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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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a karnagy felkérésére készült magyar 
zeneszerzők művei Budapesten ez 
alkalommal, először kerültek elő-
adásra. Elsőként Szőnyi Erzsébet–Es-
terházy Pál: Boldogasszony éneke c. 
mű hangzott fel. 

A szerző Szőnyi Erzsébet, így nyi-
latkozott a hangversenyt követően: 
„Ez a hangverseny szerves része an-
nak a több CD-ből álló, általuk ki-
adott reprezentatív sorozatnak, mely-
nek címe: A magyar egyházzene év-
századai. E gyűjtemény hangzó 
anyaga a legrégibb zeneművektől a 
kortárs zeneszerzők szerzeményeiig 
ível. A kórussal 1989 óta 12 lemez je-
lent meg. Az előbb említett sorozatba 
került Szőnyi Erzsébet: „Motetta a 
Lélekről” című alkotása. Ez a körül-
mény adott okot arra, hogy a kórus 

karnagya felkérje a szerzőt e következő mű megírására. A magyarnyelvű, 
Magnificat-nak is nevezhető vers vegyeskarra orgonakísérettel született 
meg. A szombathelyi, soproni és e budapesti bemutatón az együttes ki-
tűnően, meggyőzően, hitelesen, lelkesen interpretálta a Boldogasszony 
énekét.”

Esterházy Pál: Harmonia Caelestis művéből válogatva négy Mária ének 
hangzott fel Kertesi Ingrid – szoprán és Magyar Szilvia – alt előadásában. 
Ezt követően Kocsár Miklós feldolgozásban hangzott fel e négy Mária 
szövegű tétel kórus előadásában, plasztikusan kifejezve az egyes tételek 
különböző hangulatát. A művek Virágh András orgona kíséretével hang-
zottak fel. 

Esterházy Pál: Dormi Jesu művének elhangzását követően, Tóth Péter 
műve szólalt meg. A zeneszerző a felkérést követően választotta a Dormi 
Jesu szöveget, de azt kiegészítette magyar népi szöveggel, ezáltal külön-
leges módon keveredett a latin és a magyar nyelv. A kórus remekül adta 
elő az a cappella művet, mely négyszólamú férfikarral indított, később 
háromszólamú nőikar társult, majd hagyományos vegyeskari megszóla-
lásban fejeződött be. 

Esterházy Pál: Ascendit Deus in iubilo, művét követően Szokalay 
Sándor–Esterházy Pál Amor Sanctus hangzott fel. „Templomi kantáta a 
Teremtett Világról Esterházy Pál tiszteletére, Harmonia Caelestis című 
műve megírásának 300. évfordulójára.” Így szólt a szerző ajánlása. Az öt 
tételes mű különböző előadókkal szólalt meg: Istendicsőítő ének – szop-
rán szólóra, vegyeskarra és orgonára; Égi madarakról való ének – a cap-
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pella nőikarra; Jézus nevére minden térd meghajoljon – szoprán szólóra 
és orgonára; Alleluja – a cappella vegyeskarra; Magnificat - korál-finále 
– szoprán szólóra, vegyeskarra és orgonára. Közreműködött: Kertesi
Ingrid, Liszt-díjas énekművész és Virág András, Liszt-díjas orgonaművész. 
A különböző hangulatú tételeket harmónikus egésszé formálta a vezény-
lő karnagy: Vinczeffy Adrienne. A műsor során Cs. Tamás Katalin zene-
történész konferált, értő magyarázattal bemutatva e két távoli korszak
művészetének jellegzetességeit és párhuzamait. 

A hangverseny magas színvonalú előadását a közönség nagy elisme-
réssel fogadta.

Márkusné Natter-Nád Klára  

Születésnapra

Szegeden, a Móra Ferenc Múzeum dísztermében került sor arra a kórus-
találkozóra, mely a szereplő négy énekkar egykori karnagyának, Rozgonyi 
Évának köszöntésére gyűlt össze.

Az ünnep fényét különlegesen magasra az a körülmény emelte, hogy 
a megjelent kórusok egy-egy számát maga az ünnepelt vezényelte. A ren-
dezők, dr. Ordasi Péter és dr. Balás István nagy műgonddal és nagy szív-
vel készítették elő a meglepetésnek szánt eseményt, mely természetesen 
ugyan teljesen titokban nem maradhatott, de azért bizonyos részletek 
mégis a meglepetés erejével hatottak. Például az a körülmény, hogy az 
ünnepeltnek próba nélkül kellett a születésnapi koncertet dirigálni!

Elsőként a régi kecskeméti növendékek és a Kecskeméti Városi Vegyeskar 
szólalt meg, ezt követte a szegedi Lauda Kórus, majd a régi Bartók Kórus 
(vegyeskar), végül a Bartók Béla Nőikar. A műveket hol az adott kórus, 
hol összkar szólaltatta meg. A köszöntők sorát az ünnepelt egykori tanára, 
e sorok írója nyitotta meg, felidézve a miskolci szakiskolai, a zeneakadé-
miai tanulmányi éveket, meg az első látogatást a szolnoki Ének-zenei Álta-
lános Iskolában, utóbb az angliai kurzusokon Vajda Cecíliánál, a Nem-
zetközi és a Magyar Kodály Társaság tevékenységében való közös munkát.

 A következő köszöntők a kórusok részéről hangzottak el. Részlet 
Juray Miklós – a kórus „örökös” titkárának köszöntőjéből:

„1972. június közepén, a mai Belvárosi Mozi elődjében tartotta tanév-
záró-diplomaosztó ünnepségét a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, ame-
lyen közreműködött a főiskola nőikara, Kardos Pál vezetésével. Az ün-
nepség után Kardos tanár úr félrehívott és a következőket mondta: – Miki, 
neked mondom először, mint a Bartók Kórus titkárának: ősztől kezdő-
dően Kecskeméten, fogok dolgozni. A „Vegyes vezetését” is átadom, s 
egyetlen személy, kizárólag Rozgonyi Éva lehet a Bartók Kórus karnagya! 
Segítsétek a munkáját! –
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