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KÖZLEMÉNYEK

Arcképvázlat Ritter Lőrincről (1864–1941)

M. TÓTH ANTAL

ÖRÖMMEL VETTEM A VESZPRÉMI SZEMLE FELKÉRÉSÉT, hogy
írjak jubileumi emlékező cikket a veszprémi székesegyházban több mint 50 évig
működő orgonistáról és zeneigazgatóról, a város polgári zenei életében is fontos sze-
repet vállaló Ritter Lőrincről. A Szemle 47. számának „Évfordulónaptár 2018 –
Veszprém” rovata szerint 150 éve, 1868. március 28-án, az ausztriai Mariazellben
született. 

Valóban. Ritter Lőrinc születésének
időpontjaként 1868. március 28-át tünte-
tik fel az irodalmi hivatkozások: lexiko-
nok, zenetörténeti, helytörténeti tanulmá-
nyok, cikkek, folyóiratok, napilapok,
televíziós előadások, megemlékezések.
Valamennyi publikáció ugyanarra a for-
rásra utal. Pfeiffer János (1897–1983)
nagyprépost, püspöki levéltáros és Szigeti
Kilián (1913–1981) bencés szerzetes,
pannonhalmi főiskolai tanár, egyházzenei
szakíró „A veszprémi székesegyház zené-
jének története” című könyvének adatait
az elmúlt évtizedek során valamennyi
lexikon, szakirodalmi hivatkozás – sajnos
tévesen – átvette. 

A forrásértékű alapműnek tekinthető
könyv nyolcoldalas fejezetben részlete-
sen foglalkozik Ritter Lőrinc életével és
munkásságával. Rögtön a fejezet elején a
szerzők egy meglepő nyilatkozatot tesz-
nek: „A családról szóló adatokat Lovag

Ritter Lőrinc (1864–1941) arcképe
unokájával az 1930-as években.

Forrás: Veszprém anno…
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Ritter Máriának id. Ritter Lőrinc életéről szóló, 1966. május 25-ről keltezett kézira-
tából vettük.” (Ritter Mária Ritter Lőrinc négy gyermeke közül a második volt,
1892-ben született. Nevét a későbbiekben Lovagra magyarosította.) A kéziratra a
szerzők többször hivatkoznak. Fellelhetősége számomra sajnos egyelőre nem
ismert. 

A Pfeiffer–Szigeti könyvnek a kiváló orgonistáról szóló fejezete így kezdődik:
„Ritter Lőrinc 1868. [így] március 28-án született Mariazellben, Stájerországban.
Apja, Matthias Ritter (sz. 1813) szabómester és kereskedő volt. Anyja, Anna Feischl
(sz. 1822) a háztartást vezette. Mindketten ősi mariazelli családból származtak.
Iskoláit szülővárosában végezte. Ott tanult zongorázni és hegedülni. 15 éves korá-
ban, 1879-ben [így] Bécsbe ment, ahol a konzervatóriumban Anton Brucknernél
[1824–1896] tanult orgonát és zeneszerzést.” 

Franz Scheder „Anton Bruckner Chronologie Datenbank” című munkájában név
szerint felsorolja a nagy osztrák zeneszerző és tanár legtehetségesebb növendékeit
az 1879/80-as tanévben. Ebben ezt a nevet is olvashatjuk: Lorenz Ritter, aus
Mariazell, 15 Jahre alt. Már ez alapján is megerősítettnek tekinthetjük, hogy Ritter
Lőrinc 1879-ben 15 éves korában rendkívüli tehetségként került Bécsbe a századvég
egyik legjelentősebb zeneszerzőjéhez és zeneprofesszorához. Tehát nem 1868-ban,
hanem 1864-ben született. 

Ezt a feltételezést erősíti meg a veszprémi halotti anyakönyv is, amely szerint
(folyószám: 128) az elhalt neve Ritter Lőrinc székesegyházi karnagy, Veszprém
Rákóczi tér 14. alatti lakos, római katolikus vallású, 77 éves. Az elhalás ideje 1941.
március 28, este 6 óra. Házastársa Heinrich Ottilia. 

Részlet a veszprémi halotti anyakönyvből, Ritter Lőrinc halálozási bejegyzésével
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Megtaláltam Ritter Lőrinc sírját a veszprémi Alsóvárosi temetőben. A sírkő fel-
irata szerint: „Itt nyugszik id. Ritter Lőrinc karnagy 1864–1941”.  Születésének más-
fél százados évfordulója tehát nem 2018-ban lesz, hanem 2014-ben volt. 

Ettől függetlenül (vagy éppen ezért) kötelességünk fejet hajtani emléke előtt, és
megismerni kivételesen gazdag életművét, amely több mint fél évszázadon át befo-
lyásolta és alakította Veszprém egyházi és világi zenei életét.

Ritter Lőrinc veszprémi működésének első 25 éve

Ritter Lőrinc (Lorenz Ritter) 1884-ben elnyerte a veszprémi székesegyház orgo-
nista állására kiírt pályázatot, amely Franek Gábor (1859–1930) távozásával ürese-
dett meg. A veszprémi székeskáptalan határozatát a március 8-án kelt döntésével
megerősítette. A mindössze 20 éves ifjú művész ugyanezen év november 1-jén fog-
lalta el a veszprémi székesegyház orgonista munkakörét. Az egyházzenei ranglétrán
csak lassan emelkedett. Csendben, feltűnés nélkül élt és dolgozott. Mindenben igye-
kezett megfelelni egyházi felettesei elvárásainak. A kórus fizetési listáján a „közép-

A veszprémi székesegyház 1907-ben, az átépítése előtt
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mezőnyben” volt, egy szinten a vadászkürtössel, a másod koncertmesterrel és a kán-
torral. 

Veszprém közéletében elfoglalt helyét, szerepét, elismertségét jól mutatja egy
újságcikk, amely orgonista kinevezése után közel negyed századdal később, a
Veszprémi Ellenőr 1908. február 8-i számában jelent meg: „Ritter Lőrinc. Talán
kevesen ismerik e név viselőjét városunkban, mert dacára, hogy több év óta telepe-
dett meg közöttünk, szerény, visszavonult életet él családja körében s egyedül ennek
és a Múzsának él és szenteli életét. Mert Ritter Lőrinc nagy tehetségű, avatott
zenész. Székesegyházunk orgonistája, ki oly ritka művészettel kezeli az orgonát,
amint talán igen kevés egyén hazánkban. Valóságos virtuóz e téren, felülmúlhatat-
lan technikával, emellett egyéb hangszereken is magas tökélyre vitte művészetét.
Kitűnő és keresett zongoratanár, s városunk legelső családjainál oktatja a fiatal
nemzedéket. Mátrai László elhunyt karnagy hosszú betegsége alatt ő látta el székes-
egyházunkban a karnagyi teendőket, emellett végezvén orgonista szolgálatát is.
Ritterről minden szakember, aki zenei kérdésekben bírálatot mondani hivatott, azt
állítja, hogy valódi, s kiváló zeneművész. Mindezt azért mondottuk el, mert mint hall-
juk a Mátrai halálával megüresedett karnagyi állásra ő van kiszemelve. Ezen állás
betöltése, mint tudjuk, a főtisztelendő káptalannak legbensőbb privátügye, amelybe
senkinek beleszólása nincsen. Mégis, véleményt nyilvánítunk mi is, midőn kijelent-
jük, hogy szerencsésebb választást a káptalan soha sem csinálhat, mint midőn Rittert
a székesegyházi karnagyi állásra kinevezi. Nagy művészt, páratlan szorgalmú
embert nyerünk benne. Ritter különben, mint külföldi ember (stájer) köszönetre köte-
lezte le maga iránt városunkat és a hazafiakat, mert szép, tekintélyes vagyont hozott
be hozzánk, itt megtelepedett, s igyekszik szaporítani fajunkat, amennyiben négy
gyermeke van, akik tökéletes magyarok. Kívánjuk tehát, hogy ezt a kiváló művészt,
derék polgárt körünkben megtarthassuk.”

Egy előadóművész lehetőségeit minden korban az a társadalmi közeg hatá-
rozza meg, amelyben él. Ezt az egyik legnagyobb magyar zenetudós, Molnár An-
tal 1925-ben megjelent írásában így fejezte ki: „Minthogy a művészet gyakorlati
megnyilvánulásai, a művészi alkotások életföltételeiket a társadalom életéből
merítik, az egyes kultúrák és kultúrkorszakok művészete a lehető legszorosabb
összefüggésben van a társadalom életével.”

Ha tehát részletesebben kívánjuk elemezni (esetleg értékelni) Ritter Lőrinc veszp-
rémi muzsikusi pályájának első 25 évét, nem nélkülözhetünk egy kis áttekintést arról
a társadalmi és művészi (ezen belül zenei) közegről, amely a hasonló nagyságrendű
korabeli városoknál lassabban és tétovábban polgárosodó Veszprémet a századfordu-
ló környékén jellemezte, és amely meghatározta (segítette vagy gátolta) egy ide
került európai műveltségű zenész szakmai mozgásterét, művészi lehetőségeit. 

Veszprém zenéjét a 18. és a 19. század során, sőt a 20. század első felében is
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alapvetően meghatározta a római katolikus püspökség (személyesen a püspök és a
káptalan) véleménye, szándéka és akarata. Akkor is (a 19. század első felében), ami-
kor Veszprém zenei élete máig megismételhetetlen aranykorát élte, és akkor is (a 19.
század végén), amikor a zenei életet az útkeresés jellemezte. 

1867. június 23-án a 19. század legjelentősebb veszprémi oratórium karmestere,
a szimfonikus egyházzenei gyakorlat következetes képviselője, Herrnberger-Úrhe-
gyi Alajos (1791–1871) regens chori lemondott állásáról, amelyet 1844-től töltött
be. Utódaként a káptalan 1867. október 5-én a burgenlandi orgonista, zeneszerző
Behm Józsefet (1815–1885) nevezte ki, aki az ún. ceciliánus egyházzenei gyakorlat
híve volt. 1879. június 28-án a káptalan úgy döntött, hogy „a zenekarra vonatkozó
kiadást szaporítani nem szabad”. Behm ennek értelmében fokozatosan csökkentet-
te a székesegyházban a zenekaros misék bemutatását, a világi szellemű zeneművek
előadását megszüntette, és elkezdte a korábban nagyhírű templomi zenekar leépíté-
sét. A kialakult jelentős színvonalcsökkenést a Veszprémi Független Hírlap 1886.
évi 9. száma így jellemezte: „… tisztában kell lennünk, hogy az utóbbi időben a mi
egyházi zenénk minden kritikán alól [így] hanyatlik.” A káptalan is szükségesnek
látta a zenei élet átszervezését. A megújulást a Behm halála után, 1885-ben karnagy-
gyá kinevezett Mátrai (Matuschek) Lászlótól (1848–1908), a zenekar koncertmeste-
rétől, Raczek Frigyestől (1841–1892) és az új, fiatal, ambiciózus orgonistától, Ritter
Lőrinctől várták.

Veszprém világi zenei élete is átmeneti állapotban volt. Raczek Frigyes már
1882-ben vonósnégyest hozott létre, amely tagja Raczek mellett Kohl Antal székes-
egyházi hegedűs és csellista, Suchi (keresztneve nem ismert, 1884-től az ő helyére
került brácsásként Ritter Lőrinc) és Mátrai László volt. A Raczek-kvartett először
játszott Veszprémben Beethoven, Haydn, Mozart vonósnégyeseket. Az együttes
Raczek halálával megszűnt. 

Mátrai a Korona vendéglő nagytermében, a veszprémi Katolikus Körben és a
Zenekedvelők Egyesületében megkísérelte a városi zenei életet felpezsdíteni. Az
egyesületet 1893-ban hozták létre. Fennállása alatt tíz hangversenyt adott. Legked-
veltebb volt Mozart zenéje, de előadták Rossini, Schubert, Mendelssohn, Wagner,
Liszt, Erkel, Egressy, Popper, Sarasate, Hubay és Johann Strauss műveit is. A zenei
együttes legaktívabb tagja Mátrai és néhány székesegyházi zenész mellett a fiatal
Ritter Lőrinc volt. Az egyesület négy év múlva, 1897 februárjában megszűnt. 

1886 májusában Kovács Zsigmond püspök (1820–1886) támogatásával döntés
született Veszprém első nyilvános zeneoktatási intézményének, a káptalani zeneis-
kolának a létrehozásáról, amely a zeneszeretetéről híres püspök váratlan halála elle-
nére ugyanezen év novemberében el is kezdte a működését. A fiatal Ritter Lőrinc
tanárként aktívan közreműködött az oktatásban. Az iskolát azonban az 1888-ban
hivatalba lépő, a századvég hazai kulturális-ideológiai harcaiban aktív szerepet vál-
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laló és szigorú egyházias elveket valló új püspök, báró Hornig Károly (1840–1917),
mint célszerűtlen, gazdaságtalan intézményt 1893. júniusban bezáratta. Épületét és
hangszereit átadta az akkor alakult Zenekedvelők Egyesületének. 

Időközben országosan gombamód alakultak az ún. „daláregyesületek”, amelyek
kétévente országos dal- és zeneünnepélyeket tartottak. Sajnos a veszprémi dalosokat
hiába keresnénk a sikeres és kevésbé sikeres együttesek között. Veszprémben
ugyanis a század végén legfeljebb énekelgető, mulatozó baráti vagy munkatársi
közösségek voltak, értékelhető művészi színvonalú kórusok nem. A város kulturális
múltjának tudós ismerője, Molnár Jánosné a századvég Veszprémét így jellemezte:
„Veszprémben az iparosok, a kereskedők, a hivatalnokok tömörülései mellett volt
jótékonysági egyesület, torna- és korcsolyaegylet is. A 19. század végi Veszprém 13
ezer lakosának azonban nem volt olyan kultúregyesülete, amely a zene művelőit és
kedvelőit összefogta volna.” E téren az áttörés 1903-ban következett be
Veszprémben, amikor Gaal Sándor (1875–1958) a Zeneakadémia elvégzése után
megalapította a Kuruc Dalkört, amely később Veszprémi Dalegyesületté alakult.

Ritter Lőrinc ez alatt tette a dolgát. Orgonált a székesegyházban, a város katoli-
kus templomaiban és az 1862–65 között épült veszprémi neológ zsinagógában is,

Zenekedvelők Egyesületének zenekara az 1890-es évekből.
Forrás: Veszprém anno…
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amelynek közel 50 éven át volt szé-
kesegyházi feladatai mellett állandó
orgonistája. Muzsikált, ha kellett
hegedűn, brácsán, csellón. Lakásán
vonósnégyest hozott létre, amely
különösen Beethoven műveit ját-
szotta szívesen. A századforduló
körül vonósnégyesét az alábbiak
alkották: Vermes (Weisz) Aladár, a
székesegyház zenekarának műked-
velő hegedűse, dr. Révész Sándor
veszprémi ügyvéd, Ritter Lőrinc és
Kohl Antal. 

Ritter a századforduló környé-
kén főleg zongorakísérőként szere-
pelt a veszprémi rendezvényeken.
Pl. 1908. december 25-én a Veszp-
rémi Ellenőr arról számolt be, hogy
a Katolikus Népszövetség karácso-
nyi estélyén egyebek mellett a
kolumbiai Eustasio Rosales (sz.
1875) Angyalok üdvözlete című
dalát Lőrincz Józsefné úrasszony
énekelte, zongorán Ritter Lőrinc
kísérte. A Pápai Lapok 1910. októ-
ber 23. híre, hogy a Magyar Mun-

kások Rokkant és Nyugdíjegyletének veszprémi főpénztára jótékonysági hangverse-
nyén báró Splényiné Blaha Lujza asszony (így), a Nemzeti Színház örökös tagja
(1850–1926) is énekel. (A „nemzet csalogányának” harmadik férje báró Splényi
Ödön rendőrtanácsos volt.) A hangversenyen közreműködött még Láng Zsigmond
hegedűművész és Ritter Lőrinc székesegyházi karnagy. 1914. május 2-án az
Evangelikus Lap azt közölte, hogy az evangélikus egyházközség vallásos ünnepélyt
tart. A részletes műsorban olvashatjuk, hogy Henri Vieuxtemps (1820–1881) belga
hegedűművész Adagio religioso című művét a székesegyház elsőhegedűse,
Cornelius János (1866–1945) adta elő, harmóniumon Ritter Lőrinc kíséretével.

1906-ban írta Ritter egyetlen ismert kompozícióját, a „Bella dum late furerent”
kezdetű himnuszt.

Hornig Károly, 1888–1917 között veszprémi
megyés püspök, beiktatásának évében.

Forrás: Vasárnapi Újság
1888. június 3. 35. évf. 23. sz.
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Ritter Lőrinc, a székesegyház zeneigazgatója és karnagya

A századforduló jeles egyházi és világi veszprémi zenésze Mátrai László, székes-
egyházi karnagy hosszú, súlyos betegség után 1908. január 18-án, 60 éves korában
meghalt. Romló egészségi állapota miatt gyakran volt távol. Feladatkörét mintegy
hét éven át helyettesként az orgonista, Ritter Lőrinc látta el. A veszprémi bazilika
teljes átépítése 1907. április 3-án kezdődött. A káptalan a székesegyházból kiköltö-
zött és a szomszéd Szent Ferenc rendi templomba vonult át. A régi templomból eltá-
volítottak minden felszerelést (köztük az 1820-ban a zirci Wilde József által épített
régi orgonát is), és az épületet szinte teljesen elbontották. Az új székesegyház három
és fél évig épült. „A fényesen restaurált, román és koragót stílusban újjáépült
főtemplomot” (Ádám Iván) 1910. október 4-én szentelte fel Hornig Károly megyés
püspök. Az átépítés során az egyházzenei szolgálatok irányítása és részbeni végzé-
se Ritter Lőrincre várt. Az új orgonát Ritter szakmai koncepciója szerint az
Osztrák–Magyar Monarchia legnagyobb orgonagyárának, a Rieger Testvérek (Ge-
brüder Rieger) vállalatnak sziléziai üzeménél rendelte meg a püspök. A kétmanuá-
los, pneumatikus orgona 1910-ben készült el.

Az egykori neológ veszprémi zsinagóga orgonája, amelyen 50 éven át zenélt
Ritter Lőrinc
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Amint az várható volt, az átépítések befejezése után, 1910. augusztus 31-én a
püspök Ritter Lőrincet nevezte ki egyházmegyei karnagynak, meghagyva orgonista
tisztségében is. Nehéz, embert próbáló feladatok vártak rá. A századfordulótól
ugyanis jelentősen átalakult a római katolikus egyház liturgikus zenéje. 1903-ban X.
Pius pápa (1835–1914) került a Vatikán élére, aki egyik első intézkedéseként az
1903. november 22-én kiadott, az egyházi zenét megreformáló rendelkezésével sza-
bályozta az istentiszteletek rendjét, és pontosan rögzítette a római katolikus templo-
mokban megengedhető, illetve tiltott zenélési formákat. Egy több évtizedes vita
végére tett pontot annak deklarálásával, hogy „… az egyházi zenének is a legna-
gyobb fokban fel kell mutatnia azokat a tulajdonságokat, melyek a liturgia sajátjai:
a szentség, a formák kiválósága, s ami ezekből önként következik, az egyetemesség.”
Határozottan leszögezte, hogy „a régi hagyományos gregorián éneket széles körben
vissza kell állítani a liturgia szolgálatába”, és „a modern zene fajai között legkevés-
bé alkalmas az egyházi szolgálatra az a színházi stílus [így], amely a 19. században
élte virágkorát, főleg Itáliában.” Ez utóbbihoz hozzátehetjük, hogy Veszprém zenei
életét éppen ez a „színházi stílus”, az erősen világi hangvételű zenélési gyakorlat
tette az 1800-as évek első felében évtizedeken át rendkívül gazdaggá. A szertartáso-
kon Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert szimfóniáinak, oratóriumainak, zenekaros
miséinek, versenyműveinek, az olasz, francia, német operaszerzők alkotásainak
rendszeres előadását szimfonikus egyházzenei korszaknak szoktuk nevezni. A szá-
zad második felében ennek radikális visszaszorítása lett a cél, X. Pius pápa rendele-
tének megjelenése után pedig határozott utasítás. Ritter Lőrincnek egyházmegyei
zeneigazgatói munkaköréből adódóan fő feladata volt mindezeknek az elvárásoknak
tökéletesen megfelelni.

Ritter végleg megtörte a zenekari misék egyeduralmát Veszprémben, és megkí-
sérelte visszaállítani a gregoriánt, illetve a szigorú új egyházi rendeletek alapján
meghatározott zenélési gyakorlatot. Ez csak részben járt sikerrel. A veszprémi gre-
gorián kórus megalakítása sokáig húzódott, elsősorban szakképzett vezető hiányá-
ban. Ritter ugyanis az újonnan megreformált gregoriánban nem volt eléggé jártas. 

1916. októberben megnyílt a veszprémi városi zeneiskola, Kecskeméthy Margit
kezdeményezésére, aki az intézmény alapító igazgatója is volt. Az első tanárok
között találhatjuk Ritter Lőrincet is, aki mintegy 20 éven át, 1937-ig zongorát taní-
tott. 1919 februárjában Misányi Lajos kegyesrendi tanár, zeneszerző, hegedűmű-
vész, karnagy (1891–1922) szervezésében megalakult a Veszprémi Kamarazene
Társaság, amely alapító tagjai között volt a székesegyház zenészei közül Pekárdy
Pál és Ritter Lőrinc. A nyitó koncerten, 1919. március 20-án Mozart Alkonyatkor
(Abendempfindung, K. 523) című dalát Losy Károly énekelte, Ritter Lőrinc zongo-
rakíséretével. A hangversenyek színhelye a piarista gimnázium díszterme volt. Több
esetben a székesegyház adott otthont a hangversenyeknek, ahol Ritter orgonaműve-
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ket adott elő. A Társaság zenekara
Misányi 1922-es váratlan halála után
egy ideig még fennállt, és főleg
Mozart, Beethoven, Schubert, Schu-
mann, Grieg és Chopin műveket ját-
szott.

Az 1930-as években több újság-
cikk foglalkozik olyan hangverse-
nyekkel, amelyekben Ritter is közre-
működött orgonistaként vagy zongo-
ristaként. Csak példaként tüntetünk
fel néhányat:

1932. április 2-án a Prágai Magyar
Hírlap rádióműsor rovata arról tájé-
koztat, hogy a magyar rádió a Kecs-
kés Lajos által vezényelt veszprémi
Boldog Margit énekkar (így) egyórás
hangversenyét közvetíti a veszprémi
székesegyházból április 6-án 18.00
órakor (a műsort nem közölték). Ez
olvasható: „a hegedű- és énekszámo-
kat Toller Frigyes [így], a budai Szent
Imre Kollégium prefektusa, az ének-
kari számokat orgonán Ritter Lőrinc
székesegyházi karnagy és Kocsuba
Elemér kíséri”.

1932. április 13-án arról számolt be a Magyar Távirati Iroda, hogy nagysikerű
egyházzenei hangverseny volt a veszprémi püspöki székesegyházban. Rott Nándor
megyéspüspök (1869–1939) megnyitó beszéde után Wehner Géza (1888–1947),
1914-től a Dohány utcai zsinagóga főorgonistája adta elő Bach, Saint-Saens és Liszt
orgonaműveit. Utána a veszprémi Árpádházi Boldog Margit Vegyeskar, Kecskés
Lajos karnagy vezetésével „a chorális és modern egyházzenei művek gyöngyeit”
adta elő. Majd „Gere Lola [1901–1967] és Laurisin Lajos [1897–1977] operaházi
művészek bensőséges énekszámai, Országh Tivadar hegedűművész [1901–1963]
virtuóz játéka, Toller Frigyes [így] orgonakíséretével ragadták el a közönséget”.
Nagy sikerrel közre működtek még Ritter Lőrinc karnagy és Kocsuba Elemér. Az
előadott művekről itt sincs említés.

A hasonló médiahíreket tovább lehetne folytatni. Ezek azt mutatják, hogy Ritter
Lőrinc a különböző veszprémi társadalmi eseményeken szinte élete végéig aktívan

Rott Nándor, 1917–1939 között
veszprémi megyés püspök
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muzsikált. Az újságcikkekben többször említett „Toller Frigyes” név alatt feltehető-
en Teller (1946-tól Talabér) Frigyes (1899–1955) zenetudós, a Budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetem egyházzenei igazgatója, majd 1949-től a montevideói
(Uruguay) érseki szeminárium egyházzenei tanszékének professzora értendő. Az
ismert orgonaművész 1918/19-ben Veszprémben papnövendék, majd 1923/26-ban a
veszprémi székesegyházban karkáplán volt. Bár erre nem találtam hiteles dokumen-
tumot, valószínűsítem, hogy veszprémi évei alatt az akkor ötvenes éveiben lévő
Ritter Lőrinccel tanár-diák (tanítvány), majd baráti kapcsolatban is volt.

Talán magyarázatra szorul, hogy ki volt a 30-as években leggyakrabban feltün-
tetett orgonista, Kocsuba Elemér? Ő volt Ritter egyik legkedvesebb veszprémi tanít-
ványa, a veszprémi Fekete Sas gyógyszertár 1911–1929 közötti tulajdonosának,
Kocsuba Emilnek a fia (1904–1985). Hasonlóan az akkori Veszprém legtöbb módo-
sabb családjához, a gyógyszerészéknél is Ritter Lőrinc volt a házi zenetanár. Az
ifjabb Kocsuba Budapesten a gyógyszerészi végzettség mellett 1929-ben, a Zene-
akadémián zongora- és orgonaművészi, valamint karvezetői diplomát szerzett
(Kodály Zoltán tanítványa volt). Vezetője és részben tulajdonosa volt két budapesti
gyógyszertárnak. Sokirányú tehetségét sportolóként (teniszversenyző, úszó- és
műkorcsolya bajnok, autóversenyző) és művészként (karvezető, zeneszerző, orgo-
nista, zongorista) is kibontakoztatta. 

1933-tól Veszprémi Szimfonikus Zeneegyesület néven ének- és zenekar is műkö-
dött a városban, ifjú Farkas Ernő karnagy vezetésével, amelynek aktív tagja volt
ifjabb Ritter Lőrinc (1903–1940), a székesegyházi zenekar hegedűse, aki apja mel-
lett rendszeresen orgonált. A zenekar koncertmestere, Orsolya Mária (1900–1986)
vezetésével 1936-ban vonósnégyes alakult Veszprémben, amely további tagja
Korcsiák Ede, ifj. Ritter Lőrinc, és Metzger Tódor volt. A Magyar Távirati Iroda
1937. szeptember 20-i híre, hogy Rott Nándor püspökségének 20. évfordulóját a
veszprémi katolikus egyházközösség bensőségesen ünnepelte. Az Árpádházi
Boldog Margit Vegyeskar „énekeket adott elő” (így), Ritter Lőrinc székesegyházi
karnagy orgonakíséretével. Délután, a Petőfi Színházban tartott ünnepséget a veszp-
rémi Szimfonikus Ének- és Zenekar Beethoven „Isten dicsősége” című művével
nyitotta meg, ifjú Farkas Ernő karnagy vezénylete alatt. 

Az 1930-as évektől alapvetően meghatározta Ritter Lőrinc zeneigazgatói-orgo-
nista feladatait XI. Piusz pápa (1857–1939) 1928. december 20-án kiadott apostoli
rendelkezése, amely a liturgia és a művészetek kapcsolatáról szólt (Divini cultus
sanctitatem). Ez az egyházzenével kapcsolatban három alapfeladatot jelölt meg: (1)
a régi gregorián énekstílust el kell terjeszteni, (2) templomokban csak olyan orgona-
zene szólhat, amely kifejezi a hely méltóságát, és nem túlságosan hivalkodó, végül
(3) el kell érni, hogy a hívek az istentiszteleten ne idegenekként, néma nézőkként
legyenek jelen, hanem aktívan, énekükkel vegyenek részt a szertartáson.
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Ritter Lőrinc munkaköri feladatához tartozott, hogy gondoskodjék azoknak, az
egyházmegyéhez tartozó kisebb templomoknak az orgonazene ellátásáról is, ahol
általában olyan kántortanítók teljesítettek szolgálatot, akik bonyolultabb orgonamű-
vek előadására nem vállalkozhattak. 1937-ben készült el az a rendkívül népszerű,
sok kiadást megélt orgonakönyv, amely a Veszprém egyházmegye ima- és énekes-
könyvében szereplő 115 népéneket tartalmazza, színvonalas, de könnyen játszható
orgonakísérettel. Az énekek orgonakíséretét a városi zenede igazgatója, a királydíjas
karnagy, a 20. század első felének legnagyobb veszprémi zenész egyénisége, Gaal
Sándor készítette.

Rott Nándor püspök kezdeményezésére XI. Pius pápa Ritter gazdag és sokirá-
nyú egyházzenészi munkáját, veszprémi egyházi szolgálatának 50. évfordulóján,
1934-ben a Pro Ecclesia et Pontifice (az Egyházért és a pápáért) kereszt, a laiku-
soknak adható legmagasabb pápai kitüntetés arany fokozatának adományozásával
ismerte el.

A város köztiszteletben álló lakosa (a „kiváló művész és derék polgár”) 77. szü-
letésnapján, 1941. március 28-án Veszprémben hunyt el. Sírja a veszprémi Alsó-
városi temetőben található.

Köszönetnyilvánítás: Köszönettel tartozom segítségükért és tanácsaikért Csiszár
Miklósnak, Földesi Ferencnek és Márkusné Vörös Hajnalkának

Az 1936-ban alakult Orsolya-vonósnégyes. Forrás: Veszprém anno…
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A Veszprém Egyházmegye 1937-ben kiadott Orgonakönyvének címlapja
(szerző tulajdonában)

Ritter Lőrinc sírja a veszprémi Alsóvárosi temetőben (szerző felvétele)
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