
37

Ágnes lelkiismeretes munkáját dicséri a változtatásokkal is terhelt prog-
ram gördülékeny megvalósulása. Köszönet érte! Köszönet illeti a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatását, valamint az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár és Közművelődési Intézet, a Magyar Kodály Társaság és Ma gyar-
po lány Önkormányzatot segítségükért.

Meglepetésemre a tábor résztvevői nem csupán Veszprém megyéből 
érkeztek, hanem az ország különböző vidékeiről. Tekintve, hogy a szom-
szédos Szlovákiából is volt jelentkező, így arra gondolok, hogy bármily 
hihetetlenül hangzik, lassan nemzetközivé fejlődhet a magyarpolányi ha-
gyomány. A létszám ugyan mindössze egy iskolai osztály létszámához 
hasonlítható, de a helyi adottságnak ez éppen megfelelő volt. 

Akaratlanul is Berzsenyi sorát juttatja eszembe: „Nem sokaság, hanem 
lélek...” Úgy érzem, aki ennek az öt napnak élményét vihette magával, 
boldogan kezdte munkáját az új tanévben. Ezt a lelkes munkát dicsérem 
és kívánom az eljövendőkre mindenkinek. 

Somorjai Paula

Páter Tamás Alajos Emlékhangverseny
 Zalaegerszeg 2011. október 8.

Az emlékezet ébrentartása, az értékek megőrzése és továbbadása irányítja 
azt a nemes tevékenységet amit a Páter Tamás Alajos Alapítvány munkája 
során hosszú évek óta kifejt.

Páter Tamás Gergely Alajos a ferences rend tagja, bölcseleti és teoló-
giai tanulmányai mellett kántorképzőt is végzett, majd 1941-ben Kodály 
Zoltán biztatására a Zeneművészeti Főiskola egyházkarnagyi és zeneszer-
zés szakára iratkozott be. Karnagyi tevékenységét, kórus szervezését Buda-
pesten a II. kerületi Országúti Ferencesek rendházában a háborút követő 
legnehezebb időben 1945-ben kezdte. A kórus tagjai kezdetben felnőttek 
és gyermekek voltak, majd külön vált a gyermekkar és zenekar is társult 
a kórushoz. Első jelentős fellépésük 1947 novemberében volt, és akkor az 
immáron 150 tagú együttest Kapisztrán Szent Jánosról nevezte el.

 Hamarosan ismertté vált a kiváló együttes, rendszeresen szerepeltek 
a Magyar Rádióban és a Zeneakadémián. Az ötvenes évek elején egyházi 
kórus számára e lehetőségek megszűntek, ám megnövekedett a templomi 
szereplések száma, nemcsak a fővárosban, hanem szerte az országban ahol 
bemutatták a liturgikus a’cappella műveken túl, a többszólamú hangszer-
kíséretes miséket, kantátákat és oratóriumokat. Tamás Alajos huszonkét 
esztendős karnagyi működése során megszólaltatta a zeneirodalom nagy 
korszakainak legjelentősebb alkotásait. Mint zeneszerző is sokat alkotott, 
sajnálatosan korán, ötvenkét esztendősen bekövetkezett halálig. 
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Emléke felejthetetlen maradt mindazok számára akik ismerhették. 
Színes egyénisége, csodálatos pedagógiai tehetsége maga köré vonzott 
fiatalt, felnőttet egyaránt. Erről tanúskodnak a visszaemlékezések amit 
tanítványai, énekesei feljegyeztek, a távoli vidékekről érkező emlékező 
levelek és elismerő kritikák. Mindezt egybegyűjtve, kiegészítve a Zeneszer-
zői Gyűjteménnyel, tisztelői 1995-ben létrehozták a Páter Tamás Alajos 
Ala pítványt. A kottaanyag őrzése és kölcsönzése mellett megszervezték a 
pá lyázati rendszert gyermek- és felnőtt kórusok, egyházi énekkarok és ze-
nekarok számára hangversenyen való részvételt, így fenntartva, hogy a mű-
vek élő kapcsolatba kerülhessenek előadókkal és érdeklődő közönséggel. 
1996-ban indították az első pályázatot. Az első évben 8 pályázati anyag 
érkezett, a második évben már 15, majd évről évre mind több együttes 
jelentkezett és így ismerkedtek meg mind többen Tamás Alajos műveivel. 
A nagy körültekintést igénylő szervezés Kovács Márta odaadó munkáját 
dicséri. A beérkezett pályázatokat mindenkor a kibővített kuratórium 
szakmai zsűrije értékeli és jutalmazza. A zsűri elnöke Kollár Éva profesz-
szor, Liszt-díjas karnagy.

A hangversenyek helye Budapesten a Margit kőrúti Ferences Templom-
ban volt kétévente, mindig az őszi időszakban. A fővárosi kórusok mellet 
mindig nagy volt az érdeklődés a vidéki együttesek részéről. Érkeztek 
nagyobb és kisebb városokból, mint Miskolc, Kazincbarcika, Nyíregyhá-
za, Nagykálló, Debrecen, Tiszaföldvár, Mezőkövesd, Berettyóújfalu, Eszter-
gom, Diósd, Sopron, Pápa, Békéscsaba, Szeged, és Zalaegerszegről éppen 
a legelső alkalommal.

Az utóbbi években – anyagi okokból – sajnos csökkent az utazási kedv. 
Legutóbb 2009-ben csak budapesti kórusok szerepeltek. Akkor alakult az 
elhatározás, hogy vidéki együttest kérnek föl a hangverseny szervezésére 
és azt segítve-támogatva utazik az Alapítvány – Páter Tamás Alajos egy-
kori misszióját követve – az emlékműsort adó helyszínre. Első jelentkező 
a zalaszentgyörgyi Gyertyafény Kórus Alapítvány volt. Mint magukról 
vallják:

 „A Gyertyafény Kórus már megalakulásának évében szerepelt a Páter 
Tamás Alajos emlékszoba budapesti avatásán, mint a kiírt pályázat kü-
löndíjasa, majd 2003-ban az évi verseny kórustalálkozóján a gyermekkó-
rus kategória helyezettjeként. P.Tamás Alajos művei és a hozzá kapcsolódó 
élmények kedvesek számukra ezért vállalkoztak a 2011-es emlékhangver-
seny megszervezésére.” 

A zalaegerszegi emlékhangversenyre a környékbeli zalai, egyházzené-
vel foglalkozó kórusokat hívták meg, akik közül öten, de végül négyen 
vállalták a felkérést. Budapestről meg útra keltek a kuratórium tagjai és 
néhány lelkes és emlékező tagja az egykori és e néven ma is működő Ka-
piszt rán Kórusnak. 

A hangverseny bevezetőjeként, az Alapítvány elnöke Szilárdi Ferencné 
köszöntötte a megjelenteket. 
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„Tisztelt Ünneplő Közösség!
Barátsággal üdvözöljük Önöket a Páter Tamás Alajos Alapítvány részé-

ről az otthont adó Mindszenty József Általános Iskola Gimnázium és 
Kollégium kápolnájában. Köszöntjük az iskola részéről megjelenteket, 
az atyákat, az énekeseket karnagyukkal egyetemben, és külön örömmel 
a Gyer tyafény Kórus Alapítvány résztvevőit. 

1996 óta ez a 9. alkalom, hogy az emlékhangverseny megrendezésre 
kerül, ugyanakkor az első alkalom, hogy vidéken van.

Külön köszönetet mondunk a kuratórium elnökének, Horváth Zoltán-
nak szívélyes, lendületes, alapos munkájáért, akivel végig kapcsolatban 
voltunk.

Talán vannak Önök között, akik hallottak már Tamás Gergely Alajos 
atyáról, Lojzi Bácsiról, sőt néhányan talán személyesen is ismerték, esetleg 
olvastak rövid ismertetést róla.

Mi, akik még élünk nem feledjük varázslatos egyéniségét, azt a hatal-
mas munkát, és élményt, ahogy bevezetett bennünket az egyházi zene 
legszebb műveinek megszólaltatásába.

Amatőr énekeseiből és zenészeiből, az általa alapított Kapisztrán Kórus 
tagjaiból, igényességével, tudásával, fegyelmezett, pontos tanítási módsze-
rével, nem utolsósorban lángoló egyéniségével, humorával a legtöbbet 
volt képes kihozni egy-egy mű megszólaltatásánál. Ezt a hivatásos zené-
szek is elismerték. A legkitűnőbb szólóénekesek és zenészek csatlakoztak 
boldogan, adták tudásuk legjavát egy-egy mű előadásához…

Nemcsak sok-sok tanulás, előadások, de vidám együttlétek, kirándu-
lások szőtték szorosabbra az énekesek közötti kapcsolatot…Támogatta is 
énekeseit a legváltozatosabb módon, kit hangszerrel, kit munkalehetőség-
gel, kit anyagilag, élelemmel, amikor arra szükség volt…

A siker mindenütt kísérte; elismerések, énekeseinek rajongó szeretete, 
ám mindennek megvolt az ára, így az internálótábor is sorsa lett. – Ott 
szü letett meg Szent Ferenc himnusza. Ahogy ő mondta, a szenvedés nem-
csak mélységből kiáltó zsoltárokat, de himnuszokat is teremt…

Ezen a hangversenyen is a köszönet és hála él szívünkben: az évtizedek 
sikereiért, a fárasztó munkával teli gyönyörű élményekért, a próbák, a ki-
rándulások vidám kacagásáért, az esküvők boldog harangzúgásáért, a ke-
resz telők meghitt hangulatáért, a farsangolások önfeledt öröméért, a sok-
sok kegyelmért és erőért a megpróbáltatások idején, és az árván maradás 
keserves könnyeiért!”

A rendezvény fővédnöke Dr. Rátkai László esperes plébános volt, aki 
mint P. Tamás Alajos egykori tanítványa kedves közvetlen szavakkal kö-
szöntötte a résztvevőket.

A hangversenyen a következő kórusok szerepeltek: elsőként a zala szent-
györgyről érkezett Gyertyafény Kórus. Eredetileg egyházi gyermekkórus-
ként alakult meg a plébánián 1997 februárjában. Fennállásának 14 éve alatt 
sok környékbeli gyermek és fiatal fordult meg a kórus közösségében. Gya-
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kori szerepléseik mellet megyei és országos megmérettetéseken is részt 
vettek, mindenkor szép eredménnyel. 2009 nyarán az időközben felnőtté 
vált kórust újjászervezték, – melyben a kb. húsz alapító tag közül tíz fiatal 
ma is énekel – tagjaik többnyire középiskolások és egyetemisták. A ve gyes-
kar repertoárja egyaránt gazdagodott egyházi és világi művekkel. Karveze-
tőjük: Verő Andrásné Melinda.

Ünnepre jöttünk, zengett Hans Leo Hassler műve a műsor bevezetője-
ként. Azt követte, Esterházy Pál: Pange lingua; Bárdos Lajos: Ó, ékes szép 
virág; Szokolay Sándor: Áldjuk Isten nagy kegyelmét – Faragó Zsuzsanna 
zongorakíséretével, befejezésül Tamás Alajos: Tantum ergo. 

Zrínyi Miklós Gimnázium Vegyeskara. A Gimnáziumban kezdetek óta 
működik énekkar. Az 1970-es években a nőikar mellett megalakult a ve-
gyes kar, majd a nyolcosztályos képzés bevezetésével a kisgimnazisták 
kórusa. A kórusokat 1973-óta a gimnázium ének-zene tanára Farkasné 
Perlaki Edit vezette, majd 2009-től Gyulainé Kiss Gabriella. Iskolai és 
egyéb ünnepi megemlékezések gyakori szereplői, de rendszeresen részt-
vesz nek a Keszthelyi Helikon Ünnepségeken ahol mindenkor éremmel 
kitüntetettek. Az intézmény és a város vezetése is értékeli és jutalmazta 
az iskolában működő kórusok munkáját.

Öröm volt hallani a nagylétszámú gimnáziumi vegyeskart . Szép Ave 
Maria kánonnal indították szereplésüket. Tamás Alajostól az O memoriale 
művet adták elő, Faragó Zsuzsanna zongorakíséretével. Felszabadult 
örömmel szólt a Gordon Young: Alleluja, és jól zengett Michael Hager-
mann: Az Úr jön ha hívom(121. zsoltár).

Városi Vegyeskar. Zalaegeszegen 1957 szeptemberében a pedagógusok 
szervezésében alakult meg a „Pedagógusok Művészegyüttese” keretében 
a kórus, Pungor Antal kántortanító vezetésével. 1960-ban önállósodott 
„Pedagógus kórus” néven. A taglétszám általában ötven-hatvan fő volt, 
legnagyobbrészt népdalokat, népdalfeldolgozásokat, magyar szerzők mű-
veit énekelték. Országos Minősítéseken mindenkor eredményesen részt 
vettek. 1974-től Dömötör Ilona zeneiskolai tanár, majd azt követően a 
Zri nyi Miklós Gimnázium tanára vezette a kórust. A repertoár folyama-
tosan bővült, külföldi zeneszerzők műveiből is tanultak, klasszikus és 
modern műveket, majd oratóriumokat is énekeltek. 2003 októberétől Ko-
vács Kata a karnagyuk, gyakori hazai és külföldi fellépés jellemzi munká-
ju kat, a vegyeskar év végi koncertjei hagyománnyá váltak.

A felnőttkorus jó hangulatát bizonyitandó Tamás Alajos világi művei 
közül a vidám Jászberényi boros nótát adta elő, ezt követte a korál részle t 
a Nándorfehérvár oratóriumból. Igényes felkészültségüket Kocsár Miklós: 
Négy Mária ének Esterházy Pál emlékére c. művével mutatták be. Zon-
gorán kísért: Szöllősi Judit. 

Canterina Kamarakórus. A Pálóczy Horváth Ádám Zeneiskola magán-
ének tanára, Dormán Tiborné alapította a kórust 1992-ben, tanítványaiból, 
énektanárokból, zenekedvelő fiatalokból. Tíz év múlva Décsy-Paál Enikő 
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vette át a kórus vezetését. Zongorakísérőjük: Kovács Ottilia. A kórus rend-
szeresen szerepel ünnepi hangversenyeken, jótékonysági hangversenyen, 
részt vettek 2006-ban a Kodály Kórustalálkozón. Külföldi utak is színe-
sítik a kórus életét, és négy önálló CD-t jelentettek már meg.

A képzett hangú énekesek kamarakórusa igényes művet, Orbán 
György: VI. mise, Kyrie, Gloria, Agnus Dei tételeit adta elő, egységesen 
szépen megformált előadásban. Tamás Alajos: Szeretet himnuszával zár-
ták műsorukat. 

A kórusok bemutatását és a műsort Pölöskei Ildikó ismertette. A kórusok 
előadása közben két igen szép verset adott elő – Rónay László: Köszöntő-
könyörgés; majd Szabó Miklós: Alajos atya passiót vezényel. – A hangver-
seny befejező részét, a közös ének jelentette, a színpadra vonuló Összkar 
szólaltatta meg Tamás Gergely Alajos Nándorfehérvár 1456 c. oratóriu-
mából a Hunyadi, bízzál! c. korált. A hagyományokhoz hűen, mint min-
den eddigi Emlékhangversenyen a kórushoz a közönség is csatlakozott, 
és zengett az ének mint egykoron a szerző- a lánglelkű karnagy vezény-
letével. 

A Páter Tamás Alajos Alapítvány vezetősége, őszinte köszönettel búcsú-
zott a méltó módon rendezett hangverseny végén a Zalaegerszegen ott-
hont adó iskola vezetőitől, a szervezőktől és közreműködőktől, további 
sok sikert kívánva. 

A Budapestről érkezett Alapítvány egyúttal kifejezhette örömét, hogy 
jelentkező lévén, már tervezhetik az ország egyik másik városában a követ-
kező 10-ik Emlékhangverseny programját. Tovább élhet a hagyományőr-
zés nemes szándéka: a zenei értékek és emlékek továbbadása a felnövek-
vő generációban is minél szélesebb körben. 

Márkusné Natter-Nád Klára

Zene a Pannónia Sacrában

„A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem, hogy táplálkoz-
zunk vele. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem 
él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. 
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”- írja 1944-ben 
Kodály Zoltán 

1998 szeptemberében első alkalommal léptem be nagymamaként a 
Városmajori templomba a Pannónia Sacra tanévnyitó Veni Sancte-jára. 
Elbűvölt a gyerekek bevonulása alatt a folyamatosan hangzó, hangszerek-
kel kísért énekek bensőséges érzéseket indító hangulata. Az éneklésbe 
lassan mindenki bekapcsolódott, és a hangzás egy nagy crescendo-val ért 
véget, amikor az új kis első osztályosok is helyükre ültek. Ez az élmény 
kísér azóta is az iskolamisék, tanévnyitók és zárók alkalmával, immár 13 
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