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Hangvers enyek,  jubileu mok

A Pécsi Szeráfi Kórus 

1929-ben alakult a nagyhírű Agócsy László tanár úr vezetésével, a Pécsi 
Szeráfi Kórus. A Ferences-templom liturgikus szolgálatában álltak egészen 
1949-ig. Közben Pécs országos hírű énekkarává fejlődtek. 

Az énekkar erőszakos megszüntetését követően 1999-ben Dr. Vass 
László atya kezdeményezésére Nagy Ernő tanár úr felébresztette a kórus 
hagyományait, s azóta a Collegium Seraphicum és a Ferences-templom 
támogatásával egyre eredményesebben működnek. Részt vesznek a temp-
lomi szolgálatban, a kollégium és a város egyházi és világi rendezvényein.

A kórus létszáma 25 és 30 fő között változik, Nagy Ernő egykori diák-
jai mellett elsősorban egyetemisták alkotják. Az énekkar világnézetileg is 
nyitott közösség, az összetartó erő a zene és egymás szeretete, megbecsü-
lése. Repertoárjuk egyre színesedik, gregoriánok, misék, motetták mellett 
világi műveket is énekelnek. 

A legutóbbi karácsonyi hangversenyükön ünnepelték 80 éves évfor-
dulójukat, ill. 10 éves újraszületésüket. Erről a koncertről sikeres CD-fel-
vétel is készült. 

2009 szeptemberében sikeres olaszországi körúton vettek részt, több 
nagysikerű szereplésük volt Firenzében, ahova a városban működő Kodály 
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Társaságtól kaptak meghívást. Önálló koncerten is felléptek, valamint az 
észak-olaszországi Domodossolában. A svájci határ mellett lévő városka 
kórusát előzőleg már 2008-ban fogadták Pécsett.  

2010 februárjában két önálló koncertet adtak Budapesten.
20-án a Váci utcai Szent Mihály Templom Liszt Ferenc Kórusának

szervezésében, a Szent Mihály Templomban énekeltek. Műsorukat Hal-
mos László-Sík Sándor: Hogyha az Úr /27. zsoltár 1-2. versszakával indí-
tották. Majd Wolfram Menschik, Saint-Saens, Giovanni Marzi művein túl 
Kodály: Pange lingua és Stabat Mater művét adták elő, majd Bárdos Lajos: 
Édes Jézus-Virág László szövegével és Berkesi Sándor: Székely asztali ál-
dás, hangzott el.

21-én a Kórusok és Zenekarok Országos Tanácsa szerevezésében a
Történeti Múzeum több színhelyén is sikerrel szerepeltek. Közreműködött 
fuvolán Najbauer Eszter és Őri Sarolta. Műsoruk első részében szakrális 
művekből adtak válogatást. Majd Telemann fuvolára írt g-moll szólófan-
táziája és a D-dúr szonáta szólalt meg. Végül repertoárjuk gazdag színvi-
lágát mutatták be a következő művekkel: VIII. Henrik: Pastime With; 
Ismeretlen szerző: Dindirindin; Magyar népdalcsokor; Bárdos Lajos: 
Dana – Dana. 

A sikeres hangversenyekről CD-felvétel is készült.
Nagy Ernő

50 éves a Berzsenyi Dániel Vegyeskar

Szombathelyről érkezett a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egye-
temi Központjának Kórusa. A fennállásának 50. évfordulóját ünneplő 
Berzsenyi Dániel Vegyeskar 30 éve működik Vinczeffy Adrienne vezeté-
sével. 

A Vegyeskar megalakulása óta részt vesz a hazai koncertéletben, de 
rendszeresen kap külföldi meghívásokat is. Nemzetközi versenyeken is 
gyakran indultak, sikeres eredménnyel. Legelső nemzetközi versenyered-
ményük a XII. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny- és a legutóbbi IV. 
Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny I.Díja. A Vegyeskar gazdag reper-
toárjában az a cappella művek mellett jelentős számú oratórikus mű is 
szerepel. Szívesen mutatnak be kortárs kompozíciókat, de előadják régeb-
bi korok kéziratban maradt szerzeményeit is. A kórus és karnagya jelen-
leg az Eszterházai Harmóniák Egykor és Ma sorozaton dolgozik. A prog-
ram a barokk és a ma művészetének kérdéseit-párhuzamait kutatja. 

Budapesten, 2010 április 10-én a Belvárosi Főplébániatemplomban ke-
rült előadásra a  Mennyei Harmóniák Egykor és Ma című hangverseny. 
Esterházy Pál: Harmonia Caelestis művének előadott részletei mellett, 
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