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hangvétele-bár nem énekel sok díszítőhangot,- de erőteljes, stílusos, ha-
gyományos. Intonálása tiszta. Ritka pillanat, amikor egy lá végű V-8 
ambi tusú dallam mély hangjait nem egészen pontosan énekli. (A kis 
betyár az erdőbe, 6.sz.) A dalokat édesanyjától tanulta, valamint a fiatal 
korában még meglévő falusi közös munkaalkalmakon, mulatságokon, 
a még élő népszokások kapcsán, de más vidéken bérmunkán is. Emléke-
zett az iskolában tanultakra is. A válogatás népdalai tehát többféle élet-
helyzethez kötődnek, így a népzene különböző stílusköreibe sorolhatók.

Végiglapozva a könyvet, szinte minden oldalon találunk valami fi-
gyelemre méltót. Dallam- és szövegváltozatokat, egyéb érdekességeket, 
melyekből kitűnik, milyen színes is a magyar dalhagyomány, és milyen 
magától értetődően cserélnek gazdát esetenként dallamok és szövegek. 
Hallhatunk sok versszakos, hibátlanul előadott karácsonyi éneket, (Bet-
lehem kis falucskába, 11.sz), a Fülöpön általánosan ismert Páva-rokon 
párosító dalt, (Mulik Ilony lepedője, 2.sz.), A Kiszáradt a tóbul 12 szóta-
gos alakját az Észak-Alföldre jellemző szöveggel, (Amerre én járok, még 
a fák is sírnak, 5.sz.), balladákat, katonadalokat, benne Ferenc Jóska he-
lyett már Horthy Miklóssal, (Az éjszaka jaj de szépet álmodtam, 66.sz.) 
A dalok többsége új stílusú, lírai szöveggel. Találunk olyan népdalokat 
is, melyeknek az adatközlő csak egy versszakára emlékezett. Mégis itt 
halljuk ezeket is mintegy igazolásképpen, hogy Fülöpön ez a dallam is 
a hagyomány része. Példát találunk a könyvben arra is, hogy a jó fülű 
énekes mindent megjegyez, eltanul válogatás nélkül, a hibákat is. (Kivi-
rágzott a csomózó eleje 23. sz., és az országszerte oktávtöréssel énekelt 
Réten, réten 76. sz.) E daloknál az erre utaló néhány szavas jegyzetet 
szívesen olvastunk volna.

A Velényi Rudolf által tervezett stílusos borító szövegét olvasva nem 
kizárt, hogy a szerző ezt a kis zsebkönyvet egy általa szerkesztett újabb 
sorozat első darabjának szánta. Köszönet illeti Fülöp község előljáróit a 
támogatásért és a Debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárat a könyv 
megjelentetéséért, mellyel egy nagyon szerethető és jól használható kis 
kiadványt adtak a népdalkedvelő, énekelni szerető emberek kezébe.

Bencze Lászlóné Dr . Mező Judit 

Debrecen ünnepelt
Hazánk kóruskultúrájában, nagy jelentőségű a Debreceni Református 

Kollégium  Kántusa, Magyarország egyik legrégebbi kórusa, amely meg-
szakítás nélkül szolgálja a nemzeti kultúra és az egyházzene ügyét. 
Bejárta,az egész világot, és bárhová ment, mindenhová elvitte Isten igé-
jét és a Kollégium jó hírét. A Kollégiumi Kántus 1997-ben megkapta a 
Magyar Örökség díjat.
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A Debreceni Református Kollégium Kántusát 1739-ben alapította 
Maróthi György, a Kollégium hírneves professzora. Az azóta – kezdetben 
fiúkórusként, ma már ifjúsági vegyeskarként – folyamatosan működő 
Kántus fennállásának 275. tanévét ünnepelte 2014 novemberében.

Ünnepi koncertek a Nagytemplomban
2013-ban Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfor-

dulója,  az  intézmény jubileumi évének lezárása összekötődött  a  Kán-
tus  ünnepi  évének megnyitásával. Ebből az alkalomból két nagyszabá-
sú koncert szerveződött. 2013 decemberében. A Kodály Filharmoniku-
sokkal együtt adta elő a kórus, Orbán György Karácsonyi oratóriumát 
a Nagytemplomban. A kortárs református zeneszerző, bibliai szövegű 
műve, csodálatos élmény volt mind az énekeseknek, zenészeknek, és a 
hallgatóságnak.

 A második és záró – a Kántus fennállásának 275. jubileumi koncert-
jét – 2014. november 8-án hallhattuk, a Nagytemplomban. A műsorban 
megszólalt, Esterházy Pál, J.P. Sweelinck, S. Rachmaninov, Gárdonyi 
Zoltán, G.F. Händel, Szokolay Sándor, Kodály Zoltán és Berkesi Sándor 
műve. Közreműködtek; a Debreceni Kodály Kórus szólistái a Kántus 
mai és egykori énekesei, Pinczésné Gönczi Hajnalka (szoprán), Győrfiné 
Hovancsek Tünde (alt), Kurgyis Tamás (tenor), Gánóczi György (basz-
szus), és a Kodály Zoltán Zenei Szakközépiskola és Zeneiskola kamara-
zenekara. Vezényelt: Ablonczy Katalin, Arany János és Berkesi Sándor 
Liszt-díjas karnagy. 
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Berkesi Sándor 70. születésnapja 
Berkesi Sándor karnagy urat 70. születés-
napján meglepetés találkozó keretében ün-
nepelték jelenlegi, és egykori énekesei, kol-
légái  2014. június 6-án. A nagytemplomi 
zenés áhítaton egyházi és  politikai vezetők 
mellett a határon túli magyarság képviselői 
is köszönetet mondtak a karnagy úr eddigi 
munkájáért, és együtt kérték Isten áldását 
a további szolgálataira. Berkesi Sándor 
Liszt-díjas karnagy, a Kántus élén eltöltött 
csaknem ötven évéről elmondta: kiváltság-

nak tekintette és tekinti most is, hogy a Kántus vezetője lehet. A jubile-
umi koncerten elhangzott művek a Kántus névjegyének is tekinthetők. 

Stébel Ildikó

275 éves a Kollégiumi Kántus
Berkesi Sándort köszöntő beszéd
Debrecen város történetében fájdalmas időszakot jelentett 1739, ami-

kor pestisjárvány tizedelte meg a lakosságot. A temetések szomorú gya-
korisága késztette Maróthit arra, hogy a Kollégiumban maradt diákok-
ból temetési kart alakítson. Az egyre bővülő létszámú énekkar rangos 
helyet töltött be a Kollégium diákegyleteinek sorában. A 19. században 
Szotyori Nagy Károly nevéhez fűződik a férfikarrá alakulás (1846). Az 
énekkar első főfoglalkozású karnagya 1885-től Mácsai Sándor volt, aki 
negyvenévi munkássága alatt a debreceni egyházzenei hagyományokat 
híven ápoló, igényes szakembernek bizonyult. Sokat tett a debreceni 
Csokonai-kultusz ápolásáért is. Mácsait tanítványa, Szigethy Gyula kö-
vette, aki eljuttatta a Kántust a kodályi-bartóki szellemiségig. A Dóczi 
Leánygimnázium államosítása és a Fiúgimnáziummal történő összevo-
nása után, 1954-től a Kántus ifjúsági vegyeskarrá szerveződött.

A kórus mai fénykora 1967-től kezdődött, amikor Berkesi Sándor lett 
a Kántus karnagya. Berkesi Sándor zeneakadémiai tanulmányainak ide-
je egybeesett Kodály Zoltán életének utolsó öt esztendejével, amelyek 
alatt a személyes hatások, találkozások elkötelezetté tették őt a magyar 
zene ügye mellett. Az idősebb Kodály-tanítványok keze alatt még mé-
lyebbre ereszkedtek az ügyszeretet gyökerei. A fiatal karnagy életre szó-
lóan elraktározta magában a pedagógus, karmester, „néptanító” Ádám 
Jenő, a zeneszerző és zenetudós Bárdos Lajos és a hitvalló református 
zenei szaktekintély Gárdonyi Zoltán tanításait. A tőlük tanult szakmai-
lelki hozzáállással rövid idő alatt látványos eredményeket ért el. G. Fr. 
Händel János-passiójának magyarországi bemutatója, a Kóruspódium 
és az Éneklő Ifjúság rendezvényein való folyamatos jelenlét, a Kántusnak 
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