árvaház és iskola javára 

Mádl Dalma asszony védnökségével 

A Hegyi beszéd

dalok Máté evangéliuma alapján 

Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos estje 

km.: Mécs Károly színmûvész 

Az ószövetségi törvények / A törvények új

értelme / A nyolc boldogság himnusza / A

tanítványok feladata / Az ég madarai / A

vakmerõ ítélet / A szûk kapu / Az Úr imája /

A földi javak és a mennyei kincs / A sziklára

épített ház 

bevezette: Brückner Ákos Elõd O. Cist.

2007

március 24.

Haydn: Teremtés oratórium 

az 50. jubileumát ünneplõ Baptista Központi

Énekkar elõadásában, 

Kiss Rózsa, Szerekován János, 

Moldvay József

a Baptista Központi Ének- és Zenekar

vez.: Strausz Kálmán 

április 1., virágvasárnap

J. Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán 

a Budapesti Vonósok Kamarazenekar

mûv. vez: Botvay Károly, 

hm.: Bánfalvy Béla 

és dr. Bolberitz Pál megfogalmazásában

május 13. 

Bizánci lelkület – magyar hangok 

Szent Efrém Férfikar 

m. v.: Bubnó Tamás 

május 19. 

Gabriel Fauré: Requiem, 

Vajda János: Magnificat 

(az orgonára átírt változat õsbemutatója)

Budapesti Monteverdi Kórus (35. jubileum)

Somogyi-Tóth Dániel – orgona 

vez.: Kollár Éva 
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szeptember 14., Szent Imre Gimnázium,

Díszterem 

Dortmundi Rendõrség Központi Férfikórusa 

vez.: Herbert Grunwald

MKM Kelenvölgyi Férfikórus 

vez.: Stiblo Anna 

Albertfalvi Közösségi Ház 

Gesualdo Kamarakórusa 

vez.: Stimetz András 

Weiner Leó Zeneiskola rézfúvós együttese 

m. v.: Sztán István 

szeptember 16. 

a Ciszterci Szent Imre-templomban 

Dortmundi Rendõrség Központi Férfikórusa 

vez.: Herbert Grunwald 

MKM Kelenvölgyi Férfikórus 

vez.: Stiblo Anna

szeptember 16. 

Hangverseny az erdélyi Kallós Zoltán

Alapítvány javára Mádl Dalma asszony 

védnökségével 

Tolcsvay Béla, Tolcsvay László: 

Magyar mise 

km.: Tolcsvay László, 

Sáfár Mónika, Sasvári Sándor 

és a Rotunda énekegyüttes. 

vez.: Tóthné Mózer Annamária 

bevezette: Kallós Zoltán 

szeptember 19. 

Musica Sacra Civitatis

XI. kerületi zenei együttesek hangversenye

Carmine Celebrat kórus

vez.: Zimányi István 

Karolina úti Boldogasszony kápolna kórusa 

vez.: Molnár Katalin 

Szent Szabina-kápolna kórusa 

vez.: Illés Richárd 

szeptember 23. 

Andrew Lloyd Webber – Tim Rice 

József és a színes, szélesvásznú álomkabát 

A „Ciszterock Társulat” elõadásában

közremûködnek: Csányi Tamás, Hervai Pál,

Lászlóffy Zoltán, Szemkeõ-Martin Orsolya,

Márki Ferenc, Oszlay András, Szabó Kinga,

Tóth Zsolt Ipoly O. Cist., Wochna Marek

valamint Csányi Katalin, Dobai Anna, 

Gresz Orsolya, Halmy Zsófia, Komlóssy

Gábor, Kondár Gergely, Meszéna Katalin,

Molnár Berta, Rudán Erzsébet, Rudán János,

Rudán Mária, Scholz Anna, Starcz Emese,

Winkler Balázs, és a Nut Rockers együttes

(Arató Balázs, Kiss Gergely, Márki Ferenc,

Nagy Ákos, Nyári Péter). 

A magyar szöveg Seltsam László fordítása

alapján készült. 

rendezõ: Lukácsy Huba

zenei vezetõ: Csányi Tamás, Márki Ferenc 

október 21.

J. Haydn / W. A. Mozart: Requiem 

A forradalom és szabadságharc áldozatainak

emlékezetére 

Budapesti Monteverdi Kórus 

Budapesti Vonósok Kamarazenekar 

m. v.: Botvay Károly

hm.: Bánfalvi Béla 

Csereklyei Andrea, Takács Zsuzsanna,

Kálmán László, Cser Krisztián

vez.: Kollár Éva 
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november 11. 

Andrew Lloyd Webber – Tim Rice: 

József és a színes, szélesvásznú álomkabát 

A „Ciszterock Társulat” elõadásában 

a szereplõket lásd fentebb 

november 13., Vers és Dal sorozat

„Az nem lehet, hogy annyi szív...” 

Sudár Annamária estje 

november 20., Vers és Dal sorozat

Kodály Zoltánra emlékezve 

A Muzsikás együttes estje 

Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter,

Hamar Dániel 

november 27., Vers és Dal sorozat

„Magyarország szép nemes csillaga” 

Jubileumi mûsor Szent Erzsébet tiszteletére 

a Vagantes Trió estje 

Tóth István, Kálmán Péter, Szabó István 

2008

március 16. 

Pergolesi: Stabat Mater 

Csereklyei Andrea, Takács Zsuzsanna

a templom nõi kara és a Budapesti Vonósok

(m. v.: Botvay Károly, hangversenymester:

Bánfalvi Béla) 

vez.: Csányi Tamás 

bevezette: dr. Bolberitz Pál professzor 

április 6.

Kórusmûvek a Biblia évében

Debreceni Református Kollégium Kántusa 

m. v.: Berkesi Sándor 

április 13. 

A történelmi Magyarország 

bizánci rítusú zenei emlékei

Szent Efrém Férfikar 

m. v.: Bubnó Tamás 

április 20.

Händel: Messiás

Budapesti Ifjúsági Kórus és Zenekar 

karigazgató: Gerenday Ágnes 

Kiss Rózsa, Meláth Andrea

Szerekován János, Oláh Zsolt

vez.: Oláh Gábor 

április 27. 

„Csak énekelj, mert az énekben szív dobog”

Nyíregyházi Pro Musica Leánykar 

m. v.: Szabó Dénes 

november 11., Vers és Dal sorozat

„Csendes csodák” 

összeállítás Reményik Sándor verseibõl 

Hûvösvölgyi Ildikó színmûvész estje 

km.: Csáky András, gitár 

november 18., Vers és Dal sorozat

„Közös kincs” 

válogatás a határon túli magyar irodalomból 

Szabó András versmondó estje 

november 25., Vers és Dal sorozat

Visky András: Júlia 

Dér Denisa színmûvész estje 

december 2. Vers és Dal

Muzsikás együttes – Sipos Mihály, Porteleki

László, Éri Péter, Hamar Dániel estje 

km.: Petrás Mária 

szeptember 7., Szent Margit Gimnázium

„Reneszánsz Év” kórustalálkozó

Bach-Collegium Praha, Marosvásárhelyi

Musica Humana Nõi Kamarakórus, 

Adai Musica Humana Kamarakórus, 

Trogír – Klapa-Tragos, 

Albertfalvi Gesualdo Kamarakórus, 

Budapesti Vándorkórus, 

Kelenvölgyi MKM Férfikórus 

szeptember 28. 

Az egyházközség hagyományosan jótékony

célú hangversenye a magyarfalui csángó 

iskola javára 

Mutasd meg nekünk az Atyát! 

Sillye Jenõ és barátai hangversenye 

november 22. 

A történelmi Magyarország 

egyházi zenéje 

Valentin Deppisch: Magnificat 

Boldogasszony lelkészség

a templom énekesei és kamarazenekara 

vez.: Csányi Tamás 
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november 26. 

Verdi: Requiem

a szabadságharc áldozatainak emlékezetére 

Váradi Mariann, Bakos Kornélia, 

Prevoz János, Bátor Tamás, 

Monarchia Szimfonikus Zenekar, 

hm.: Schuster Andrea, 

Budapesti Kórus, karig.: Kaposi Gergely, 

Belvárosi Fõplébániatemplom Énekkara,

karig.: Virágh András, a Pro Fun Vegyeskar, 

karig.: Énekes Katalin, 

vez.: Virágh András Liszt-díjas

2009

május 10. 

Évfordulók nyomában 

Purcell, Handel, Haydn, Mendelssohn

Tomkins Énekegyüttes 

m. v.: Dobra János 

május 16. 

Keresztül a századokon, 

a reneszánsztól a spirituáléig

American University Chamber Singers

(Washington) m. v.: Daniel E. Abraham 

A Marta Lindop Promotions támogatásával. 

május 24. 

A gyõri Székesegyház zenei kincsei 

(Istvánffy, Richter, Werner és kortársaik)

a Gyõri Székesegyház Palestrina Kórusa 

és Zenekara, 

vez.: Katona Tibor 

május 30. Haydn-kismaraton

A tisztelet tizenkét órája

2009. május 30-án, szombaton,

12–22 óráig.

12.00

C-dúr mise (Mariazellermesse)

Budapesti Énekes Iskola Ének- és Zenekara

(m. v.: Mezei János, Bubnó Tamás)

Nemessányi Éva, Rajk Judit, 

Szabó Sebestyén, Laborfalvi Soós Béla

(ének), Mezei János (orgona)

vez.: Bubnó Tamás

12.45

C-dúr „Alleluja” szimfónia, No.30

Budavári Kamarazenekar

vez.: Héja Benedek

13.00

A Megváltó utolsó hét szava a keresztfán

Hegedûs Endre és Katalin (zongora)

14.00

B-dúr mise (Theresienmesse)

ELTE Bartók Béla Énekkar, 

Egyetemi Koncertzenekar

Skoff Zsuzsanna, Meláth Andrea, 

Szerekován János, Haja Zsolt (ének), 

Godár Márton (orgona)

hm.: Dúlfalvy Éva, 

énekmester: Pintér Dömötör

vez.: Kovács László 

Liszt-díjas, érdemes mûvész

15.00

Kantáták, versenymûvek 

Savaria Barokk Zenekar 

(korhû hangszereken) 

Szigetvári Dávid (tenor), Vitárius Piroska

(hegedû), Várallyay Ágnes (csembaló)

m. v.: Németh Pál Liszt-díjas

16.00

d-moll mise (Nelson mise)

Egyetemi templom Don Bosco Ének- és

Zenekara

Rácz Éva, Heim Mercedes, 

Basky István, Laborfalvi Soós Béla (ének)

vez.: Benyus Sándor

17.00

F-dúr missa brevis

Pro Fun Vegyeskar, 

Szt. Imre-templom énekesei, 

Fodor kamaraegyüttes

Szász Annamária, Takács Zsuzsanna (ének), 

Hajós György (orgona)

m. v.: Énekes Katalin, Csányi Tamás

17.30

Baryton-triók 

Custos Consort 

Szászvárosi Sándor (baryton), 

Cs. Nagy Tamás (barokk brácsa), 

Lachegyi Anna (viola da gamba)

18.00 szentmise

19.00

B-dúr mise 

(Missa sancti Bernardi von Offida)

Tomkins Énekegyüttes

Monarchia Kamaraegyüttes 

hm.: Schuster Andrea

vez.: Dobra János
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20.00

Missa brevis Sancti Joannis de Deo 

(Kleine Orgelmesse) 

Mátyás-templom ének- és zenekara

Keszthelyi Csilla (szoprán) 

Hock Bertalan (orgona)

vez.: Tardy László karnagy

20.30

Concerto per l'Organo

Semmelweis Kamarazenekar 

Dr. Kolbe Ilona (orgona)

vez.: Tardy László

21.00

Teremtés – oratórium

Baptista Központi Ének- és Zenekar

Kiss Rózsa, Szerekován János, 

Szüle Tamás (ének)

vez.: Oláh Gábor

szeptember 27. 

Choralis Constantinus 500

A Habsburg császári udvar énekes szertartá-

sai a 15–16. századi gyakorlat szerint

Corvina Consort

m. v.: Kalmanovits Zoltán

október 4. 

Hangverseny az erdélyi, a felvidéki és a

délvidéki Vasárnapi Iskola mozgalom támo-

gatására Mádl Dalma asszony védnökségével 

A történelmi Magyarország zenéje 

Deppisch Bálint, Esterházy Pál, Michael

Haydn, Istvánffy Benedek, Linzenpolz Simon

mûvei 

Zádori Mária estje 

40 év a régizene szolgálatában 

muzsikus társai: Draskóczy Eszter, 

Petõfi Erika, Rácz Erzsébet (hegedû), 

Kallai Nóra (cselló), Fodor Péter (nagybõgõ),

Kõházi Edit, Hamar Gergely (oboa), 

Dobozy Borbála (continuo), 

korhû hangszereken, 

valamint Szutrély Katalin (szoprán) 

vez.: Csányi Tamás 

október 8. 

Choralis Constantinus 500

A Habsburg császári udvar énekes szertartá-

sai a 15–16. századi gyakorlat szerint

Corvina Consort

m. v.: Kalmanovits Zoltán

október 25. 

Haydn / Mozart: Requiem 

A szabadságharc áldozatainak emlékezetére 

Ars Nova Sacra Énekegyüttes 

m. v.: Répássy Dénes és Répássy Gábor 

Budapesti Vonósok Kamarazenekar 

m. v.: Botvay Károly, hm.: Bánfalvi Béla 

Csereklyei Andrea, Takács Zsuzsanna,

Beõthy-Kiss László, Cser Krisztián – ének 

vez.: Csányi Tamás 

november 17., Vers és Dal sorozat

Édes lelkem, fényes napom... 

a Muzsikás együttes estje

(Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter,

Hamar Dániel) 

november 24., Vers és Dal sorozat

Õrizz, angyal, õrizz... 

Ferencz Éva estje 

közremûködik: Varga Kornél István 

december 1., Vers és Dal sorozat

Rejtelmek (2.) 

Sebõ Ferenc estje 

2010

március 28. 

Pergolesi: Stabat Mater 

Darázs Renáta, szoprán

Takács Zsuzsanna, alt 

a templom nõi kara és zenekara 

vez.: Csányi Tamás 

bevezette: Beer Miklós püspök 

április 1. 

Francois Couperin: Lessons de Ténebres

(Jeremiás siralmai, Párizs, 1714) 

Szemkeõ-Martin Orsolya, 

Szili Gabriella – ének, 

Dinyés Soma – orgona, Szabó Zsolt – gamba 
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április 25. 

J. S. Bach: Jesu meine Freude, BVW 227, 

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen; BWV 12, 

Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf, BWV

226, Wer mich liebet, BWV 59 

Zádori Mária, Gémes Katalin, Szigetvári

Dávid, Jekl László 

Lutheránia Énekkar, Budapesti Vonósok 

hm.: Bánfalvi Béla 

m. v.: Botvay Károly 

vez.: dr. Kamp Salamon 

május 29. 

J. S. Bach: h-moll mise 

Zádori Mária, Darázs Renáta, Rém Gabriella,

Kálmán László, Kovács István 

Dinyés Soma, orgona 

Budapesti Monteverdi Kórus és zenekar

korhû hangszereken

vez.: Kollár Éva 

szeptember 26. 

A 60 évvel ezelõtt kitelepítettek emlékére

épülõ hortobágyi ökumenikus templom támo-

gatására 

Bob Dylan – Dalok a Megváltóról

Fordította Domján Gábor és Csányi Tamás 

A Ciszterock Társulat elõadása 

Szemkeõ-Martin Orsolya, Hervai Pál, 

Csányi Tamás (ének), Wittmann Zsófia, 

Mészáros András, Varga Máté (gitár) 

Gáll Zsófia (fuvola), Márki Ferenc (trombi-

ta), Scholtz Anna (cselló), Simonkay Márton

(zongora), Bíró Judit, Csányi Janka, 

Csányi Sára, Darnay Katalin, Dobai Anna,

Halmy Zsófia, Gresz Orsolya, Kondár

Gergely, Kuhn Tamás, Makrai Márton,

Mocskonyi Erzsébet, Rudan János (ének) 

hangtechnika: Márki Ferenc, 

vetítés: Diapro Kft.

m. v.: Csányi Tamás 

október 24. 

Ruggiero Leoncavallo: Requiem 

A forradalom és szabadságharc áldozatainak

emlékezetére 

Bakonyi Anikó, Prevoz János, Szüle Tamás

Belvárosi Vonósok, Budapesti Kórus, 

karigazgató: Cser Miklós, 

Budapesti Ifjúsági Kórus, 

karigazgató: Gerendai Ágnes, 

Virágh András Gábor orgona 

vez.: Virágh András Liszt-díjas 

november 16., Vers és Dal sorozat

Táltost ülvén paripára nincs szükség 

Berecz András estje 

november 23., Vers és Dal sorozat

Együtt erõ vagyunk, szerteszét gyöngeség 

Simó József Wass Albert-estje (3.)

november 30., Vers és Dal sorozat

Mennyei poggyász 

Sudár Annamária és Szabó András estje 

2011

április 17., virágvasárnap 

Bob Dylan – Dalok a Megváltóról

Fordította Domján Gábor és Csányi Tamás 

A Ciszterock Társulat elõadása 

Szemkeõ-Martin Orsolya, Hervai Pál, Csányi

Tamás (ének) 

Wittmann Zsófia, Mészáros András, 

Varga Máté (gitár) 

Gáll Zsófia (fuvola), Márki Ferenc (trombi-

ta), Asbóth Richard (cselló), Simonkay

Márton (zongora) 

Bíró Judit, Csányi Janka, Csányi Katalin,

Csányi Sára, Darnay Katalin, Dobai Anna,

Halmy Zsófia, Gresz Orsolya, Kondár
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Gergely, Kuhn Tamás, Makrai Márton, 

Mocskonyi Erzsébet, Rudan János (ének) 

hangtechnika: Márki Ferenc, 

vetítés: Diapro Kft., 

m. v.: Csányi Tamás

bevezette Dékány Sixtus O.Cist. apát 

április 21., nagycsütörtök

Buxtehude: Membra Jesu Nostri – részletek

Szili Gabriella, Martin Orsolya – szoprán

Bodóczky Miklós – basszus, Bartók viola da

gamba consort (m. v.: Dinyés Soma) 

és a Bartók Konzervatórium diákjaiból

alakult kamarakórus

május 1.

Liszt 1., Highgate Choral Society, London 

km.: Daniel Moult (orgona) Szutrély Katalin,

szoprán 

vez.: Ronald Corp 

Liszt: Missa Choralis / motetták 

május 8.

Liszt 2., Szent Efrém Férfikar 

Varga Donát, Viszló István, Philipp György,

Laborfalvi Soós Béla (ének), Horváth Márton

Levente (orgona) 

m. v.: Bubnó Tamás 

Liszt: Szekszárdi mise 

május 15. 

Savaria Barokk Zenekar 

(korhû hangszereken) 

González Mónika (szoprán), Jekl László

(basszus), Kovács István (basszus), 

Szigetvári Dávid (tenor) 

vez.: Németh Pál 

Antonio Caldara: Szent István, 

Magyarország elsõ királya 

(Santo Stefano, Primo Re dell' Ungheria)

oratórium, magyarországi bemutató

Schmitt Pál köztársasági elnök védnökségével 

május 21.

Liszt 3., A Cantate kórus ünnepi hang-

versenye Liszt születésének 200 éves jubileu-

ma alkalmából 

Közremûködnek: Jubilate leánykar, Laudate

gyermekkar, Csereklyei Andrea – szoprán,

Geiger Lajos – bariton, Horváth Márton

Levente – orgona és zongora 

Missa choralis (részletek), Krisztus-oratórium

(részletek), motetták, Kodály: Liszt Ferenchez 

vez.: Sapszon Ferenc 

június 26.

Liszt 4., Liszt: Szent Szaniszló-oratórium

õsbemutató

Wiedemann Bernadett, Haja Zsolt, 

Kovács István, 

Budapesti Stúdió Kórus, Honvéd Férfikar,

Óbudai Danubia Zenekar 

vez.: Strausz Kálmán 

A magyar EU-elnökség hivatalos programja 

augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe 

Liszt: Missa Choralis 

Közremûködik a Budapesti Stúdió Kórus 

km.: Sipos Mariann, 

Takács Zsuzsanna, Mukk József, 

Hámori Szabolcs – ének, 

Nagy László Adrián – orgona 

vezényel Strausz Kálmán 

október 2. 

Jótékony célú hangverseny a délvidéki,

muzslyai magyar kollégium támogatására 

Liszt: Esztergomi mise (vatikáni változat) 

Matkócsik Éva szoprán, Bakos Kornélia alt,

Molnár András tenor, Tóth János basszus 

Budapesti Kórus, Belvárosi fõplébánia-

templom kórusa, Belvárosi Vonósok 

Virágh András Gábor orgona 

vez.: Virágh András Liszt-díjas

vendégünk: Kalapis Sztoján szalézi szerzetes 

október 23. 

W. A. Mozart: Requiem 

a forradalom és szabadságharc áldozatainak

emlékezetére 

Kiss Rózsa, Meláth Andrea 

Szerekován János, Lettner Zsolt, 

Baptista Központi Ének- és Zenekar 

vez.: Oláh Gábor 

bevezette: dr. Paczolay Péter, 

az Alkotmánybíróság elnöke 

november 15., Vers és Dal sorozat

„Jóság síró vágya” 

Kubik Anna színmûvész estje 
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november 22., Vers és Dal sorozat

„Édes lelkem, fényes napom” 

a Muzsikás együttes estje 

Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter,

Hamar Dániel 

november 29., Vers és Dal sorozat

„Édes néném” 

Emlékmûsor Mikes Kelemen halálának 

250. évfordulójára 

Szabó András versmondó estje 

december 6., Vers és Dal sorozat

„Elindultam világ útján” 

Budai Ilona meséi 

2012

március 18., 16.30

Budapesti Monteverdi Kórus

40 éves jubileumi hangversenye

km.: Krasnyánszky Tünde és Kiss Edit, ének 

Ney Gábor, zongora / Dinyés Soma, orgona

Vezényel Kollár Éva

Monteverdi, Fauré, Brahms, Mendelssohn-

Bartholdy, Rheinberger, Kodály és Orbán

György mûvei 

április 1.

Pergolesi: Stabat Mater

Darázs Renáta, Takács Zsuzsanna, 

Draskóczy Eszter, Fodor Júlia, Kovács

Mariann, Rácz Zsóka, Vitárius Piroska, 

Vörös Györgyi, Némethy Szilvia, Szabó Réka, 

Scholz Anna, Vályi Csilla, Fodor Péter 

(korhû hangszereken)

a templom nõi kara 

vez.: Csányi Tamás

bevezette: dr. Jelenits István piarista 

április 4., nagyszerda

Bach: János-passió

Jani Gabriella, Bakos Kornélia, 

Megyesi Zoltán, Mikecz Kornél

Cser Krisztián

Concerto Kamarazenekar

vez.: Cser Miklós

április 21. 

500 év kórusa 1. 

Kodály Zoltán Kórusiskola 

Jubilate Leánykara és Cantate Vegyeskara 

vez.: Sapszon Ferenc 
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május 6. 

500 év kórusa 2. 

Tallis, Purcell, Fauré, Kodály mûvei

Islington Choral Society (Anglia) 

Szutrély Katalin, Chris Hunter, 

John March, orgona, 

vez.: Michael Bowden 

május 13. 

500 év kórusa 3. 

Magyar Rádió Gyermekkórusa 

vez.: Thész Gabriella

május 20. 

Tengernek fényes csillaga 

Sebestyén Márta (ének, furulya, dob) 

Andrejszky Judit (ének, csembaló, orgona) 

Caius Hera (lant, barokk gitár, theorba) 

Havasréti Pál (tekerõ, nagybõgõ) 

a Gazdagréti Református templom bõvítése

javára 

társszervezõ a Gazdagréti Református egy-

házközség 

október 7.

Händel: Messiás 

a „Hit Éve” kezdetén

Fodor Beatrix, Takács Zsuzsanna,

Csapó József, Hámori Szabolcs

Budapesti Stúdió Kórus

Amati Kamarazenekar

vez.: Strausz Kálmán Liszt-díjas

október 21. délután 4 órakor

Budapesti Monteverdi Kórus

jubileumi hangversenye

Jani Gabriella, Károly Edit

Csapó József, Kálmán László, 

Horváth Csaba, barokk kamarazenekar

vez.: Kollár Éva

Monteverdi: Cantate Domino Ps. 97 /

Laudate pueri Ps. 111 Schütz: Jauchzet dem

Herren Ps. 99, SWV 36

Schütz: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes

Ps. 18, SWV 386

Kodály Zoltán–Gyulai Pál: Este

Kodály Zoltán–Balassi Bálint: Szép könyörgés

Händel: Dixit Dominus Ps. 109, HWV 232

október 23.

Anton Bruckner: Requiem

Orbán György: Lux Aeterna

a forradalom és szabadságharc áldozatainak

emlékezetére

ELTE Bartók Béla Énekkara 

és Egyetemi Koncertzenekara

hm.: Dúlfalvy Éva

Skoff Zsuzsanna, Gémes Katalin 

Xavier Rivadeneira, Hámori Szabolcs 

vez.: Kovács László Liszt-díjas, 

érdemes mûvész

bevezette: dr. Simicskó István 

a XI. kerület parlamenti képviselõje,

államtitkár

november 20., Vers és Dal sorozat

„Erdélyország az én hazám”

a Muzsikás együttes estje 

Sipos Mihály, Porteleki László, 

Éry Péter, Hamar Dániel 

november 27., Vers és Dal sorozat

„Gyöngyöt az embernek”

a Misztrál együttes estje 

december 4., Vers és Dal sorozat

Irodalmi riszájkling 

(szövegek vándorlása az irodalomban)

Sudár Annamária versmondó estje

december 11., Vers és Dal sorozat

„Születésén Jézusnak..”

Adventi és karácsonyi népi énekek 

kobozkísérettel

Navratil Andrea és Demeter László 

(a Kobzos együttes tagjai) estje
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Vendégeink / 2012

február. 5.

vendégünk a Psalterium Hungaricum kórus

vez.: Arany János

február 19. 

vendégünk az Oriolus Kamarakórus

vez.: Mészáros Péter

régi angol és orosz ortodox egyházzene 

március 4.

vendégünk a Budaörsi Pro Musica Kórus 

és a Madách Gimnázium énekkara

vez.: Krasznai Gáspár

március 11.

vendégünk a Kodály Énekes Iskola

növendékeinek kamarakórusa

május 13.

vendégünk a Brnoi Filharmónia kórusa

(Csehország)

május 19.

vendégünk a zugi jódlikórus (Svájc)

Jost Marty: Jódlimise

vezényel: Urs Grossmann

május 20.

vendégünk a Carmine Celebrat kórus 

és zenekar

Antonio Caldara: Szt. József mise

vez.: Zimányi István

június 3.

vendégünk a Diósdi Nõikar

vez.: Sirákné Kemény Kinga

június 3.

Krúdy Ádám: A Hajnal – rock oratórium

vendégünk a PannonVox zenekar

szeptember 23.

Solymári Szokolay Bálint Nõikar

vez.: Blazsek Andrea

szeptember 30.

Lotti: Dór mise és motetták

Mandák kórus

vez.: dr. Balás István

szeptember 30.

Imperfectum zenekar

október 7.

Vox Hungarica Nõikar

vez.: Döbrössy János

október 14.

Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola

kórusa

vez.: Blazsek Andrea

okt. 28.

ProFun kamarakórus

Haydn: B-dúr mise, No. 7.

org.: Hajós György, vez.: Énekes Katalin

nov. 11.

a Magyar Vöröskereszt Canterino kórusa

vez.: Mózes Margit

nov. 18.

a Felsõ-krisztinavárosi templom kórusa

vez.: Tõkés Tünde
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Musica Sacra Civitatis együttesei

Ádám Jenõ Iskola kórusa

vezényel: Szalay Katalin 

és Alpárné Baranyai Rita

Albertfalvi Közösségi Ház Gesualdo kórusa

vezényel: Stimecz András

Aula Kamarakórus 

mûvészeti vezetõ: Molnár Tünde

Bárdos Lajos Ifjúsági kórus 

vezényel: Koncz Erika

Bárdos Lajos Iskola kórusa 

vezényel: Békés Gyöngyi

Bethlen Gábor Iskola kórusa

vezényel: Stimecz András

Budapesti Mûszaki Egyetem kórusa

Cantus Corvinus együttes

vezényel: Klembala Géza

Deák téri Evangélikus Gimnázium

énekkara

vezényel: Bencze Gábor

Farkasréti Általános Iskola kórusa 

vezényel: Kádár Magdolna

Gesualdo kamarakórus

vezényel: Stimecz András

Kolping kórus, Stuttgart

Õrmezei Általános Iskola kórusa

vezényel: Szabó Katalin

Pázmány Péter Katolikus Egyetem kórusa 

vezényel: Légár Piroska

Petõfi Sándor Általános Iskola 

és Gimnázium kórusa 

vezényel: Bõsze Sándorné 

Szt. Margit Gimnázium ének- és zenekara     

Teleki Blanka Iskola kórusa

vezényel: Ábrahám Mónika

Vox Hungarica nõikar 

vezényel: Döbrössy János

Weiner Leó iskola fúvószenekara

vezényel: Sztán István

Weiner iskola vonószenekara

vezényel: Papp Sándor
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A Bárdos Lajos Zenei Hetek hangversenyei a templomban

Kempelen Tünde mûvészeti vezetõ szíves közlése szerint.

Az elsõ alkalom: 1992. május 9., szombat

Kismesterek Magyarországon a 18. században

A mûsort dr. Bárdos Kornél vezette, közremûködött az Országos

Széchényi Könyvtár Kórusa (vez.: Eckhardt Mária) 

és a BMK Bárdos Lajos Vegyeskara

(vez.: G. Horváth József),

valamint hangszeres szólisták

A sorozat 1998-tól kezdve minden pünkösdhétfõn elõször Musica

Sacraként, majd „Énekeljünk együtt” címmel folytatódik. 

A fellépõ kórusok idõrendi sorrendben:

Kelenföldi Evangélikus Kórus / Bence Gábor / 1998

Pasaréti Palló Imre Énekkar / Draskóczy László / 1998

Wekerle Telepi Szent József Plébániatemplom Kórusa  

Kaposi Gergely / 1998

Érdi Minaret Férfikar / Székely Miklós / 1999

Vásárhelyi Zoltán Férfikar / Klausz Róbert / 1999, 2000 ,2012

Budafoki Munkás Dalkör / Kárpáti József / 1999

Kábelmûvek Férfikara / Biller István / 1999

Budafoki Kamarakórus / Biller István / 1999

Budai Örök Diákok Kórusa / Énekes Katalin / 1999

XVII.ker. Liszt Ferenc Kórus / Menyhárdtné Barna Zsuzsa / 1999

Építõk Kamarakórus / Petróczky Edit / 1999, 2008

Kapisztrán Kórus / Pallos Béla / 1999

VASAS Mûvészegyüttes Vass Lajos Kórusa / Hornyák Tamás / 1999

Somos Csaba / 2006, 2008

Semmelweiss-MALÉV Vegyeskar / Oláh Mária / 1999

Budaörsi Pro Musica Vegyeskar / id. Sapszon Ferenc / 1999, 2002-tõl

minden hangversenyen, 2011-ig. / 2011-ben Krasznai Gáspár  

Ferencvárosi Herz Férfikar / Anker Antal / 2000

Vám és Pénzügyõrség Liszt Ferenc Férfikar / Pálinkás Péter / 2000

Diósdi Szivárvány Nõi Kar / Sirákné Kemény Kinga / 2000, 2002,

2004, 2008

Vox Hungarica Nõi Kar / Döbrössy János / 2000, 2002, 2003, 2005

Bárdos Lajos Kamarakórus / Kempelen Tünde / 2000, 2008

BMK és a Kertészeti Egyetem Bárdos Kórusa / Somoray Eleonóra

2000, 2003

Budaörsi Plébániatemplom Werner Alajos Kórusa

Nagyné Dauner Mária / 2000,2002

Mûegyetem Kórus / Vida Györgyi / 2000, 2001 

Rómaifürdõi Egyházközség Cecília Kórusa / Kismartony Katalin 

2000, 2009

ELTE Tanító,- és Óvóképzõ Fõiskolai Kara „Nota bene” Kamarakórusa

Bánki Vera, Márton Mária / 2000

Kõbánya és Vásárhelyi Zoltán Egyesített Férfikar / Barabás Rita 

és Klausz Róbert / 2001

Kispesti Erkel Ferenc Férfikar / Anker Antal / 2001

Stella Kamarakórus / Baráz József / 2001

Pilisvörösvári Városi Vegyeskar, és Pilisszentiváni Vegyeskar 

Neubrandt Ferenc, Neubrandt Ferencné / 2001

Szarvasi Városi Kamarakórus / dr. Lengyelné Tarnai Tünde / 2002

Szarvasi Városi Brunswick Teréz Pedagógus Nõi Kar 

Bliznákné Dudás Júlia / 2011

Biatorbágyi Pászti Miklós Vegyeskar / Bolyki Eszter

2002, 2005, 2006

Sonantes Kamarakórus / Jankovics László / 2002

MOM Bartók Béla Vegyeskar / Z. Juhász Irén, Zongor Árpád / 2002

Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplom Bárdos Lajos Kórusa

Fekete Andrea / 2003

Pesterzsébeti Városi Vegyeskar / Pálffi Krisztina / 2003

Erkel Ferenc Vegyeskar / Cseri Zsófia és Frank Zoltán / 2003

Capo di tutti capi Kamarakórus / Zongor Attila / 2004

Tavasz Nõi Kar / Murányi Eszter / 2004

Adai Musica Humana Kamarakórus (Délvidék) / Birkás János 2004

Veresegyházi Cantemus Kórus / Vadász Ágnes / 2004

Lázár Nõi Kórus / Lestákné Czeróczki Judit / 2005 

Bella Musica Nõi Kar / 2011
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Diósdi Szent Gellért Vegyeskar / Lugossy Katalin / 2005

Hylarion Énekegyüttes / Mechler Anna / 2005

Kakucsi Kamarakórus / Nits Márta / 2006

Érdi Harmónia Vegyeskórus / Végh Katalin / 2006

Szekszárdi Gagliarda Kamarakórus / Anducska Adrienn / 2006

Nagymegyeri Bárdos Lajos Vegyeskar (Felvidék)

Orsovics Yvette / 2006, 2010

Vörösmarty Családi Kórus / Csik Miklós / 2006

Bonyhádi Városi Vegyeskar / Stargl Szilvia / 2006

Caffettiera stioppeta Kamarakórus / Murányi Eszter / 2007

Care voci Kamarakórus / Király Gabriella / 2007, 2008, 2009

Pestszentlõrinci Szent Margit Plébániatemplom Kórusa

Reményi Károly / 2007

Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimn. Öregdiákok Kórusa

N. Békés Gyöngyi / 2008

Canto Armoniko Kórus / Rózsavölgyi Ildikó / 2008

Gyöngyvirág Kamarakórus / Borhy Csilla / 2008

Óbudai Kamarakórus / Erdõs Ákos / 2009

Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Zoltán Nõi Kara

B. Horváth Andrea / 2009

Hunyadi Véndiák Kórus / Sebestyénné Farkas Ilona

2009, 2010, 2011, 2012

Ifjú Zenebarátok Kórusa / Ugrin Gábor / 2009

Óbudai Kamaraegyüttes / Erdõs Ákos / 2010

Nap-Éj Kórusegyesület Musica Equinoctis Kórusa

Phersy Krisztina / 2011

Greccio Kamarakórus és Cappella Mariana Schola

Kecskés Monika / 2011

Tiszaújvárosi Református Kórus / Birtalan Judit / 2011

Szirmok Érdi Városi és Pedagógus Nõi Kar

Gáborné Harmath Alíz / 2012

Wéber István Nõi Kar / Kismartony Katalin / 2012

Vox Mirabilis Kamarakórus (Székesfehérvár) / Zemlényi Katica / 2012



234

Ha az autó vezetõje átenged, ha elveszettnek hitt pénztárcánkat a becsületes megtaláló visz-
szaadja, ha nehéz csomagunkat valaki megkönnyíti – ezen gesztusokat megköszönni illik.
Sorsunk alakulásának, fontos cselekedeteinknek formálói, résztvevõi, támogatói szá-
mára a magyar nyelv talán inkább a hála kifejezést tartogatja. Az elkövetkezõ oldalakon
e négy betûvel szeretnénk fejet hajtani azok elõtt, akik énekükkel, szolgálatukkal, se-
gítségükkel, maradandó lendületükkel, figyelmükkel megajándékoztak az elmúlt évtize-
dek bármely metszetében. Emlékezetünk bizonyosan hiányos, igyekezetünk ellenére kér-
jük azok bocsánatát, akiket feledni nem volt szándékunkban...

Köszönet, hála
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Kórusénekesek

Ágostházy Borbála

Ágostházy Imre

Ágostházy Mária

Almássy Béla

Andrásfalvy Pál

Angyal János

Angyal Márton

Bagdy György

Bagdy Judit

Bajor Ágota

Bajor Ervin

Balassa Judit

Bana Adrienn

Baranyai László

Bárdos Judit

Bauer Éva

Becker Magdolna

Beke Annamária

Benkô Katalin 

Bernát Zsuzsa

Bényi Luca

Bényi Mária

Bisztrai Anna

Bisztray Dénes

Bisztray Frigyes

Bisztray György

Bódi Andrea

Bognár Erzsébet

Bognár Irén †

Bolgár Mariann

Borbély Mariann

Boromissza Gábor

Brückner Özséb

Czifra János

Csáki Maronyák Katalin

Csányi Tamás

Csébfalvi Judit

Cséffalvay Júlia

Csépai Magdolna

Csepregi-Horváth Balázs

Darnay Anna

Darnay Erika

Darnay Katinka

Deli András

Déri András

Dobai Anna

Dobai Kálmán

Endrey Magdolna

Endrõdi Károly

Endrõdi Miklós

Entz Ferenc †

Éger Györgyi †

Érdy Magdolna

Érdy Zsuzsanna †

Falvay Edit

Fancsovits András

Fazakas Eszter

Fehér Katalin

Fodor Ágnes

Frey Katalin

Fülöpp Kinga 

Fülöpp Réka

Fürjes Éva

Fürjes Lajos

Füzy Árpád

Füzy Márta

Gallatz Ágnes

Gallatz Klára

ifj. Gallatz Klára

Garamvölgyi Ágnes

Geiger Clarissa

Gergely Gabriella

Gertheis Ágnes

Gianone András

Göttinger Pál

Gresz István

Gresz Orsolya

Hajba Ágnes

Hajba Imre

Hajdu Nagy Gabriella

Halász Ferenc

Halmos Ilona

Hámori Gyula

Hampel Mária

Hankovszki Tünde

Hantos Péter

Hargittay Zsuzsa

Harsányi Katalin

Havasy István

Heckenast László

Homor Katalin

Hontváry Judit

Horányi György

Horváth Jerne

Horváth Katalin

Huszka Zsuzsanna

Ijjas Péter

Ivánka Mária

Jani János

Jászay Anna

Jávori Marie

Jenei Béla

Joláthy Tünde

Juhász Géza

Kádár Irén

Kádár Sándor

Káplán György

Kapronyi Klára

Karácsony Margit

Katona Ágnes

Katona Eszter

Kecskés Ibolya

Keresztes Ilona

Keresztes Nóra

Király Éva

Kiss Anna

Kiss Domonkos

Kiss Irén

Kiss László

Kiss Magdolna †

Kis M. Katalin

Kiss Rita Mónika

Kóczy Annamária

Komándi Györgyi

Komándi Katalin

Koós Flóra

Korbuly Klára

Korompay Anna

Kovács Eszter

Kovács Monika

Kovácsik László

Kõvágó Mónika

Krómer Ágnes

Krómer István

Kuhn Tamás

Lábán Eszter

Lak Judit

Lászlóffy András

Lászlóffy Judit

Lászlóffy Orsolya

Lászlóffy Péter
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Lászlóffy Zoltán †

Leányvári Mária †

Ludmány Anna

Magyar Attila

Major Mária

Makovecz Anna

Márki Margit

Márki Zsuzsa

Markó Katalin

Martin Edit

Martin Gábor

Martin Orsolya

Martin Péter

Melles Márta

Mersich Katalin

Mihályi Zsuzsanna

Misch Ildikó

Miskovics Ildikó

Mocskonyi Brunó

Molnár Ágota

Monostori Erika

Monostori Eszter

Müller Eszter

Nagy Márta

Nemes Réka

Németh Ágnes

Németh Endre

Németh Éva

Németh János

Németh József

Nyilas Attila

Nyilas Judit

Oszlay András

Ozvald Kinga

Östör Zsuzsa

Paál Judit

Pál Ákos

Pallagi Judit

Péter Magdolna

Pintér Ágnes

Pirovich Jenõ

Polgári Andrea

Pólya Tamás

Ponori Thewrewk Éva

Posgay Mária

Rab Márta

Rabár Eszter

Rabár Zsuzsa

Radnai Zsófia

Rauscher Mária 

Rékai Miklós

Rév Judit

Romhányi Beatrix

Romhányi Boróka 

Rózsás Edit

Rupp Anikó

Schiller Bernadette

Seidl Tibor

Semptey Katalin

Siményi János

Simon Gabriella

Simon György

Simon Magdolna

Simon Zsuzsa

Sípos Judit

Skoff Zsuzsanna

Somorjai Dorottya

Starcz Emese

Staszny András

Staszny Éva

Staszny Gábor †

Staszny Péter

Surján György

Szabó Andrea

Szabó Diana Angéla

Szabó Erika

Szabó Ildikó

Szabó Kristóf

Szabó Miklós

Szászi Katalin

Székely András

Székely Gábor 

Szerbák Gabriella

Szidor Orsolya 

Szilágyi Aranka

Szilvay Katalin

Szita András

Szita Anna

Szita János

Szita Zsuzsanna (M)

Szita Zsuzsanna (W)

Szollát Klára

Szollát Márta

Takács Dénes

Taróczy Erika

Ther Antal

Tomori Cecília

Tóth Klára

Tóth Margit

Tutsek Árpád 

Tutsek Anna

Tutsek Csaba 

Tutsek Endre †

Újfalusy Edit

Újfalusy Gábor †

Vámos István

Varga László

Varjasi Vera

Vasbányai Erzsébet

Viola Eszter

Virághalmy Ágnes

Virághalmy Eszter

Virághalmy Judit

Volant Vivien

Walthier Tamás

Wéber Katalin Krisztina

Záborszki Éva

Zimmer Mária

Zimmer Márta

Zimmer Péter

Zimmer Teodóra 

Zöldy Zsófia
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Társaink a muzsikában...

Ács Ákos

Áchim Erzsébet

Alexai István

Andrásfalvy Mária

Andrejszky Judit

Arany János

Arnóth Balázs

Bacsó Piroska

Bálint Zsolt és Anna

Balogh Enikõ

Balogh Vera

Bán Domonkos

Banda Pál

Baróti István

Beke Ágnes

Belej Ferenc

Beöthy-Kiss László

Berkes Mária

Berkesi Sándor

Borsódy László

Bosnyákovics Bea

Brandisz Márton

Bretz Gábor

Bubnó Lõrinc

Bubnó Tamás

Bucsi Annamária

Csanádi Margit

Csapó József

Csébfalvy Judit

Cser Krisztián

Cser Miklós

Cser Péter

Csereklyei Andrea

Darázs Renáta

Dékány András

Dénes Zsuzsanna

Déri András

Devecsai Gábor

Dinyés Soma

Dobozy Borbála

Döbrössy János

Draskóczy Eszter

Emese Gyöngyi

Enyedi Pál

Erdõs Zita

Erõdi Gyöngyi

Falvay Edit

Farbaky Zsófia

Farkas Judit

Farkas Mária

Fekete Ágota

Félegyházi Bence

Fenyõ Gábor

Ferencz Éva

Fias Gabriella

Fodor Ildikó

Fodor Júlia-Péter-Tamás-Dániel

Fried Péter

Furka Beáta

Fülep Márk

Gaál Anna

Gáll Zsófia

Gelléri Júlia

Gémes Katalin

Gózon Kinga

Hajós György

Hajósy Ida

Hamar Gergely

Hámori Szabolcs

Harsányi Péter

Hartenstein István

ifj. Holics László

Horváth Anikó

Járdányi Gergely

Járdányi Zsófia

Káldor Zsuzsa

Kallai Nóra

Kállay Gábor

Kállay Katalin és Ágnes

Kálmai János

Kálmán László

Kálmán Péter

Kalmanovics Zoltán

Károly Edit

Kéfer György

Kegl László

Kerényi Balázs

Keresztes Nóra

Kertész Ágnes

Kiss Rózsa

Klembala Géza

Klézli János

Kobzos Kiss Tamás

Kollár Béla

Kollár Éva

Kolonits Klára

Komlóssy Gábor

Korbuly Klára

Korpás Andrea

Kovács Ágnes

Kovács István

Kovács László

Kovács Mariann

Kovács Pál

Könczei Áron

Kürti Réka

L. Kecskés András

Lackner Tibor

Lang Ildikó

Lantos Szabó István

Lax Éva

Lehõcz Andrea

Ludmány Emil

Ludmány Györgyi

Makovecz Pál

Markovics Erika

Maróth Bálint

Máté Balázs

Meláth Andrea

Mertz Andrea

Mészáros Balázs

Migróczi Dóra

Moldvay József †

Nagy Csaba

Nagy Gábor 

Németh Judit

Németh Pál

Némethy Szilvia

Oláh Gábor

Ostoros Gyula

Pallagi Éva

Papp Andrea

Pászti Károly

Pattantyús Á. Károly

Petõfi Erika

Pilissy Rita

Piros Péter

Pozsgayné Kati

Préda László

Rácz Katalin

Rácz Zsóka
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Rém Gabriella

Reményi Ágnes

Répássy Dénes

Róbert György

Róbert György

Ruskó Róbert

Sapszon Ferenc

Scholtz Anna és Ildikó

Schunk László

Sipos Csaba

Soltész István †

Somogyi Judit

Soós Balázs

Strausz Kálmán

Suha Antal

Szabó Dávid

Szabó Gábor

Szabó István

Szabó Réka

Szabó Zsolt

Szászvárosi Sándor

Szefcsik Zsolt

Szikora József

Szojka Sarolta

Szonda Éva

Sztán István

Szutrély Katalin

Takács Zoltán

Takács Zsuzsanna

Takácsi Tamás

Tardy László

Telbisz Katalin

Thész Gabriella

Tihanyi Gellért

Tóth Attila és Zsuzsa

Tóth Kiss Péter

Tóth Tamás

Tüske Aladár

Vágó József

Vaig Júlia

Vályi Csilla

Varjasi Gyula

Vashegyi György

Vida Orsolya

Virágh András

Vitárius Piroska

Vörös Györgyi

Winkler Balázs

Zádori Mária

Ziegler Katalin

és útban a muzsikához

Adorjáni László (Kolozsvár)

Alpár Tibor

Ágostházi Margit †

Andre, Jean-Marc

(Franciaország)

Asztalos Adrienn

Barabás Pál

Bárány Gusztáv

Baróti István

Bayer Róbert

Bende Ágnes

Benett, Andrew (Anglia)

Berecz András

Béres Judit

Bódi József

Bognár Gyõzõ

Borbély Sándor (Kárpátalja)

Borbély Zita

Brückner Ákos Elõd

Czifra Jánosné

Czúnyi László †

Csapody Miklós

Csatkai Miklós

Csemiczky Miklós

Csernus László

Csillag Péter és Éva

Csörsz-Rumen István

Dárday Vilmos

Dékány Sixtus

Domján Gábor

Doppelbauer, Susanne

Écsy Gábor

Enyedi Pál

Faigl Ilona

Farkas Zoltán

Fittler Katalin

Fodor Vince †

Gaudi-Nagy Tamás

Göblyös Péter

Gyorgyevics Miklós

Gyulai Endre

Hadrovics Gábor

Haid Árpád †

Hazslinszky Ákos

Hell Éva

Herczegh Anita

Herpy Mária

Hoffmann Tamás

Irinyi László

Jancsó Adrienne †

Jákó Jenõ

Jánosa Domonkos

Jelenits István

Jókai Anna

Juhos Katalin

Kállay Emil

Kató Zsolt

Kecskés Mónika 

Kempelen Tünde

Kodály Zoltánné

Kollár Bella

Kollár Gábor

Kramer, Hans † (Németország)

László Ágota

Légár Erzsébet

Limousin, François

(Franciaország)

Lindop Márta

Lukácsy Huba
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Makhult Mihály

Makovecz Imre †

Márialigeti Károly

Márki Ferenc

Márki Judit

Mausz Vilmos

Mayer Éva

Mádl Dalma

Mertz, Gerd (Németország)

Miskolci Ottó

Nemessúri Zoltán

Nógrádi-Kiss Csilla

Olofsson Placid

Paksy Éva †

Párdányi Miklós

Peer György †

Piret Endre

Radvány Jenõ és Magda †

Rockenbauer Zoltán

Sahin, Kornélia (Németország)

Scheiling Nándor

Schön György

Somfai Rózsa

Staszny Pál † és Éva

Stechlik László

Szabó András

Szabó Géza

Szabó Marianne

Szegedi Ferenc

Urr Zsolt Ipoly

Várhelyi Gábor

Vass M. Katalin

Vavrinecz Veronika

Vigyázó Miklós

Weichinger András

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Béres Alapítvány

Budapest Bank Alapítvány

Fõvárosi Önkormányzat

Millenniumi Kormánybiztosi

Iroda

Mûvészeti és Szabadmûvelõdési

Alapítvány

Országépítõ Alapítvány

Szentimrevárosi Alapítvány

Szentimrevárosi Egyesület

Magyar Csodaszarvas Alapítvány

Nemzeti Kulturális Alap

Nemzeti Kulturális Örökség

Minisztériuma

Rákóczi Szövetség

XI. kerület Kultúrájáért

Alapítvány

XI. kerület Újbuda 

Önkormányzata

XI. kerület Újbuda Polgármesteri

Hivatala
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Drága Barátom, nem tudha-

tom, hogy a Gondviselés a

végletekig megpróbál vagy

inkább magához szólít a túl-

só partra. Ha így lenne, na-

gyon szeretnék Tõled elbú-

csúzni, de bizonytalan vagyok

abban, hogy elfogadnád-e.

Életem hosszú és szép kaland-

jának, a kórusnak vagy min-

dent bíró és mindent adó

szegletköve, amit kitörölhe-

tetlenül õrzök a lelkemben.

Szokták mondani: nincs pó-

tolhatatlan ember. Ez nem

igaz. Ha nagyon kevesen is,

de õk pótolhatatlanok. Ezek

közül az egyik maradsz

mindörökké.

2008. november 9.

Mindazok emlékére, 

akik már nem lehetnek 

közöttünk. D
ar

na
y 

Ka
ta

lin
: K

ön
ny

cs
ep

pe
k


