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Az együ� est Bubnó Tamás alakíto� a meg 2002-ben. 
A karvezető Kárpátalján folytato�  kutatásokat egy-
házzenei doktorátusához, melynek témája A ma-
gyarországi és a Kárpátok-vidéki görög katolikus 
dallamok eredete és variánsai volt. I�  bukkant rá 
egy ismeretlen kéziratra, Boksay János (1874-1940) 

kárpátaljai görög katolikus pap zeneszerző férfi kar-
ra komponált Aranyszájú Szent János-liturgiájára. 
A kórust tehát alapvetően azzal a céllal hozta létre, 
hogy megszólaltassa a felfedeze�  művet, így össze-
gyűjtö� e hivatásos karénekes barátait, akik a leg-
nagyszerűbb budapesti kórusokban énekeltek (pl. 

Szent Efrém Bizánci Fér� kar

Verőfényes téli napon, 1936. decem-
ber 2-án, a szikrázóan fehér hólepel-
lel boríto�  Ungváron, Dr. Fedinecz 
Sándor, neves sebész családjában 
megszülete�  a második fi úgyermek 
– Atanáz. A fi úcska soványka volt, 
gyermekkorában sokat betegeskede� . 
Édesanyja szerető gondoskodásának 
hála azonban gyorsan nő� , erősödö� . 
A hívő görög katolikus szülők egyhá-
zi óvodába jára� ák a kis Atanázt, aki 
már gyermekkorában szeretetremél-
tó, értelmes és kreatív egyéniség volt. 
Óvónője, Teofi la nővér minden egyes 
találkozásnál nagy szerete� el emlékeze�  Atanáz 
óvodai éveiről. A munkácsi Puskin Általános Iskola 
befejezése után, hűen a családi hagyományhoz, Ata-
náz jelentkeze�  az Ungvári Állami Egyetem orvosi 
szakára és az akkori színes, eseménydús ungvári 
kulturális élet vezéregyénisége le� . A sportos kül-
sejű, szép arcú, sármos, remek humorérzékkel meg-
áldo�  fi atalember a társasági élet kedvence volt, te-
hetségét úgy a művészetek, mint a sport terén kama-
tozta� a. Büszke volt arra, hogy Manajló Fedor, Kassai 
Antal, Mikita Volodimir műtermeiben számos baráti 
beszélgetéssel és gyakorlati tapasztalatcserével te-
líte�  órát tölthete� . Az o�  szerze�  benyomások és 
tudás sokban meghatározta későbbi festőművészeti 
stílusait, színvilágát, technikáit, témáit, s elsősorban 
erősíte� e a ruszin közösséghez való őszinte ragasz-
kodását. Nagyvonalúságát tanúsítja a szerény anya-
gi körülmények közö�  élő művészek támogatása. 
Atanáz örömteli időszaka volt a szolarizációs eljárás 
(az előhívás ala� i újabb, szándékos megvilágítás – a 
szerk.) felfedezése és a fényképek e technikával való 
elkészítése, amelynek nemzetközi elismerése nem 
sokáig várato�  magára.

Fedinecz Atanáz 1980-tól nyugdíjazásáig radioló-
gus főorvosként dolgozo�  Aszódon, a Rendelőinté-
zetben. Szakmai felkészültsége, embersége, szerény-

sége és kedvessége elismerést válto�  
ki munkatársai s betegei körében 
egyaránt.

A Magyarországon való letelepe-
dés, az új környezet és a szülőföld 
után érze�  kezdeti nosztalgia által 
kiválto�  érzéseit vászonra vete� e. 
Megszülete�  a festőművész! Az aszó-
di műteremben készült közel ötszáz 
festmény egy gazdag, örömökkel és 
bána� al, sikerekkel és kudarcokkal, 
elismeréssel és mellőzéssel tarkíto�  
alkotói korszak tanúi, amelyekről 
művészeti katalógusok, interjúk, fi l-

mek is készültek. 
Atanáz a hazai ruszin közösség és kulturális élet 

meghatározó egyéniségeként – idehaza és külföldön 
– sokat te�  történelmünk, hagyományaink és görög 
katolikus vallásunk népszerűsítésében, kiállításai 
mindig nagy érdeklődés melle�  zajlo� ak.

Súlyos csapásként érte a Parkinson-kór diagnosz-
tizálása. Megkezdődö�  közel tizenhét éves elszánt 
harca az ala� omos betegség ellen, amelyben foko-
zatosan felmorzsolódo�  elméje és fi zikuma. Az idő-
közben beültete�  agyi pacemaker másfél év tünet-
mentes időszakot jelente�  Atanáz számára, de a sors 
végső csapásaként megjelent rosszindulatú daganat 
felemészte� e utolsó erejét is, és 2012 novemberében 
i�  hagyo�  minket. 

Örökké emlékezni fogunk a szerető és fi gyelmes 
apára, a pótolhatatlan férjre és társra, a vidám és se-
gítőkész testvérre, sógorra és nagybácsira, a hűséges 
és bőkezű barátra, a jókedvű és vendégszerető házi-
gazdára, a korrekt és megbízható kollégára.

Boldog nyugalmat és örök emléket!

Asztalos Tamás

Fedinecz Atanáz 'Fruci' műveiből adunk közre néhányat 
folyóiratunk mostani számában. 

Fedinecz Atanáz emlékére
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Honvéd Férfi kar, Magyar Rádió Kórusa, Nemzeti 
Énekkar, Tomkins Énekegyü� es), valamint a Buda-
pesti Énekes Iskolában (Schola Cantorum Budapes-
tiensis) végze�  énekes tanítványait.

Az újonnan megalakult, 15 fős együ� est rendsze-
resen meghívták, hogy görög katolikus liturgiákon 
egyházi szláv nyelven teljesítsen szolgálatot. Végle-
ges nevük az egyik első nagy bizánci himnuszköl-
tőt, Szír Szent Efrémet (306-373) idézi, akit már életé-
ben a „Szentlélek hárfája” névvel ille� ek. 

Az együ� es idővel egyre több koncertmeghívást 
kapo� , első CD-jüket, a Boksay-liturgiát, az Országos 
Ruszin Önkormányzat támogatásával a Hungaroton 
adta ki. Repertoárjukat szláv-ortodox klasszikusok 
műveivel szélesíte� ék, ennek eredményeképpen je-
lent meg második lemezük Byzantine spirit címmel 
az Orpheia kiadónál. A görög-bizánci és ruszin vá-
logatás mellé egy különlegesség került: Liszt Ferenc 
egyetlen egyházi szláv nyelvre komponált mote� ája, 
a „Slavimo slavno slaveni!”. Ebben az időben a kórus 
jelentős támogatója volt az Országos Ruszin Önkor-
mányzat. Harmadik CD-jük Liszt: Male Choruses I. 
címmel jelent meg a BMC kiadónál. Ugyancsak i�  
jelent meg 2010-ben a Byzantine Mosaics című ki-
adványuk, amely Supersonic Award elismerésben 
részesült. Programján görög, román, bolgár, ukrán 
liturgikus himnuszok Csajkovszkij, Muszorgszkij, 
Rachmaninov, Glinka és Csesznokov művei, valamint 
kortárs magyar kompozíciók szerepelnek. 2011 má-
sodik felében ötödik CD-jük is megjelent: a Liszt 
összkiadás II. lemeze, amelyen a Szekszárdi mise és 
mote� ák hallhatóak Fassang László orgonaművész 
közreműködésével. 

2006-ban a férfi kar átütő nemzetközi sikert ért 
el: a Hajnówka Nemzetközi Ortodox Egyházzenei 

Fesztiválon (Lengyelország) megnyerték a hivatásos 
kamarakórus kategóriát. Először fordult elő a rangos 
fesztivál 25 éves történetében, hogy nem szláv kórus 
vi� e el az első díjat. 

Az elmúlt öt évben a Szent Efrém Férfi kar kon-
certeze�  Berlin, Moszkva, Szentpétervár, Párizs és 
Róma jelentős hangverseny-termeiben s temploma-
iban. Turnéztak Lengyelországban, Szlovákiában 
és Szerbiában is. Nagyhírű külföldi és hazai fesz-
tiválok rendezői kérték föl őket vendégszereplésre: 
Schleswig-Holstein Musik Festival (2007); Festival 
de Royaumont (2008); Festival d’Auvers sur Oise 
(2009); Budapesti Tavaszi Fesztivál (2006, 2008); Mis-
kolci Operafesztivál (2007, 2010); Művészetek Völgye 
(2006, 2007); Arcus Temporum, Pannonhalma (2008); 
Csajkovszkij Maraton, Budapest (2008); Ördögkatlan 
Fesztivál (2008, 2009, 2010);  Pécs – Európa Kulturá-
lis Fővárosa (2010); Janacek Festival, Ostrava (2010); 
Kravare (2010); Dvořak Festival, Olomouc (2010); Do-
naufest-Ulm (2010); Liszt Festival Raiding (2010). 

Tevékenységi körük a bizánci rítusú egyházzene 
autentikus megszólaltatása. Tematikus koncertek al-
kalmával a Szent Efrém Bizánci Férfi kar műsorára 
tűzi ruszin zeneszerzők klasszikus műveit és ruszin 
népdalfeldolgozásokat is.

A kórus érdeme, hogy a hazai ruszinok megis-
merhe� ék az első ruszin nyelven írt egyházi éne-
keskönyvet, a Sajópálfalai Irmologiont, amely anya-
nyelvünk fejlődésének ékes példája. A Szent Efrém 
Bizánci Férfi kar állandó résztvevője a hazai ruszin 
közösség rendezvényeinek. Hagyományosan a kó-
rus kíséri a görög katolikus liturgiát, amely szerves 
része közösségünk ünnepeinek. 2012-ben kiemel-
kedő tevékenységüket a Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae díjjal ismerték el.

A Szent Efrém Bizánci Fér� kar a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjátadó ünnepségén

Bajtai László felvétele


