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Énekkarunk tevékenysége és templomunk egyházzenéje 

1980-tól 2013-ig 
 

Összeállításunk négy részre tagozódik: az első sajátosan szól az 

egyházi zenéről, és történeti áttekintést ad 33 évről. A második 

részben táblázatos kimutatást találunk ennek az időszaknak 

egyházzenei eseményeiről, a harmadik egységben ezek fellelhető 

dokumentumai következnek, majd a negyedik rész templomunk, ill. 

templomaink hangszereiről ad tájékoztatást. 

 

Az első egységben terjedelmes rész található. Terjedelmes 

elsősorban azért, mert templomunk 90 évében kiemelkedően gazdag 

területnek érzem ezt az időszakot, és mindvégig érződik Isten segítő 

jelenléte. Másodsorban azért terjedelmes, mert az egyházi zene 

mindig is a szívügyem volt, nemcsak az orgona, hanem a nép közös 

éneke is. S természetesen az énekkari tevékenység miatt is, melynek 

fontosságát nemcsak az Isten szebb dicséretében látom, hanem 

Egyházunk fő törekvésének, a hit ébresztésének és elmélyítésének, 

terjesztésének és az Isten iránti hűségünk méltóbb kifejeződésében 

is. Amikor hosszas és nehéz tépelődés után 1979 szeptemberében 

rábólintottam Varjú Imre atya meghívására, (hogy ezentúl ne csak 

kisegítőként, hanem főállásban legyek „Jézus munkatársa”), a 

következő napokban rögtön elindultam kideríteni, hogy mikor lesz a 

következő ötéves kurzus az egyházmegyei karnagyképzőn. 1980 

szeptemberében különbözeti felvételi vizsgával be is 

kapcsolódhattam a 2. évfolyamba. A munka és a család mellett nem 

volt könnyű az iskola, de ott olyan tanároktól kaptuk az útravalót, 

akik nemcsak szakmailag voltak kiválóak, hanem mint gyakorló 

egyházzenészek felhívták a hallgatók figyelmét az Egyház 

feladatára, küzdelmeire és benne az egyházi zene fontos és értékes 

küldetésére is. Úgy tanítottak, hogy a lelküket is átadták. 

Illetlenség lenne, ha nem szólnék egyházzenész elődeimről és az 

énekkari törekvésekről, így máris azzal kezdem, hogy templomépítő 

plébánosunk, dr. Wimmert Béla az egyházzenének is kiváló ismerője 

volt. Rögtön 1905-ben, amikor a Wlassics utcai iskolában megnyílt a 

lehetőség a misézésre, behívta a Pusztaszentlőrinci Dal- és 

Zeneegylet vonószenekarát és énekkarát, akik dr. Horváth Ákos 

királyi ügyész vezetése alatt minden vasárnapra nagy gonddal 

készültek. Egy-egy miséjük előadása „zenei eseménynek” is 

számított. Egy év múlva, 1906-ban már a katolikus hölgyek és a 

Szentlőrinci Polgári Kör összegyűjtött egy harmóniumra való pénzt, 

és ettől fogva Matulai Károly tanító személyében kántora is lett a 

közösségnek. Őt két év múlva elhelyezték és mások jöttek a helyébe, 

de azok is csak rövid időkre. 1912-től Molnár István töltötte be a 

kántori állást, és kisebb-nagyobb megszakításokkal a leghosszabb 

ideig ő szolgálhatott.   

 

Két fontos dolgot kell énekkari szempontból megemlítenem: a 

Zeneegyletről már volt szó, mint első szolgáló kórus. A második: 

csodák-csodája egy kitűnő gyermekkar születése Schmelhaus Dániel 

keze alatt, aki a katonaságra behívott Molnár István helyett lett 

kántor. Zűrzavaros, háborús idő következett, de 1931-ben nagy 

esemény történt: felszentelték a templom orgonáját. Akkor énekkar 

is szerveződött, és különösen a 15 fős nőikar szerepelt mindig 

elismerésre méltón. Sajnos ez is csak rövid ideig, mert a lányok 

férjhez mentek. A későbbiekben az énekkarok szervezése az ismert 

adatok szerint nagyon nehéznek, szinte lehetetlennek tűnt, így 

említésre méltó kórus csak a 60-as évek végén, ill. a 70-es évek 

elején szerveződött Kuzma Róbert kántorsága alatt. Őket egy 

ifjúsági közösség énekkaros tevékenysége követte a templomi 
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zenében, akiket akkor a templomunkban lelkipásztorkodó 

orgonaművész-káplán, Somos József atya irányított. Nagy 

elismeréssel szólhatunk erről a közösségről nemcsak azért, mert 

közülük többen a mai napig példás kitartással énekkarosok, hanem 

felnőttként a plébániai közösség legjobb húzóerői lettek úgy az 

effektív munkában, mint a példaadó lelkiségben. 1980 karácsonyán 

szólalt meg először az a kórus, amelynek 33 évéről szeretnék a 

továbbiakban bővebben szólni. 

 

Az egyházi zene szépségének Isten dicséretét kell szolgálnia. Ez 

olyan zene, amelyet a Szentlélek sugalmaz, és amelynek a szívekben 

kell felcsendülnie. A zene szépsége a Szentlélek adománya, és 

megnyitja a szívet Isten felé. (Dosztojevszkij szerint „a szépség 

menti meg a világot”.) 

A liturgiában Isten ránk árasztott szépségére válaszolunk, ám ennek 

a szépségnek csak akkor felel meg az ember, ha a szépségnek 

megadja az egész méltóságát, a valódi művészet magasságát. Nagy 

kihívás ez, de Isten Lelke táplál minden jóakaratú törekvést. 

 

Szent II. János Pál pápa 1999-ben a művészekhez írt levelében külön 

bekezdést szentelt a zenészeknek: „…Ugyanígy van szüksége az 

Egyháznak muzsikusokra. Az évszázadok során mily sok egyházi 

kompozíciót írtak olyan emberek, akiket mélységesen eltöltött a 

misztérium tisztelete! A jót és szépet összekapcsoló művészet belső 

megvilágítással értinti az emberi szellemet, és fölébreszti benne az 

ész és szív erőit.”  

2003-ban, Szent X. Pius pápa Motu proprio-jának 100. 

születésnapján, melyben az egyházi zene legfontosabb 

követelményeit fogalmazza meg, Szent II. János Pál pápa külön 

levelet adott ki, melyben kifejtette a szent, művészi és egyetemes 

követelmények lényegét. Az énekkarokról így ír: „Az évszázadok 

gyakorlata mutatja az énekkarok és szkólák jelentőségét.” A szent 

zenéről pedig ez áll: „Hatékonyabbá teszi a szövegek megértését, és 

a résztvevők még inkább megnyílnak az ünneplésből fakadó 

kegyelmek befogadására.” Külön szól az egyházi népénekről, és 

megerősíti az orgona fontosságát. 

   

XVI. Benedek pápa sokat szólt az egyházi zenéről, például 2007-ben 

apostoli buzdítást adott ki a liturgikus énekről: „Az ünneplés 

művészetében kiemelkedő helyet foglal el az ének.” Szent Ágostont 

idézve mondja: „Az ének az öröm kifejezése, és ha jobban 

meggondoljuk, a szeretet kifejezése. Az ünneplésre összegyűlt nép 

Isten dicséretét énekli.” 2012-ben a Szent Cecília Egyesület 

tagjaihoz így szólt: „…énekkel imádkoztok és imára hívtok, részt 

vesztek a liturgikus imában és énekben, mely átöleli a teremtett 

világot a Teremtő dicsőítésében. Az egyházzenét hallgatva számos 

embert mélyen megérintett Isten szépsége, és sokan ezáltal kerültek 

újból közel hozzá.” Az evangelizáció és az egyházi zene 

kapcsolatáról külön is ír. Megemlíti Szent Ágostont, akinek 

megtérésében szerepet játszott az egyházi zene. (A Vallomások 10. 

könyvében ez olvasható: „Mégis ha megemlékezem hitem 

visszanyerésének első idején Egyházad énekei közben elsírt 

könnyeimről, és ha továbbá szemügyre veszem, hogy most is nem 

annyira maga az ének hat meg, mint inkább a zengő hangon és igen 

megfelelő dallamon énekelt tartalom: el kell ismernem e szokás 

roppant hasznosságát.”) 

 

XVI. Benedek pápa említést tesz még Paul Claudel francia költőről 

és diplomatáról, aki a párizsi Notre Dame Székesegyházban a 

Magnificatot hallgatva tért meg. (A konvertiták közé sorolhatjuk 

még Huysmanst, az egyházi írót és filozófust, aki a párizsi Szent 

Sulpice templom egyházzenéjének hatására tért meg, vagy Jean
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Verkadet, aki a kölni dóm szkóláját és kórusát hallgatva indult el a 

hit útján. Később bencés szerzetes és festőművész lett.) 

 

Templomunk énekkara 1980 karácsonyán szerepelt először ünnepi 

szentmisén és Kopeczky Alajos orgonahangversenyén néhány 

énekes betéttel. Fő feladatának kezdettől fogva a liturgiai 

szolgálatot, a liturgia szebbé, gazdagabbá tételét, a teljesebb 

Isten-dicséretet tekintette. Magára nézve a Szent X. Pius pápa által 

1903-ban kiadott, máig is érvényes Motu proprio… kezdetű, a szent 

zenéről szóló dokumentum három fő szabályát tekinti 

iránymutatónak. 

 

1. Az egyházi zene legyen szent, és ez alapvető szabály. 

Elsősorban szent az Egyház által jóváhagyott liturgikus 

szövegeiben. Szent zenéjében is, mert a Szentlélek 

ihletettsége alatt született olyan szerzőktől, akiket 

mélységesen eltöltött a misztérium tisztelete. (Nem kerülhet 

be megkülönböztetés nélkül minden zene a templomba. 

Sokat küzdött és küzd az Egyház a profán jegyeket viselő 

zenétől való megtisztulásért, és ma sem kerülhető meg a 

forma minősége, melynek meg kell felelnie a liturgia 

követelményeinek. Szent II. János Pál pápa újra szorgalmazta 

a megbízott egyházzenei szakbizottságok hatékony 

működését.) 

2. Az egyházi zene legyen tartalmában, előadásában, 

kifejezésmódjában művészi, különben nem tudja a hallgatók 

és a résztvevők lelkében azt a hatást kiváltani, melyet a 

liturgia és az Egyház a művészettől elvár. A művészi zene 

szép, kiegyensúlyozott, arányaiban is megnyugtató, ebből 

adódik az egyetemessége is. 

3. Az egyházi zene legyen egyetemes. Az egyház tiszteli a 

különféle népek kultúráját a zenében is, ha ezek megfelelnek 

az előző két követelménynek. A sokszínűség gazdagítja az 

Egyház művészetét éppúgy, ahogy – Kodály szerint – a 

tájszólások gazdagítják magyar nyelvünket. Az 

egyetemesség viszont elsősorban a gregorián énekben van 

elrejtve. 

 

Mindhárom szabály a gregorián korális énekben valósult meg. Olyan 

tökéletes egységet szöveg és dallam között, tartalom és forma között 

egyetlen zenei stílusban sem találunk, mint a gregoriánban. Ezért is 

maradt ősidők óta az Egyház hivatalos éneke ez a stílus, és szinte 

folytonos a bíztatás zsinati dokumentumokban, pápai levelekben, 

rendelkezésekben a gregorián elsődleges használatára. 

 

Énekkarunk mindig szem előtt tartotta a fenti szabályokat, és 

fáradságos munkával készült a liturgikus szolgálatra törekedve arra, 

hogy az egyházi zene a szent liturgia szolgálóleánya legyen. Nem 

lehet kellőképpen megköszönni azt a sok késő estébe nyúló próbát, a 

törődést, ahogy a kórustagok elviselték a zeneművek sokszor 

„szőrszálhasogató” újra és újra próbálását, hogy megvalósulhasson 

az a zene, mely sok-sok hívő lelkébe a művészet erejével olyan 

helyekre is be tud világítani, ahová semmi más eszközzel nem lehet. 

Megemlítem még a koncertek előtti, külön időben tartott zenekaros 

próbákat, melyekre a zeneiskolába mentünk. Előttem vannak a 

munkából jövő arcok, a többgyermekes szülők, nagyszülők, a fáradt 

pedagógusok, akik egész napi tanítás után képesek voltak még újabb 

igát a nyakukba venni. Vasárnapi szentmisére egy órával korábban is 

készségesek voltak bejönni, hogy kellő beénekléssel és a darabok 

ismétlésével nyugodtan mehessünk a kórusra, időben várva ott a 

becsengetést. Többen voltak, akik a gyermekkórusba a megelőző 

misére már másfél órával korábban hozták gyermekeiket. Ezeket a 

„hőstetteket” egyedül a Mennyei Atya képes csak jutalmazni.
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Meggyőződésem, hogy sokszorosan meg fogja tenni mindazoknak, 

akik ilyen értelemben idejükkel, figyelmükkel, fáradságukkal a 

szívüket hozták az Úrnak. (Boldog voltam mindig egy-egy jó 

szereplés után, amikor az arcokon öröm ragyogott. Ezek az érzelmek 

a lélek élményei voltak.) 

 

Repertoárunkat a népének, a gregorián, a klasszikus polifónia, a 

barokk, a bécsi klasszikusok, a romantikus és a XX. századi 

egyházzenei műfajokból merítettük.  

 

A népének (kevés kivételtől eltekintve) természetesen a magyar 

anyagot jelenti. A készülés idején mindig elpróbáltuk a következő 

alkalomra kijelölt énekeket. A magyar népének páratlanul gazdag. 

Egyik legnagyobb templomi élményem az első gyalogos rózsafűzér-

zarándoklat záró miséje volt. Jöttek és jöttek a derék zarándokok, 

alig fértek be a templomba, és mindenki teli szívből énekelt. A 

könnyeimmel küszködtem, ilyet még nem éltem át. Csak arra 

figyeltem, hogyan tudom ezt a nagy tömeget tartani (szerencsére az 

orgonánk ekkor is nagyon jó partnernek bizonyult). Valahányszor a 

Te Deum-ot, a Tantum ergo-kat, a Mária antifónákat, a 

Boldogasszony Anyánk kezdetű éneket, különösképpen is a magyar 

himnuszt énekeljük, eszembe jutnak Bach sorai: „Nem ismerek 

szebbet, szentebbet, magasztosabbat az ünnepélyes egyházi 

népéneknél, melyet az orgona hatalmasan megható hangjai 

kísérnek!” 

 

A gregorián anyagból 10 misét és az általánosan használt latin és 

magyar nyelvű énekeken kívül (Tantum ergo, Salva Regina, Regina 

caeli, Hiszekegy, Miatyánk, stb.) mintegy 30 éneket énekeltünk az 

időszaknak megfelelően. Meg kell jegyeznem, hogy a gregoriánt, 

noha egyszólamú, nehéz szkólában vagy még inkább nagyobb 

kórusban szépen énekelni. Először is latin nyelvű, meg kell tanulni 

és érteni a szöveget, ám a latin nyelv ritmusa, hangsúlyai eltérnek a 

megszokott magyar lüktetésétől, és nem szabad elfelejteni, hogy a 

gregorián ének is igényes zene. Egy-egy darabnak a formai 

felépítését, a latin szöveggel különösen is összenőtt ritmusokat meg 

kell éreznünk. A dallamhajlításokat, a neumákból 

(hangcsoportokból) álló egységeket úgy kell énekelni, hogy azok 

díszítsék az egész zenei mondatot, de ne szabdalják fel. A 

szerzeteseknek könnyebb, mert mindig gregoriánt énekelnek. 

 

A második, Egyházunk által leginkább szorgalmazott stílus a 

klasszikus polifónia (Palestrina-stílus). A párizsi Notre Dame 

muzsikusai kezdték el megtörni a gregorián egyszólamúságot. 

Először csak egy díszítő dallamot tettek a gregorián dallam mellé, 

majd később egy harmadikat is. Rájöttek, hogy a kánonszerű, de más 

magasságban énekelt fődallammal, esetleg egy harmadik 

kánondallammal milyen változatos, tetszetős motettákat lehet 

felépíteni. Ez a törekvés átterjedt Európa más templomaiba is. A 

többszólamú zene kialakulása hosszú időt vett igénybe. Párizsban 

már a X. században elkezdődött, és kivirágzásáig csaknem 600 év 

telt el. Palestrina (1525-1594) a korszak legismertebb zeneszerzője, 

aki már négy önálló szólamból komponált gyönyörű, egyházi 

lelkülettől áthatott darabokat. (A sok-sok liturgikus motettán kívül 

104 misét írt.) Josquin des Pres, Lassus, Victoria, Roselli, Menegali, 

Lotti, Viadana, Arcadelt és még sokan alkotják a sort, akiknek művei 

szerte a világon elterjedtek, és hatalmas kincsestárként a mai napig 

kínálják ennek a stílusnak gyönyörű darabjait. 

 

Ebben a stílusban 5 misét, 26 motettát tanultunk. Némelyeket 

nagyon szívesen énekeltünk, többeket viszont újra és újra fáradságos 

munkával mindig fel kellett frissíteni. A Palestrina-stílus darabjai 

messzemenően megkövetelik a tiszta intonációt, dinamikájukban 

pedig az önállóság mellett a másik szólamokra való figyelmet.
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(Ezt amatőr kórussal sok ismétléssel és memorizálással lehet csak 

megvalósítani.) Nagyon szép lelki élményt jelentettek viszont a szent 

három nap szertartásai, amikor szinte minden napnak évről-évre 

visszatérő műsorszámai voltak. A kereszthódolat a mi 

templomunkban 40-45 percig tartott, s ezt az időt motettákkal és 

népénekekkel töltöttük ki, de alig vártuk a kezdést, hogy Jézus 

panaszénekét (Victoria: Popule meus) elkezdhessük, mely az egész 

hódolati szertartás meghitt hangulatát, nyugalmát, lelkileg megindító 

erejét bevezette. Megható, szépen odaillő ének Gallus: Ecce quo 

modo moritur… kezdetű motettája: „Íme, miként hal meg az Igaz, és 

senki sem veszi a szívére.” Bizonyára a legtöbb hívőnek is 

mélyreható élményt jelentettek hallgatva is. (Igyekeztem mindig 

kivetíteni a magyar szövegeket.) Meggyőződésem, hogy a 

kórustagok lelkében is mély nyomot hagytak ezek az alkalmak. 

 

A barokk szerzők műveit könnyebben tanultuk meg, mert a 

legtöbbjüket hangszeres kíséret támasztja alá. Kedvenc számaink 

között említem meg Schütz: Machet die Tore weit… adventi énekét: 

„Tárjátok ki a kapukat, királyotok érkezik”, mely egy kétkórusos 

motetta-fűzér szólistával kombinálva. Nagyböjtre Schütz: Krisztus 

utolsó hét szava a kereszten c. oratóriuma is élményt jelentett a 

kórusnak. Händel egyéb művei mellett kiemelkedő öröm volt a 

Messiásból összeállított egyórás válogatás és annak előadása az 

évenként visszatérő Lehel-téri hangversenyek között az Instrumenta 

Nova Zenekarral. Nagyobb ünnepeken szívesen énekeltük a 

Halleluja kórustételt, melyet a hívek mindig tapssal köszöntek meg. 

Antonio Caldara G-dúr miséje az első zenekaros miséink közül való. 

Mutatós, mozgalmas és befér a liturgia kereteibe. Vivaldi: Gloria c. 

oratóriumából egyes tételeket orgonakísérettel már elég hamar 

tanultunk meg, teljes terjedelmében pedig 1997 karácsonyán adtuk 

elő hangversenyen a Dohnányi Ernő Zeneiskola zenekarával. 

Vivaldi: Magnificat c. oratóriumát is többször előadhattuk 

zenekarral. J. S. Bach hatalmas életművéből a Virágvasárnapi 

kantátát, több kantátából bizonyos tételeket énekeltünk. A nagy 

passiókból több kórustétel is bekerült a repertoárunkba, melyek 

közül a Máté-passió zárótétele lett a kórustagok kedvence, ezenkívül 

több korált és motettát tanultunk meg alkalmas időben. Különleges 

színfolt a barokk zenedarabok között a magyar Eszterházy Pál: 

Harmonia caelestis gyűjtemény, melyből elsősorban karácsonyiakat, 

az Oltáriszentség énekeit és Mária-motettákat énekeltünk. 

Különleges módon minden korosztálynak azonnal megkedvelt 

énekeivé váltak, még a gyermekkórusnak is. 

 

A bécsi klasszikus mesterek tárházából is énekelhettünk darabokat. 

Így került sor Mozart: D-dúr és d-moll Missa brevis miséire, 

melyekhez vonószenekart is tudtunk szerezni. Énekeltünk egy 

orgonakíséretes misét Mozart édesapjának, Leopold Mozartnak a 

szerzeményei közül. Megtanultuk Mozart: C-dúr koronázási miséjét, 

melyet a Salzburg melletti Maria Plain búcsújáróhely kegyképének 

megkoronázására írt, de mindig csak orgonakísérettel tudtuk előadni. 

A nagyzenekari kíséret nem valósult meg. Annál inkább a d-moll 

Requiemé, amelyet Dombóváron, Szekszárdon és itthon is többször 

énekeltünk zenekarral. (A szekszárdi előadás 1999. október 23-án 

kivételesen jól sikerült. Nagyon szép felvétel is maradt az 

előadásról.) 

 

Itt egy kitérőt kell tennem, hogy leírhassak egy számomra nagyon 

nagy élményt és örömet jelentő eseményt, melyben ismét a Jóisten 

kezét látom. 1984-től bíztattam a kerületi zeneiskola vezetőségét, 

hogy a gyermekek Tücsökzenekarát legalább karácsonykor hozzák 

be egy ünnepi koncertre a templomba. Bizonyára nagyon szép 

élmény lenne mindenkinek, gyermeknek, szülőnek, nagyszülőnek, 

tanárnak, közönségnek egyaránt. De ez nem ment olyan egyszerűen!
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1969-ben kerülhetett sor a Fővárosi Zeneiskolák decentralizálására. 

Addig ugyanis a Fővárosi IV. sz. körzethez tartozott a IX., XVIII. és 

XIX. kerület intézménye. Németh Rudolf igazgatósága alatt 

önállósult a XVIII. kerületi Állami Zeneiskola. Első állomáshelyük 

egy kis irodával és parányi tanteremmel a régi katolikus kultúrház 

plébániai oldalán volt. Innen irányították a kerületi iskolákba 

kihelyezett oktatást, kezdettől hasznosan együtt dolgozva az ének-

zene tagozatos Vörösmarty iskolával. 1970-ben már volt 

vonószenekara a zeneiskolának Németh Rudolf vezetésével. 

Szabadtéri színpadon, utcabálon, a Rózsa Művelődési Házban, 

mozik színpadán léptek fel alkalmi jelleggel. 1983-tól Záborszky 

József karnagy vette át a zenekar szervezését és vezetését. 

Emlékszem egy szép hangversenyükre 1984. február 8-án a Rózsa 

Ferenc Művelődési Házban. Innentől mindvégig volt zenekara a 

zeneiskolának. A templomi szereplés azonban a politikai vezetés 

előtt nem volt kívánatos! 1989-ben folyamodott dr. Bábosik Istvánné 

igazgatónő a kerületi Tanács VB. MIS. osztályához, hogy 

megkülönböztetett névvel működhessen a zeneiskola. A tantestület 

Dohnányi Ernő nevét választotta, aki korának világhírű 

zongoraművésze, kiváló zeneszerzője és karmestere, kimagasló 

zenepedagógusa, Budapest és az ország zenei életének meghatározó 

egyénisége volt, továbbá a Liszt Ferenc zongorapedagógia tanárokon 

keresztül öröklődő birtokosa és továbbvivője, valamint a 

Zeneakadémia rektora. Mesteriskolájában kitűnő 

zongoristagenerációk nevelőjeként ismert személyiség (többek 

között Cziffra György tanára). Hosszú élete folyamán igen sokat tett 

országunk kulturális felemelkedéséért, nemzetközi tekintélyének 

megalapozásáért. A névválasztás is „ejnye-ejnyét” váltott ki, hiszen 

Dohnányi egyházi műveket is írt, ráadásul többször megfordult 

Horthy Miklós társaságában. Az egyházi művek között kimagasló a 

szegedi fogadalmi templom szentelésére komponált ünnepi miséje. 

(A művet az 50. évfordulóra a Mátyás-templom ének- és zenekara 

felújította és Szegeden ünnepi szentmise keretében előadták. A 

szegedi újbóli bemutatóról még az Új Ember is csak annyit írhatott, 

hogy a „misén részt vett a Mátyás-templom ének- és zenekara”. A 

műről és a szerzőről egy szó sem esett. Ahhoz már a rendszerváltás 

kellett, hogy egy Budapesti Zenei Fesztivál keretei között 

hangversenyen a fővárosban is előadhassák.) Tehát méginkább 

érthető, hogy 1984-ben az én felvetésemtől még óvakodott dr. 

Bábosik Istvánné igazgatónő féltve a tanárait és a zeneiskolát. De a 

Jóisten küldött egy karmestert Záborszky József személyében, aki 

magára vállalta a rizikót, és 1985. december 20-án ünnepi díszbe 

öltöztetett szentélyben, hatalmas karácsonyfák árnyékában valóra 

vált az álom: templomunkban karácsonyi hangverseny született 

megdobogtatva sok-sok gyermek és felnőtt szívét. Pestszentlőrinc 

nagy eseménye lett ez a dátum. A zeneiskola növendékeinek 

létszáma innentől folyamatosan nőtt, rövid idő alatt több mint 900 

fölé emelkedett. 

 

Miért mondtam el mindezt? Mert innentől megtört a jég: 

rendszeressé váltak a templomi virágvasárnapi és karácsonyi 

koncertek, melyeken egyházi művek szerepeltek. 1990-től pedig a 

fentiek láttán szinte minden kerületi iskola ide pályázott karácsonyi 

ünnepséget tartani. A Dohnányi Ernő Zeneiskola vezetősége, a 

zenekart irányító karmesterek, kerületi kulturális vezetőségi tagok 

ettől kezdve nyitottak lettek arra, hogy nagyobb szabású egyházi 

művek is megszólalhassanak. Volt itt Cherubini Requiem 

magyarországi bemutató a debreceni Gulyás György vezényletével, 

Bach: János-passió dr. Bucsi László atya vezetésével, és sorra jöttek 

a Mozart-misék, köztük a Requiem, a Bach-kantáták, a Schubert-

misék, melyek énekkarunk közreműködésével valósulhattak meg. 

Azt hiszem, nem kell ecsetelnem, hogy mennyire vitték előre ezek a 

koncertek énekkarunk színvonalát és létszámát. 1985-től 

folyamatosan kinyílt előttünk a nagy romantikus művek tanulásának 
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és előadásának lehetősége: Gounod Szent Cecília miséje, a 

zeneakadémiai koncerten való éneklés Mendelssohn Éliás 

oratóriumában, és amire talán a legtöbb időt fordítottuk: Schubert 

Asz-dúr miséjének előadása. (A táblázatban minden nyomon 

követhető.) Örvendező leveleket kaptam nemcsak a hívektől, hanem 

a kerületi lakosoktól is, hogy ilyenek Pestszentlőrincen korábban a 

legmerészebb álmokban sem szerepelhettek. 

 

A kegyelmi hozadékát ki-ki maga vihette el! Ránk mosolygott a 

Mennyei Atya és segített. Sokak nevében mondhatok hálát 

mindezekért.  

 

A múlt században 1931-től kezdődően a kórusmunkában 

Magyarországon a „fölrázás” ideje jött el. A Liedertafel- és operett-

stílusból a kórusokat át kellett emelni Palestrinára, Bachra, a 

gregoriánra, stb. Harmat Artúr, Bárdos Lajos, Kerényi György, 

Kodály Zoltán, Halmos László, Werner Alajos, Farkas Ferenc, 

Scheiber Mátyás, Koloss István, Lisznyai Szabó Gábor és sok jeles, 

magyar egyházzenész óriási pedagógiai munkával, egyszerűbb és 

nehezebb kompozíciókkal alapot teremtettek egy cecíliás lelkületű, 

magyar templomi kórusmunka kibontakozásához. (A templomi 

kórus és első gyermekkar születésekor fölmentem Bárdos tanár 

úrhoz tanácsért és kottákért. Röviden kifaggatott, és 10 perc alatt egy 

nyaláb kottával a hónom alatt jöttem haza. És ezek a darabok a 

kezdő kórusoknak mind beváltak.) Természetesen a Cecília Társaság 

nagy családjában is részt vállaltunk a közös munkában. 

Felejthetetlenek a bazilikai közös éneklések, ahol még többszázas 

létszámban vettek részt énekesek. Hosszabb ideig a mi kórusunk 

látta el ezeken az ünnepi miséken a szkóla feladatát is. 

 

Megemlítem még a három gyermekkart: 1985-től 1992-ig 

működött az első, 1997-től 1999-ig a második, majd 2003 őszétől 

2014-ig szolgált a harmadik a 9 órai szentmiséken, illetve olykor-

olykor egyházzenei áhitatokon a felnőtt kórussal együtt. 

 

A 80-as évek második felében a fiatalokból ifjúsági kórus alakult, 

akik külön is énekeltek, illetve erősítették a felnőttek együttesét. 

1989-ben felejthetetlen kirándulást tettünk velük az NDK-beli 

Fürstenwaldeban, Kelet-Berlinben, Dortmundban, Mariazellben, 

miután 1988 októberében itthon vendégül láttuk a dortmundi Szent 

Meinolfus templom kórusát, akikkel együtt énekeltünk 

templomunkban és a Szent István Bazilikában is. 

 

Két gitáros együttest neveznék még meg, akik havonta legalább 

egyszer énekeltek. Az első Németh Viktor „Csend-Élet” zenekara, 

mely 1995-től 2012 márciusáig működött, a másik Tarnóczi Lajos 

együttese, akik 2003-tól napjainkig énekelnek templomunkban. 

 

Kedves kezdeményezés volt Papp Zoltán káplán atya részéről 2006-

tól az ifjúság által végzett taizei imaórák sorozata bizonyos vasárnap 

esti szentmisék után. Nem nélkülözték a stílusos, főleg Európában 

elterjedt taizei díszítéseket, hangulatos világítást sem. 2000 után a 

felnőtt kórus is szívesen tanulta több szólamban ezeket az énekeket, 

és a hívek ajkán közösségi énekké is fejlődtek. Taize zenéje nem 

azért kiváló, mert bonyolult vagy kifinomult, hanem mert rend 

található benne. Rövid zenei frázisok ismétlődnek könnyen 

énekelhető dallamokkal.  A többszólamú változatok a legegyszerűbb 

klasszikus harmóniaépítés szabályait követik, és a fődallam 

legtöbbször két szólamban (szoprán-tenor) szól könnyítve a tanulást, 

erősítve a fődallamot.  Folyamatosan ismételve egy-egy éneket 

nagymértékben segítik kibontakozni a szívből jövő imát és áhitatot. 

 

Visszatekintve erre az időszakra, újból és újból nagy hála ébred a 

szívemben a Mennyei Atya jósága iránt. Mi mindig csak 
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kezdeményeztünk valamit, és lám-lám, milyen terebélyessé nőtt ez a 

fa! A Jóisten elfogadta a mi kicsi lépésünket és engedte, hogy ennyi 

minden kibontakozhasson. Jóformán fel sem tudtam mérni, hogy 

mennyi minden kell egy ilyen 33 évhez. Gondoljuk csak meg, hogy 

az efféle munkához kitűnő orgona is kell – megvalósult. Egy 

alkalommal énekkarosok hozták a hűséges orgonaművészt és 

korrepetitort Czuczu Irina tanárnő személyében, akivel a nagyobb 

művek előadása létrejöhetett. Kezdetben jóbarátokból állt össze a 

kiváló énekes szólista csapat, majd szép lassan kórusunk fiataljaiból 

nőttek fel azok a szólisták, akik hosszú ideig állandó, lelkületes 

partnereink lettek, és mindvégig kitartottak a munkában. Olykor 

nagy zenekari apparátus volt szükséges a művekhez, mely a 

zeneiskola fejlődésével szinte váratlanul megadatott. Kiváló tanárok, 

igazgatók, karmesterek szorgoskodtak azon, hogy mindezek 

valósággá váljanak. Úgy érzem, nagyon szép időszak volt, és újra 

csak a Jóistenre gondolok, aki mindezeket segítette. 
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Zenei események templomunkban 
 

A következő felsorolást részben a meglévő plakátanyag és magnófelvételek segítségével, részben a templomi hirdetésekből állítottuk össze, s 

csak a nagyobb horderejű eseményeket tartalmazza. 

Énekkarunk lelkes alapító tagjai már az 1980-as évek első felétől kezdve aktívan részt vettek énekes-imás, énekes-irodalmi, énekes-orgonás 

áhítatokon, ill. misztériumjátékokban és természetesen a vasárnapi és. ünnepi szentmiséken.  

Az idők folyamán nem dokumentáltunk rendszeresen minden megmozdulást, nem jegyeztük az újonnan megtanult művek első bemutatását, sem 

a vasárnapi szentmisék egyházzenei programját. Így saját kórusunk rendszeres munkájának eseményei (főleg az ünnepi szentmiséken való 

részvételek) lényegesen gyakoribbak, amint azt a következő táblázat mutatja. A fejlécen lévő háromféle besorolás csak az első lapon szerepel, 

értelemszerűen tovább kell vinni a következő oldalakra. A szentmisék programját röviden jelezzük, a hosszabb egyházzenei áhitatok és koncertek 

még fellelhető, részletes programja mellékletként a táblázatos rész után található egy-egy jelzőszám alatt. 

 

 

Év 

 

Saját kórusunk a templomunkban 

 

Mások nálunk 

 

Saját kórusunk máshol 

 

1980. 
márc.20. 

Virágvasárnapi gregorián passió 

Molnár András evangelista 

közreműködésével 

  

1980. 

dec.28. 

A koncerthez kapcsolódó misén: 

De angelis gregorián mise  
Kodály: Adventi ének orgonakísérettel 

Kopeczky Alajos orgonaestje 

Kórusunk első alkalommal működött közre 

Program: 1. melléklet 

 

1981. 
febr.15. 

 A Patrona Hungariae Gimnázium 

növendékeinek énekes-műsoros látogatása 

 

 

1981. 

ápr.12. 

Virágvas. 

„A szentkereszt feltalálásának 

misztériuma” 

(misztériumjáték fiataljaink 

közreműködésével) 

  

1981. 

nov.22. 

 Az Egyetemi Templom ének- és 

zenekarának szereplése Dauner János 

szalézi atya vezetésével 
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1982. 
ápr.4. 

Virágvasárnapi passió-misztériumjáték 

(ifjúság és énekkari tagok) 

  

1982. 

ápr.18. 

 Oratórium Jézus feltámadásáról Sillye Jenő 

ifjúsági ének- és zenekarának 

közreműködésével 

 

1982. 

máj.29. 

Imádságos-énekes áhitat a Szűzanya 

tiszteletére, népénekek Máriáról, Mária-

motetták 

  

1982. 

jún.13. 

Mária-áhitat verssel, imával és énekkel 

egyházközségünk fiataljai 

közreműködésével 

  

1982. 

okt.3. 

 A kertvárosi (Gyolcs utcai) ferences 

énekkar vendégszereplése Assisi Szent 

Ferenc születésének 800. évfordulója 

alkalmából 

Mozart: D-dúr Missa brevis 

Orgonán kísér: Lantos István org.művész 

Vezényel: Reményi Károly 

 

1982. 

nov.13. 

 „Ha a világ karácsonya lettünk volna” 

címmel Saint-Exupéry egyik könyve alapján 

Sillye Jenő és énekeseinek elmélkedése és 

énekes előadása 

 

1982.  

dec.26. 

 „Karácsonyi oratórium” – Sillye Jenő és 

énekeseinek előadása 

 

1983. 
máj.29. 

Énekes-orgonás áhitat a Szűzanya 

tiszteletére (közrem.: Komáromi Attila 

orgonán)    Progr.: 2. melléklet 

  

1984. 
jan.8. 

Egyházzenei áhitat Vízkereszt ünnepén 

Közreműködik: 

Kőrösmezey Ottó hegedű 

Progr.: 3. melléklet 
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1984. 

ápr.15. 

Virágvas. 

Gregorián passió Harmat-Werner 

turbákkal 

Szólisták: a kórusból (Mayer Pál, Biró 

László, Komáromi Attila…) 

  

1984. 

máj.27. 

 Az Árpádházi Szent Margit (kertvárosi 

ferences) templom ifjúsági csoportjának 

gitáros énekes-zenés előadása „Az én 

Mesterem” címmel 

 

1984. 

okt.27. 

 Énekes-zenés ifjúsági előadás a Szentlélek 

Istenről (Kovács Gábor és Sillye Jenő ) 

 

1984. 

okt.28. 

 A Zeneművészeti Főiskola hallgatóiból 

alakult kamaraegyüttes zenés áhitata 

Progr.: 4. melléklet 

 

1984. 

dec.14. 

 Hock Bertalan orgonakoncertje 

Progr.: 5. melléklet 

 

1985. 
jan.6. 

Egyházzenei áhitat szólisták 

közreműködésével 

  

1985. 

márc.31. 

Virágvas. 

Gregorián passió Harmat-Werner 

turbákkal, nagyböjti motetták 

  

1985. 

jún.15. 

Búcsú 

 Ifjúsági ének- és zenekar vendégszereplése a 

Külső Ferencvárosi Szent Kereszt 

templomból 

 

1985. 

jún.16. 

 A kertvárosi énekkar előadásában  

Mozart: D-dúr Missa brevis 

 

1985. 

okt.25. 

 Gergely Ferenc orgonakoncertje, közrem. 

Utry Erzsébet – ének  (Műv.Ház. szerv.) 

Progr.: 6. melléklet 

 

1985. 

nov.24. 

 Énekes-zenés áhitat Pilinszky János 

műveiből Kovács Adrienn és Márvány 

Ágnes közreműködésével 
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1985. 

dec.20. 

 Karácsonyi koncert a Műv. Házzal közös 

szervezésében  

(ifj. Révész László orgonán, Nagy Olivér 

trombitán, XVIII.ker. Zeneiskola zenekara, 

Jánosi Együttes, Tatay Éva színművész) 

Progr.: 7. melléklet 

 

 

1986. 
jan.12. 

 Egyházzenei áhitat Utry Erzsébet 

énekművész és Kálmán Attila orgonaszakos 

főiskolai hallgató előadásában 

Progr.: 8. melléklet 

 

1986. 

márc.23. 

Virágvas. 

Gregorián passió   

1986. 

márc.26. 

 Cherubini: Requiem a Műv. Ház 

szervezésében – Magyarországi bemutató 

(A Debreceni Orvostud. Egyetem kórusa és 

zenekara Gulyás György vezényletével) 

Progr.: 9.  melléklet 

 

1986. 

ápr.4. 

 A Jubilate és Musica Sacra kórusok 

hangversenye a Műv. Ház szervezésében 

(vezényel: ifj. Sapszon Ferenc) 

 

1986. 

máj.18. 

Pünkösd 

 „Jöjj, Lángoló” c. oratórium Sillye Jenő 

ifjúsági ének- és zenekara előadásában  

 

1986. 

jún.7. 

Búcsú 

 Kovács Adrienn: e-moll miséje 

templomunk ifjúsága és zeneművészeti 

főiskolások előadásában 

 

 

1986. 

okt.26. 

 

 Részletek a három rózsafűzérből egy ifjúsági 

ének-zenekar előadásában 

(Szent Kereszt templom) 
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1986. 

dec.18. 

 Karácsonyi koncert a Műv. Házzal közös 

szervezésben  

(XVIII.ker. Zeneiskola zenekara; a XIV.ker. 

Zeneiskola fuvolazenekara Záborszky 

József vezényletével, orgonán 

közreműködik: ifj. Révész László) 

Progr.: 10. melléklet 

 

 

1987. 
jan.11. 

Egyházzenei áhitat ifjúsági és felnőtt 

kórusunk előadásában (közreműködnek: 

Jakab László – orgona, valamint Simon 

Anikó – ének és Bánki Gábor – orgona) 

Szerepel az 1. kiskórus is!!! 

Progr.: 11. melléklet 

  

1987. 

ápr.24. 

 A Jubilate leánykar és a Mária utcai Jézus 

Szíve templom Musica Sacra kórusának 

hangversenye 

(vez.: ifj. Sapszon Ferenc) 

 

1987. 

máj.24. 
Mozart: D-dúr Missa brevis  

(orgonán kísér: Both Ágnes főisk. hallg.) 

  

1987. 

jún.6. 

 Sillye Jenő: Mária-oratórium  

1987. 

jún.27. 

Búcsú 

Mozart: D-dúr Missa brevis  

(első zenekaros előadás) 

Hangversenymester: Szentmihályi Gyula 

  

1987. 

dec.18. 

 Karácsonyi hangverseny a Műv. Házzal 

közös szervezésben 

Progr.: 12. melléklet 

 

1988. 
márc.27. 

Virágvas. 

Gregorián passió többszólamú turbákkal   
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l988. 

ápr. 12. 

  Dél-pesti Kulturális Napok a 

Sportcsarnokban 

1988. 

ápr.22. 

 A Fővárosi Énekkar hangversenye  

Közreműködik: Szatmári Lilla org. művész 

Vezényel: Ugrin Gábor 

 

1988. 

máj.7. 

„Szűz Mária élete és köszöntése” c. 

énekes áhitat (ifjúság) 

  

l988. 

máj. 24. 

Pünkösd 

Mozart: D-dúr Missa brevis orgonával   

1988. 

aug.7. 

  A Szent Jobb előtti hódolat keretében 

közreműködés a kispesti és soroksári 

énekesekkel a Váci Székesegyházban a 

főpásztori szentmisén és a székesegyház 

előtti téren 

1988. 

okt.16. 

Énekkarunk és a dortmundi Szent Meinolfus templom énekkarának közös 

előadásában: 

Mozart: D-dúr Missa brevis 

(hangversenymester: Szentmihályi Gyula, orgonál: Koloss István, szólisták: Kovács 

Adrienn, Bogdány Anna, Molnár András, Blazsó Sándor, vez.: Gabrieli Broscio és 

Komáromi Attila) 

 

l988. 

okt. 23. 

  Közös szereplés ismét a dortmundiakkal 

a Szent István Bazilikában (zenekaros 

Mozart mise 

1988. 

dec.22. 

 A XVIII.ker. Zeneiskola karácsonyi 

hangversenye 

Progr.: 13. melléklet 

 

1988. 

dec.25. 
Halmos László: Karácsonyi mise 

(templomunkban először) 

 

  

1988. 

dec.26. 
Mozart: D-dúr Missa brevis  

(az esti szentmisén) 
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1989. 
febr.14. 

  Egyházzenei áhitat az Egyetemi 

Templomban a felnőtt énekkar és az első 

kiskórus részvételével a szentmisén és az 

azt követő Cecília-hangversenyen 

(közrem.: Kovács Adrienn és Jakab 

László) 

Progr.: 14. melléklet 

1989. 

febr.23. 

Egyházzenei hangversenyen 

Koloss: Magyar mise 

  

1989. 

máj.14. 

 A Benyus család közreműködése zenével, 

énekkel az esti szentmisén 

 

1989. 

jún.24. 

Újjáépített orgonánk átadási ünnepsége keretében az első orgonahangverseny Koloss 

István orgonaművész és Weszeli Gabriella énekművész, valamint Darvas Iván és 

templomunk énekkarainak közreműködésével 

Progr.: 15. melléklet 

 

 

1989. 

jún.25. 

 

 Az esti szentmisén és azt követően Somos 

József rövid orgonahangversenye 

 

 

l989. 

aug. 10. 

  Vendégségben a fürstenwaldei 

plébánián (NDK)  

Szereplések helyben és Kelet-Berlinben 

a Szent Hedvig Katedrálisban és a 

jezsuita templomban 

1989. 

aug.13. 

  Dortmundban a Szent Meinolfus 

templom kórusával együtt Hazafelé két 

énekes szereplés Mariazellben a 

Bazilikában 

Progr.: 16. melléklet 

1989. 

szept.3. 

 Malcolm Rudland angol orgonaművész 

hangversenye 

Progr.: 17. melléklet 
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1989. 

szept.14. 

 A karlsruhei Egyetemi Énekkar 

hangversenye 

 

1989. 

szept.15. 

 Gergely Ferenc orgonahangversenye, 

közreműködik az énekkar 

Progr.: 18. melléklet 

 

1989. 

okt.6. 

du. 4 óra 

 A Szent István Kamarazenekar, valamint 

Kovács Endre orgonaművész hangversenye 

(„Nektek muzsikálunk” ifjúsági 

orgonabemutató) a Budapesti Zenei Hetek 

keretében 

Közrem.: Ferencsik Kamarazenekar 

Vez.: Bálint Gábor 

 

1989. 

okt.13. 

 A Benyus család gyermekei az októberi 

rózsafűzér keretében zenével és énekkel 

szerepelnek 

 

l989.  

okt. 20. 

 Kovács Endre és Kincses Veronika 

énekművész, valamint a Bokányi u.-i Ált. 

Isk. énekkarának hangversenye 

Vez.: Uray Péter 

 

1989. 

nov. 17. 

 Kovács Péter orgonahangversenye 

Közrem.: a Bokányi u.-i  Ált. Isk. Tavasz 

kórusa 

Vez.: Uray Péter 

Progr.: 19. melléklet 

 

1989. 

dec.15. 

 Az Engels u.-i Ált. Isk. karácsonyi 

hangversenye 

 

1989. 

dec.18. 

 Ságvári-Bokányi  iskolák karácsonyi 

hangversenye 

 

1989. 

dec.21. 

 XVIII.ker.-i Zeneiskola karácsonyi 

hangversenye 

Progr.: 20. melléklet 
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1990. 
jan.7. 

Mozart: Missa brevis A szentmise után Francesco Finotti olasz 

orgonaművész hangversenye 

 

1990. 

ápr.12. 

Pergolesi: Stabat Mater orgonával   

1990. 

máj.24. 

 „Mennyei dallamok” – a Taiwani Rádió és 

Televizió együttesének koncertje a Műv. 

Ház szervezésében 

 

1990. 

máj.27. 

Egyházzenei áhitat énekkarunk, valamint a székesfehérvári székesegyház 

orgonaművésze, dr. Hellenbach Dénes közreműködésével 

Progr.: 21. melléklet  

 

 

1990. 

jún.3. 

Pünkösd 

 Schütz: A 12 éves Jézus a templomban 

(a kerületi Zeneiskola énekesei és zenekara) 

 

1990. 

jún.23. 

Caldara: G-dúr mise zenekarral 

templomunk búcsúján 

(Postás Kamarazenekar Szentmihályi 

Gyula vezetésével, szólisták: Palojtay 

Zsuzsa, Bogdány Anna, Molnár András, 

Blazsó Sándor, org.: Koloss István) 

  

1990. 

júl.7. 

 A Praetorius Kamarakórus hangversenye  

1990. 

aug.20. 

 „Ah, hol vagy magyarok…” – a Kecskés 

Együttes Szent István dicsérete 

(közrem.: Szabó András) 

 

l990. aug. 

21-25. 

 Lemezfelvétel a Magyar Állami Operaház 

gyermekkórusával (Botka Valéria, Csányi 

László, Koloss István) 

 

1990. 

aug.25. 

 Malcolm Rudland angol orgonaművész 

hangversenye a Műv. Ház szervezésében 

Progr.: 22. melléklet 
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1990. 

szept.28. 

 Virág András C.Franck műveiből orgonál 

1. 

 

1990. 

okt.12. 

 Kovács Endre orgonahangversenye 

Progr.: 23. melléklet 

 

1990. 

okt.26. 

 Virág András C. Franck műveit játsza 2.  

1990. 

nov.16. 

 Kovács Péter orgonahangversenye, 

közreműködik a Bokányi u.-i Ált. Isk. 

kórusa Uray Péter vezényletével 

Progr.: 24. melléklet 

 

 

1990. 

nov.30. 

 Virág András C. Franck orgonaműveiből 

játszik 3. 

 

1990. 

dec.21. 

  Egész napos karácsonyi koncert több 

résztvevővel a Madách moziban 

(betlehemesek, karácsonyi népi játékok, 

karácsonyi énekek) 

1990. 

dec.22. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola és a 

Gyöngyvirág u.-i Ált. Isk. énekkarának 

közös karácsonyi hangversenye 

Progr.: 25. melléklet  

 

 

l990. 

dec. 25. 

Missa De angelis és karácsonyi motetták   

1991. 
márc.17. 

Virágvasárnapi passió a szentmisén „Életünk Krisztus” – a Sík Sándor 

Kamarakórus énekes-meditációs előadása 

dr. Bőzsöny Ferenc közreműködésével 

Vezényel: Borián Tibor 

Progr.: 26. melléklet 

 

 

1991. 

márc.24. 

 A Bokányi Ált. Iskola hangversenye  
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1991. 

márc.27. 

Húsvét 

Leopold Mozart:  

C-dúr orgonakíséretes mise 

 

  

1991. 

ápr. 3. 

 Zambelly Bianca mezzoszoprános Luzzi 

Ave Maria-t énekel 1956 után először 

Magyarországon 

 

 

1991. 

máj.5. 

„Musica Sacra” énekkari verseny több kórus, köztünk saját énekkarunk és az 1. 

kiskórus részvételével 

Progr.: 27. melléklet 

 

1991. 

jún.9. 

 Az Ifjú Zenebarátok Kórusa, a Fővárosi 

Énekkar és a Bartók Konzervatórium 

zenekara 

Mozart: Requiem-jét adja elő 

Progr.: 28. melléklet 

 

 

1991. 

aug.10. 

 Malcolm Rudland angol orgonaművész 

hangversenye 

Progr.: 29. melléklet 

 

1991. 

aug.20. 

  Részvétel a Hősök terén tartott 

pápamise egyesített énekkarában 

1991. 

okt.2. 

Egyházzenei áhitat   

1991. 

dec.8. 

  Énekkarunk a Kispesti 

Főplébániatemplomban énekel 

1991. 

dec.25. 
Halmos: Karácsonyi mise   

1991. 

dec.26. 
Mozart: D-dúr Missa brevis 

(Czuczu Irinával először orgonával) 

  

1992. 
febr.26. 

  A Zeneakadémián más kórusokkal 

együttműködve részt vettünk Händel: 

Éliás c. oratóriumának éneklésében 
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1992. 

ápr.12. 

Virágvas. 

 Bach: Máté passió (Műv. Ház szerv.) 

Magy. Áll. Hangv.z.Kamaraz., Szent Kereszt 

templom Liszt Ferenc kórusa,  budafoki Szt. 

István Zenei Ált. Isk. kórusa (vez. Bucsi L.) 

Progr.: 30. melléklet 

 

1992. 

ápr.19. 

Húsvét 

Caldara: G-dúr mise zenekarral és 

C. Franck: 150. zsoltár  

  

1992. 

ápr.30. 

 Karaszon Dezső orgonaművész 

hangversenye (közrem.: Lugosy Melinda 

hegedűn) 

 

1992. 

máj.30. 

 A Balassi Bálint Gimnázium 

vegyeskarának alapítványi koncertje 

válogatott darabokból az iskolából kikerült 

művészekkel 

Progr.: 31. melléklet 

 

1992. 

aug.23. 

 Malcolm Rudland angol orgonaművész 

hangversenye 

Progr.: 32. melléklet 

 

1992. 

dec.17. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola karácsonyi 

hangversenye, vezényel: Uray Péter 

Progr.: 33. melléklet  

 

 

1992. 

dec.18. 

 A Vörösmarty Ált. Iskola karácsonyi 

hangversenye 

 

1993. 
ápr.4. 

Virágvasárnapi passió   

1993. 

ápr.24. 

 A Vörösmarty Ált. Isk. énekkarának 

hangversenye, közreműködnek: Kovács 

Péter – orgona, Szabó Magdolna – ének  

Progr.: 34. melléklet 
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1993. 

jún.12. 

 A „Musica Sacra” egyházzenei 

kórusverseny győzteseinek gálaestje 

Progr.: 35. melléklet 

 

1993. 

júl.4. 

  Rádiós közvetítés a ½11 órai 

szentmiséről 

1993. 

júl.18. 

 Egy osztrák fúvósötös rövid hangversenye 

 

 

1993. 

okt.1. 

 A karlsruhei Egyetemi Kórus 

hangversenye a nemzetközi egyetemi 

kórustalálkozó keretében 

Progr.: 36. melléklet 

 

1993. 

dec.12. 

 A Piarista Gimnázium diákjainak 

szinielőadása és a kamarazenekar műsora 

 

 

1993. 

dec.17. 

 A Pestszentlőrinci Kat. Isk. tanítóinak és 

tanulóinak karácsonyi hangversenye 

 

 

1993. 

dec.20. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola zenekarainak 

ünnepi koncertje 

Vez.: Záborszky J., Uray P., Sánta F. 

 

1993. 

dec.24. 

Énekes, verses, orgonás áhitat az éjféli 

mise előtt 

Progr.: 37. melléklet 

  

1993. 

dec.26. 
Mozart: D-dúr Missa brevis   

1994. 
jan.30. 

 

  A rákoshegyi Szent Teréz templom és a 

pestszentlőrinci Főplébániatemplom 

énekkarának énekes áhitata Rákoshegyen 

1994. 

febr.6. 
Mozart: C-dúr Koronázási mise 
orgonával Credo nélkül 

Org.: Czuczu Irina 
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1994. 

febr.20. 
Viadana: Missa „L´hora passa”   

1994. 

márc.20. 

 Czuczu Irina orgonahangversenye,  

közrem.: Keszthelyi Csilla és Szentiday 

Szilvia – ének  

Progr.: 38. melléklet 

 

1994. 

márc.27. 

Virágvas. 

Templomunk és katolikus iskolánk énekkarai, valamint a Piarista Gimnázium zenekara 

Pergolesi: Stabat mater c. művét adja elő 

Progr.: 39. melléklet 

 

1994. 

máj.29. 

Egyházzenei áhitat a Szűzanya 

tiszteletére 

Progr.: 40. melléklet 

 

  

1994. 

okt.30. 

Mária-tisztelő egyházzenei áhitat és 

orgonakoncert (ifj. és felnőtt kórus) 

Progr.: 41. melléklet 

  

1994. 

nov.10. 

 Mozart: Requiem 

Előadják: a Dohnányi Ernő Zeneisk. 

Kamarazenekara, a Szent István Király 

oratóriumkórus és a gyöngyösi Szent 

Bertalan kamarakórus 

Vez.: Záborszky József 

Progr.: 42. melléklet 

 

 

1994. 

dec.19. 

 A Vörösmarty Ált. Isk. és Gimn.  

karácsonyi hangversenye 

Progr.: 43. melléklet 

 

 

1994. 

dec.21. 

 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola szimfónikus 

zenekarának karácsonyi hangversenye 

Vez.: Uray Péter 

Progr.: 44. melléklet 
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1994. 

dec.24. 

Énekes-verses-orgonás karácsonyi műsor 

az éjféli mise előtt 

  

1994. 

dec. 25. 

Ünnepi mise: De angelis, Soha nem volt 

még…, Tollite hostias betétekkel 

  

1994. 

dec.31. 

Te Deum – Halmos: Karácsonyi mise   

1995. 
márc.26. 

Nagyböjti egyházzenei áhitat 

(közreműködik a 2. kiskórus) 

Progr.: 45. melléklet 

  

1995. 

ápr.2. 
Pergolesi: Stabat Mater 
Előadja: templomunk ifjúsági és felnőtt kórusa és a Piarista Gimnázium kamarazenekara 

46. melléklet 

 

l995. 

ápr. 9. 

Gregorián passió többszólamú 

turbákkalaz esti szentmise keretében 

47. melléklet 

  

1995. 

ápr.16. 

Húsvét 

Beliczay Gyula: F-dúr mise 

48. melléklet 

  

1995. 

ápr.23. 

 Czuczu Irina orgonahangversenye 

Közrem.: Keszthelyi Csilla és Simándy Éva 

Progr.: 49. melléklet 

 

1995. 

ápr.30. 

  Részvétel az V. Csömöri 

Kórustalálkozón 

Progr.: 50. melléklet 

l995. 

máj.5.  

De. Bárdos: Missa tertia, Alta Trinita  Du. Éneklés a Karinthy Gimnáziumban 

Schubert: Salve Regina, Alta Trinita, 

Saint-Saëns: Ave verum 

1995. 

okt.29. 
Mozart: D-dúr mise Czuczu Irina orgonahangversenye 

Közrem.: Keszthelyi Csilla és Illés Szabolcs 

Progr.: 51. melléklet 
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1995. 

dec.17. 

Egyházzenei hangverseny és Bartl Erzsébet orgonahangversenye 

Közrem.: Simon Anikó – ének és templomunk kórusa 

Progr.: 52. melléklet 

 

1995. 

dec.19. 

 A Vörösmarty Ált. Isk. és Gimn. 

karácsonyi hangversenye 

Progr.: 53. melléklet 

 

l995. 

dec. 25. 

Bárdos: Missa tertia, Bölcsődal,  

Saint-Saëns: Tollite hostias 

  

1996. 
márc.23. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola koncertje 

Haydn: Krisztus hét szava zenekari 

változata 

Vez.: Földesi Lajos 

 

1996. 

márc.31. 

Virágvas. 

 

Hangversenyen Pergolesi: Stabat Mater 

Esti szentmisén Schütz: Krisztus hét 

szava a kereszten, Bach: a Máté-passió 

zárókórusa, korálok a János-passióból 

54. melléklet 

 

  

1996. 

ápr.7. 

Húsvét 

Mozart: D-dúr Missa brevis  

Mozart: Laudate Dominum 
55. melléklet 

  

1996. 

máj.12. 

Részletek Scheiber Mátyás miséjéből Czuczu Irina orgonahangversenye 

Közrem.: Keszthelyi Csilla, Szentiday 

Szilvia és Kutik Rezső 

Progr.: 56. melléklet 

 

1996. 

jún. 29. 

  Molnár Zsolt atya papszentelése 
Vácott a Fehérek templomában  

Kodály mise, Harmat: 150. zsoltár, 

Halmos: Magnificat, org. Czuczu Irina 

1996. 

szept 7. 
Leopold Mozart: C-dúr orgonás mise Malcolm Rudland angol orgonaművész 

hangversenye 

Progr.: 57. melléklet 
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1996. 

okt.19. 

A Szűzanyát köszöntő egyházzenei áhitat 

énekkel, verssel, orgonával 

A szentmisén Bárdos: Missa tertia 

Progr.: 58. melléklet 

  

1996. 

okt.23. 

Emléktáblaavatás a templom előtt a 

millecentenáriumra emlékezve 

Koloss István: Milleniumi himnusz 

(bemutató), Szent István himnusz 

 

  

1996. 

dec.15. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola karácsonyi 

koncertje. Vez.: Földesi Lajos 

Progr.: 59. melléklet 

 

1996. 

dec.19. 

 

 A Vörösmarty Ált. Isk. és Gimn. 

karácsonyi hangversenye 
Progr.: 60. melléklet 

 

1996. 

dec.25. 
Halmos: Karácsonyi mise 

Bach: Karácsonyi motetta, Farkas F.: Soha 

nem volt még 

  

1997. 
jan.26. 

 

Leopold Mozart: C-dúr orgonás mise 
Händel: „Ég, föld hirdeti…” – részlet a Messiás c. oratóriumból 

Czuczu Irina orgonahangversenye 
Közrem.: Keszhelyi Csilla 

Progr.: 61. melléklet 

 

1997. 

márc.23. 

Virágvas. 

 

Virágvasárnapi koncert a Dohnányi Ernő Zeneiskola közreműködésével 

Haydn: A Megváltó hét utolsó szava a keresztfán (tételek) 

Vez.: Bakos Tamás 

Progr.: 62. melléklet 

 

1997. 

márc.30. 

Húsvét 

Mozart: C-dúr Koronázási mise 

orgonával 

Händel: Halleluja 

  

1997. 

ápr.27. 

  Rádiós közvetítés a 10 órai szentmiséről 
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1997. 

jún.15. 

 Kecskés Mónika orgonakoncertje 

Közrem.: Fazekas Péter oboán 

A szentmisén a Piarista Gimn. fiú 

kamarakórusa énekel 

 

1997. 

aug.19. 

  Részvétel a Szent Adalbert jubileumi év 

keretén belül az esztergomi Bazilikában 

tartandó Szent István vesperáson és 

emléktábla avatáson 

1997. 

szept.21. 

 

 „Mária, magyarok anyja” – a Kecskés 

Együttes koncertje 

Progr.: 63. melléklet 

 

1997. 

dec.14. 

Karácsonyi koncert – a Dohnányi Ernő Zeneiskola zenekara és énekkarunk 

közreműködésével 

Vivaldi: Gloria 

Közrem.: Szabó Magdolna, Palojtay Zsuzsa, Schöck Atala, Czuczu Irina 

Vez.: Földesi Lajos 

 

1997. 

dec.19. 

 A 40 éves Vörösmarty Ált. Isk. és Gimn. 

jubileumi karácsonyi hangversenye 

Progr.: 64. melléklet 

 

l997. 

dec. 25. 
Halmos: Pacsirta mise 

Händel: Örvendj világ 

  

1998. 
jan.10. 

 A Capella Oratoriana mallorcai iskolai 

kórus hangversenye 

 

1998. 

márc.28. 

 Az Országos Széchenyi Könyvtár 

Énekkarának nagyböjti egyházzenei áhitata 

Progr.: 65. melléklet 

 

1998. 

ápr.5. 

Virágvas. 

A Dohnányi Ernő Zeneiskola zenekarának és templomunk kórusának közös 

hangversenye 

Pergolesi: Stabat mater 

Mozart: Requiem (tételek) 

66. melléklet 
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1998. 

máj.17. 

Máriát köszöntő egyházzeni áhitat 

67. melléklet 

  

1998. 

máj.31. 

Pünkösd 

Mozart: C-dúr Koronázási mise 

orgonával 
68. melléklet 

 

  

1998. 

szept.13. 

  A Budavári Nagyboldogasszony 

templomban a 10 órai szentmisén 

Viadana: Missa L’hora passa és 

betétek 

Közrem.: Arpa d’Or Énekegyüttes 

a zsoltárokban és az antifonális 

énekekben 

Szóló: Keszthelyi Csilla 

1998. 

okt.25. 

 Kecskés Mónika orgonaművész 

hangversenye 

Progr.: 69. melléklet 

 

1998. 

okt.29. 

  Ilku János: Requiem egy erdőért c. 

kiállításának megnyitásán éneklés a 

Kondor Béla Közösségi Házban 

Scheiber mise: Kyrie, Alta Trinita 

1998. 

dec.12. 

A Dohnányi Ernő Zeneiskolával közös karácsonyi hangverseny 

Schubert: B-dúr mise 
 

 

1998. 

dec.13. 

 Az esti szentmisén az Arpa d`Or 

énekegyüttes énekel 

 

 

1998. 

dec.18. 

 A Vörösmarty Ált. Isk. és Gimn. 

karácsonyi hangversenye 
Progr.: 70. melléklet 

 

1998. 

dec.25. 
Mozart: D-dúr Missa brevis 
orgonakísérettel 
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1999. 
márc.28. 

Virágvasárnapi hangverseny a Dohnányi Ernő Zeneiskolával közösen 

Mozart: Requiem 

Liszt, Franck és Händel művei – Vez.: Bakos Tamás és Komáromi Attila 

Progr.: 71. melléklet 

 

1999. 

ápr.4. 

Húsvét 

Húsvéti gregorián mise és motetták 

(Lux et origo) 

Harmat: 150. zsoltár  

Bruckner: Pange lingua 

  

1999. 

máj.29. 

  Mozart: Requiem 

Dombóváron több kórus és zenekar 

közreműködésével 

Vez.: Földesi Lajos  

72. melléklet 

l999. 

szept. 4. 

 Szlovén szentmise a felsőszölnöki Pavel 

Ágoston énekkarral 

 

1999. 

okt.17. 

Esti misén Leopold Mozart: C-dúr mise 

Mozart: Ave verum 

Czuczu Irina orgonahangversenye 

Közrem.: templomunk énekkara 

Progr.: 73. melléklet 

 

1999. 

okt.23. 

  Mozart: Requiem 

Szekszárdon a Gárdonyi Zoltán Ref. 

Kórus és a dombóvári Kapos Kórus 

és zenekar közreműködésével 

Vez.: Földesi Lajos 

Szólisták: Keszthelyi Csilla, Bogdány 

Anna, Molnár András, Blazsó Sándor 

1999. 

nov.1. 

  Ilku János fotóművész kiállitásának 

megnyitóján éneklés az erdőről és a 

természetről 

1999. 

dec.9. 

  Énekkarunk a Mátyás templomban 

megrendezett Bárdos-emlékmisén és a 

hozzá kapcsolódó hangversenyen énekel 

74. melléklet 
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1999. 

dec.12. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola karácsonyi 

hangversenye 

Progr.: 75. melléklet 

 

1999. 

dec.17. 

 A Kandó téri Ált. Iskola karácsonyi 

műsoros estje 

 

1999. 

dec.25. 
Bárdos: Missa tertia   

2000. 
jan.23. 

Halmos: Karácsonyi mise 

Mozart: Laudate Dominum 

 

Bartl Erzsébet orgonahangversenye 

Progr.: 76. melléklet 

 

2000. 

márc.11. 

  A Dohnányi Ernő Zeneiskola 

zenekarának hangversenyén a Karinthy 

Gimnázium aulájában 

(Verdi: Nabucco – Rabszolgák kara, 

Puccini: Zümmögő kórus 

2000. 

márc.12. 
Kodály: Magyar mise  
Schubert: In monte oliveti 

 

  

2000. 

márc.17. 
Viadana: Missa L’hora passa 
Donizetti: Ave Maria  

Halmos: Hiszek a Szent Szívben 

 

  

2000, 

márc.19. 
Gregorián mise  
Elgar: Ave verum corpus 

  

2000. 

márc.26. 

Esti misén IV. korális gregorián mise 

Kodály: Stabat Mater  

Liszt: O, salutaris 

Pergolesi: Stabat Mater nagyböjti 

egyházzenei áhitat 

77. melléklet 
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2000. 

ápr.16. 

A Dohnányi Ernő Zeneiskola virágvasárnapi hangversenye keretében  

Gounod: Szent Cecília mise  

Vez.: Záborszky Kálmán 

 

 

2000. 

ápr.23. 

Húsvét 

Gounod: Szent Cecília mise orgonás 

változata 

Händel: Halleluja 

  

2000. 

máj.28. 

 Czuczu Irina orgonahangversenye magyar 

szerzők műveiből 

Közrem.: Keszthelyi Csilla – ének  

78. melléklet 

 

2000. 

jún.11. 

Pünkösd 

Mozart: C-dúr Koronázási mise 

79. melléklet 

  

2000. 

jún.12. 

 Az ELTE Szláv Tanszék hallgatóinak 

előadásában keleti keresztény énekek 

hangzanak fel 

79. melléklet 

 

2000. 

jún.17. 

  Czap Zsolt atya szentelése 

Esztergomban 

Dextera Domini, Christus vincit, 

Liszt: O, salutaris, Harmat: 150. zsoltár 

Vez.: Baróti István 

2000. 

júl.1. 

Búcsú + 

újmise 

De beata gregorián mise 

Gounod: Szent Cecília mise Credo tétele 

Mozart: Laudate Dominum 

Caesar Franck: 150. zsoltár 

 

  

2000. 

szept. 3. 

Veni Sancte  

Lisznyai: Boldogasszony mise  
Halmos: Hogyha az Úr; Minden földek  
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2000. 

szept. 24. 
Egyházzenei Bach-hangverseny  
J.S. Bach halálának 250 éves jubileumára 

emlékezve: Bach-motetták, zárókórus a 

Máté-passióból 

Progr.: 80. melléklet 

  

2000. 

okt.15. 

Viadana mise, Roselli: Adoramus, 

Halmos: Hogyha az Úr nem építi  

  

2000. 

okt. 22. 

Kodály: Magyar mise, Liszt: O, salutaris, 

Ave Maria 

  

2000. 

nov.1. 

Caniciari: a-moll mise, 

Franck: Panis angelicus, Alta Trinita 

  

2000. 

nov.4. 

  Händel: Messiás a Lehel téri 

templomban 

Közrem.: az Instrumenta Nova 

Kamarazenekar 

Vez.: Rolf Mallmann, Martin Umrath 

81. melléklet 

2000. 

nov.5. 
Bruckner: Korális mise 

Mozart: Ave verum 

Ave vera virginitas 

  

2000. 

nov.12. 
Bárdos: Missa tertia 

Liszt: O, salutaris 

  

2000. 

nov.25. 

  Egyházi kórusok, szkólák találkozója a 

Budapesti Szent István Bazilikában 

82. melléklet 

2000. 

dec.10. 

 Adventi koncert a Dohnányi Ernő 

Zeneiskola előadásában 

Progr.: 83. melléklet 

 

2000. 

dec.16. 
Lassus: Missa octavi toni   

2000. 

dec. 21. 

 A Vörösmarty Ált. Isk. karácsonyi 

hangversenye 
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2000. 

dec.25. 

 

Leopold Mozart: C-dúr mise 

Händel: Laudate Dominum 

  

2000. 

dec.31. 
Halmos: Karácsonyi mise   

2001. 
jan.21. 

 

Egyházzenei áhitat karácsonyi művekből 

(Schütz: Machet die Tore weit, Vivaldi, 

Bach, Farkas F., Kersch F. Lisznyai G., 

Koloss I., Widor) 

Keszthelyi Cs., Derzsi-Pap E., Komáromi 

M., Czuczu I. 

 

  

2001. 

febr.4. 

 

Halmos: Szent Norbert mise 

Liszt F.: Pater noster (kiadatlan) 

Halmos: Magnificat 

  

2001. 

márc.25. 

 A Sík Sándor Kamarakórus hangversenye 

Vez.: Hegedűs Katalin és Borián Tibor 

 

2001. 

ápr.6. 

Közreműködés a Csíksomlyói népi passión 

a Szent Lőrinc dombon  

  

2001. 

ápr.8. 

Virágvas. 

 

Händel: Messiás-részletek 

Közrem.: a Dohnányi Ernő Zeneiskola zenekara 

Progr.: 84. melléklet 

 

2001. 

ápr.15. 

Húsvét 

Schubert: B-dúr mise orgonával  

2001. 

jún.3. 

Pünkösd 

Gounod: Szent Cecília mise orgonával 

85. melléklet 

Eszterházy: Veni Creator 

Bach: Zendülj, lelkem 

  

2001. 

okt.21. 
Bárdos: Missa tertia 

Harmat A.: Boldogasszony Anyánk 
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2001. 

dec.9. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola karácsonyi 

hangversenye 

 

2001. 

dec.16. 

Gaudete vasárnapi egyházzenei áhitat   

2001. 

dec.21. 

 A Vörösmarty Ált. Isk. és Gimn. kórusainak 

karácsonyi hangversenye 

 

2001. 

dec.25. 
Bruckner: Korális mise 

Zengve vigadoz az ég  

Zengjétek a Szűsz gyermekét 

  

2002. 
jan.27. 

Egyházzenei áhitat énekkel, verssel és 

orgonadarabokkal 

A szentmisén Mozart: D-dúr Missa brevis 

Progr.: 86. melléklet 

 

  

2002. 

márc.24. 

Virágvasárnapi koncert a Dohnányi Ernő Zeneiskolával 

Schubert: G-dúr mise 

87. melléklet 

 

2002. 

márc.31. 

Húsvét 

Schubert: G-dúr mise orgonával 

88. melléklet 

  

2002. 

máj.19. 

Pünkösd 

Mozart: C-dúr Koronázási mise 

89. melléklet 

  

2002. 

jún.30. 
Mozart: C-dúr Koronázási mise 

Kónya Attila atya primíciáján 

  

2002. 

okt.11. 

 A Zeneiskola, valamint Lachen-Schindelleg 

és Freienbach zeneiskoláinak közös 

hangversenye 

Progr.: 90. melléklet 

 

2002. 

okt.20. 

Szűz Máriát köszöntő egyházzenei áhitat 

énekkel, verssel és orgonaszóval 

Progr.: 91. melléklet 
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2002. 

nov.17. 

Bruckner: Choral-Messe orgonakísérettel   

2002. 

dec.8. 

 A kerületi Dohnányi Ernő Zeneiskola 

karácsonyi hangversenye 

 

2002. 

dec. 21. 

 A Vörösmarty Ált. Isk. és Gimn. 

karácsonyi hangversenye 

 

2002. 

dec.25. 
Caldara: G-dúr mise 

Saint-Saëns: Tollite hostias 

  

2003. 
ápr.13. 

Virágvas. 

Schubert: Asz-dúr mise a Dohnányi Ernő Zeneiskolával közösen 

Vez.: Hornyák Tamás 

92. melléklet 

 

2003. 

ápr.20. 

Húsvét 

Bárdos: Missa tertia 

Händel: Halleluja 
 

 

2003. 

máj.18. 

 

Egyházzenei áhitat énekkel, orgonával 

(Bemutató: Örvendező himnusz Boldog 

Batthyány Lászlóhoz, énekkari és 

orgonadarabok) 

Progr.:93. melléklet 

  

2003. 

jún.8. 
Leopold Mozart: C-dúr orgonás miséje   

2003. 

okt.19. 

  A Lehel téri templomban az 

Instrumenta Nova Kamarazenekarral 

közös hangverseny:  

Mozart: D-dúr Missa brevis 
94. melléklet 

2003. 

nov.16. 

Egyházzenei áhitat J. S. Bach műveiből 

Progr.: 95. melléklet  

  

2003. 

dec.14. 

 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola adventi 

koncertje 
96. melléklet 
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2003. 

dec.25. 
Bruckner: Korális mise 

Bárdos: Ó, Mária szent Szive 

Beethoven: Isten dicsősége 

 

  

2003. 

dec.31. 

Halmos: Karácsonyi mise és Magnificat   

2004. 
jan.18. 

 Czuczu Irina orgonahangversenye 

97. melléklet 

 

 

2004.  

jan.22. 

  Jótékonysági koncert a 

Sportcsarnokban (Adeste fideles 

gregorián ének, Vigadozva áldjuk, 

Farkas: Soha nem volt még 

2004. 

jan.25. 

Egyházzenei áhitat a karácsonyi időszak 

műveiből (ének, orgona, felnőtt és 3. 

kiskórus) 

98. melléklet 

  

2004. 

ápr.3. 

  Pestszentimrén a virágvasárnapi koncert 

főpróbája: 

J. S. Bach: Virágvasárnapi kantáta 

2004. 

ápr.4. 

Virágvasárnapi koncert a Zeneiskolával közösen 

J. S. Bach: Virágvasárnapi kantáta Nr.182. („Himmelskönig, sei willkommen”) 

99. melléklet 

 

2004. 

ápr.11. 
Caldara: G-dúr mise 

C. Franck: 150. zsoltár 

100. melléklet 

  

2004. 

ápr.25. 

 Czuczu Irina orgonakoncertje 

Közrem.: Keszthelyi Csilla 

Progr.: 101. melléklet 

 

2004. 

máj.23. 

 Grillus Dániel, Halmos Béla: Pál apostol 

levelei   
Közrem.: Czap Zsolt atya 
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2004. 

máj.30. 

 Kovács Péter jótékonysági 

orgonahangversenye az orgona tisztítása 

javára 

Progr.: 102. melléklet 

 

2004. 

okt.24. 

  A Lehel téri templomban az 

Instrumenta Nova Kamarazenekarral 

közösen Caldara: G-dúr mise 

103. melléklet 

2004. 

dec.12. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola adventi 

hangversenye 

 

2004. 

dec.25. 
Delibes: Missa brevis 

Bárdos: Karácsonyi bölcsődal 

Händel: Laudate Dominum 

  

2005. 
jan.22. 

  Jótékonysági koncert a 

Sportcsarnokban (Adeste fideles 

gregorián ének, Vigadozva áldjuk, 

Farkas: Soha nem volt még) 

2005. 

márc.20. 

Virágvasárnapi koncert a Dohnányi Ernő Zeneiskolával közösen 

Mozart: Requiem 

Vez.: Hornyák Tamás 

104. melléklet 

 

2005. 

márc.27. 

Húsvét 

Caldara: G-dúr mise orgonával   

2005. 

ápr.30. 
Delibes: Missa brevis 

Halmos: Hiszek a szent Szívben  

  

2005. 

máj.22. 

Bérmáláson taizei misetételek és taizei 

énekek 

 

  

2005. 

jún.4. 

Búcsú 

Lisznyai: Boldogasszony mise  
Bárdos: Ó, Mária szent Szíve, a kerti 

összejövetelen népdalok a közösséggel 
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2005. 

jún.18. 

  Papp Zoltán atya papszentelése 

Esztergomban: Kodály mise, Dextera 

Domini, Harmat: 150. zsoltár 

2005. 

jún.19. 

Papp Zoltán atya primíciáján Tóth József 

Miklós ez alkalomra írt Szent László 

miséje (bemutató) 

  

2005.  

júl.31. 

Farkas Zsófia és Horváth Ágnes 

nővérjelöltek búcsúzó miséjén Halmos: 

Szent Benedek mise, taizei énekek 

  

2005. 

szept.24. 

Közösségek ünnepe a templomkertben, 

tablók, egyházi művek és népdalok 

éneklése és egy vetélkedő egyházi zenéből 

  

2005. 

okt.23. 

  Lehel téri templomban az Instrumenta 

Nova Kamarazenekarral hangverseny 

Mozart: d-moll Missa brevis 

105. melléklet 

2005.  

dec.17-18. 

Templomunkban a Dohnányi Ernő Zeneiskolával Vivaldi: Magnificat 

Keszthelyi Cs., Derzsi-Pap E., Komáromi M., Tihanyszegi Zsolt, Czuczu Irina 

Vez.: Hornyák Tamás 

A szemeretelepi református 

templomban 

Vivaldi: Magnificat 

2005. 

dec. 25. 
Mozart: d-moll mise orgonával 

106. melléklet 

  

2006. 
jan.29. 

Egyházzenei áhitat karácsonyi művekből 

Progr.: 107. melléklet 

  

2006. 

ápr.9. 

Virágvasárnapi hangverseny a Dohnányi Ernő Zeneiskolával 

Mozart: d-moll mise 

Haydn: Krisztus hét szava a kereszten (tételek) 

(Keszthelyi Csilla, Oláh Katalin, Komáromi Márton, Sebestyén Pál, Czuczu Irina) 

Vez.: Bakos Tamás 

 

2006. 

ápr.16. 

Húsvét 

Mozart: d-moll mise orgonával   
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2006. 

máj.1.  

  Miklóstelepi búcsún  

Bruckner: Korális mise  

Bárdos: Szent József motetta 

2006. 

jún.4.  

Pünkösd 

Delibes: Missa brevis 

Mawby: Alleluja 

  

2006. 

jún.24. 

Varga Zoltán atya újmiséjén 

Bruckner: Korális mise, Schubert: Szent 

az Isten, C. Franck: 150. zsoltár, 

gyermekkórus: zsoltárok, Istenben 

ujjongjon  

  

2006. 

jún.25. 
Imre atya aranymiséjén  

Lisznyai: Boldogasszony mise, Donizetti: 

Ave Maria, C. Franck: Panis angelicus 

  

2006. 

szept.24. 

Esti szentmisén gregorián Lux et origo 

mise, Halmos: Hogyha az Úr 

  

2006. 

nov.19. 
Gregorián De beata mise, 

Eszterházy: Teremtő Úr, Király 

  

2006. 

nov.25. 

  A Szent István Bazilikában a Cecília 

Egyesület által évente szervezett közös 

éneklés több kórus részvételével 

2006. 

dec.16. 

 Az Országos Széchenyi Könyvtár 

Énekkarának adventi koncertje  

Vez.: Eckhart Mária és Gubcsó Ágnes 

 

 

2006. 

dec.17. 
XVI. gregorián mise 

Kodály: Adventi ének 

A Dohnányi Ernő Zeneiskola adventi 

hangversenye, Vez.: Tóth Gergely József 

 

 

2006. 

dec.25. 
Haydn: Rorate caeli mise 

Farkas: Soha nem volt még 

Saint-Saëns: Tollite hostias 
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2007. 
jan.28. 

Haydn: Rorate caeli mise   

2007. 

febr.18. 
Halmos: Szent Benedek mise   

2007. 

márc.31. 

 Az Országos Széchenyi Könyvtár 

Énekkarának hangversenye 

Liszt: Via crucis 

 

 

2007. 

ápr.1. 

Virágvasárnapi hangverseny a Dohnányi Ernő Zeneiskolával és a MOM Bartók Kórussal 

Schubert: G-dúr mise 

(Murát Gyöngyi, Komáromi Márton, Tihanyszegi Zsolt, org.: Horváth Zsolt) 

Vez.: Tóth Gergely József 

 

 

2007. 

ápr.8. 

Húsvét 

Gounod: C-dúr mise orgonával 

 

  

2007. 

ápr. 22. 

Halmos: Szent Norbert mise (Pacsirta 

m.) 

  

2007. 

máj.24. 

 Liszt-Kodály koncertfesztivál a kerületi 

iskolák kórusainak részvételével Bánki 

Gábor szervezésében 

 

2007. 

máj.27. 

Pünkösd 

Mozart: D-dúr Missa brevis   

2007. 

jún.16. 

Csernáth Zoltán atya újmiséjén és a 

templombúcsún 

Gounod: C-dúr Missa brevis 

Halmos: Magnificat 

  

2007. 

jún.17. 

 Vox Nova Énekegyüttes hangversenye 

Vez.: Mácsai Katalin 
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2007. 

szept.16. 
Nyitott templomok éjszakája 

Orgonahangverseny, templomvezetés, 

Eperjes Károly előadása 

Közrem.: Czuczu I., Komáromi Attila 

  

2007. 

szept.19. 

Egyházi zene és a misszió címmel 5 dél-pesti egyházi kórus hangversenye 

Progr.:108. melléklet 

 

2007. 

szept.30. 

 Este 7-kor a Filii Dominici orosz orthodox 

kórus egyházzenei áhitata 

 

2007. 

okt. 28. 

Esti szentmisén De beata gregorián mise 

Schubert: Salve Regina 

  

2007. 

nov.18. 

 A soroksár-újtelepi Fatimai Templom 

kórusa az esti szentmisén énekel 

Kodály mise, Liszt: Ave Maria, O, salutaris 

Vez.: Bárkányi Gabriella 

  

2007. 

dec.15. 

 A Bókay Ált. Isk. kamarakórusának adventi 

hangversenye 

 

2007. 

dec.16. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola adventi 

hangversenye 

Progr.: 109. melléklet 

 

2007. 

dec.25. 
Leopold Mozart: C-dúr orgonás mise 

(Kállai Vali, Oláh Kati, Komáromi M., 

Tihanyszegi Zs., Czuczu I.) 

  

2007. 

dec.30. 

De. 10.30-kor latin nyelvű szentmise 

Nagy Ferenc atyával 

De beata gregorián mise, gregorián 

változó részek, Dór Tantum ergo 

 

  

2007. 

dec.31. 
Halmos: Karácsonyi mise   

2008. 
jan.20. 

Halmos: Karácsonyi mise, Magnificat 

Elgar: Ave verum 
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2008. 

márc.8. 

 A Vörösmarty Ált. Isk. és Gimn. leánykara  

Pergolesi: Sabat Mater-ét énekli 

Közrem.: a Szentendrei Kamarazenekar, 

Dévényi Cecília, Nagyiványi Zsolt, Koós 

Anita, vez.: Kabdebó Sándor 

 

2008. 

márc.16. 

Este gregorián passió éneklése 

többszólamú turbákkal 

A Dohnányi Ernő Zeneiskola 

virágvasárnapi hangversenye 

Progr.: 110. melléklet 

 

2008. 

márc.23. 

Húsvét 

Schubert: G-dúr mise orgonával 

Mozart: Alleluja 

(Szilárdi Katalin) 

  

2008. 

ápr.5. 

  A győri Könnyező Szűzanya búcsúján 

Schubert: G-dúr mise a győri 

Székesegyház kórusával és a Győri 

Filharmónikusokkal 

Szentmise után egyházzenei áhitat 

Schubert: Salve Regina, Saint-Saëns: 

Ave verum, Bárdos: Ó, Mária szent 

Szíve, Halmos: Magnificat 

2008. 

ápr.20. 

Gregorián Lux et origo mise      

Händel: Laudate dominum (esti 

szentmisén) 

  

2008. 

ápr.27. 

Gregorián Lux et origo mise 

Händel: Laudate dominum 

  

2008. 

máj.4. 

Bérmáláson Kodály: Magyar mise 

Saint-Saëns: Ave verum 

Eszterházy: Veni creator spiritus 

Gregorián Sacerdos et pontifex 

 

  

2008. 

máj.11. 
Bruckner: Korális mise  
Pange lingua 

Halmos: Jubilate 
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2008. 

máj.17. 

Kriszta nővér 25 éves fogadalomtételi 

évfordulója 

Gounod: C-dúr Missa brevis 

Charpantier: Te Deum 

Harmat: Jézusomnak Szívén 

  

2008. 

máj.31. 

Templombúcsú 

Delibes mise 

Harmat: Boldogasszony kánon 

  

2008. 

jún.21. 

Wilheim Péter atya újmiséje 

Gounod: C-dúr Missa brevis 

Oltalmazó Isten 

Händel: Laudate Dominum 

  

2008. 

júl.5. 

Mayer Pál és Jolika aranylakodalma 

Kodály: Magyar mise 

Beethoven: Isten dicsősége 

  

2008. 

okt.19. 
Halmos: Szent Norbert mise 

Minden földek, Ó, Sion ébredj 

  

2008. 

okt.26. 

Kodály mise, Pange lingua 

Beethoven: Isten dicsősége 

  

2008. 

nov.16. 

  De. erzsébettelepi búcsú 

Gounod: C-dúr mise 

Donizetti: Ave Maria (Keszthelyi Csilla) 

Charpantier: Te Deum 

Beethoven: Isten dicsősége 

2008. 

nov.23. 

De. betegek kenete 

Lisznyai: Boldogasszony mise 

Palestrina: Sicus cervus 

Dubois: Adoramus te, Christe 

Bárdos: Üdvözlégy, nagy Király 

  

2008. 

dec.14. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola adventi 

hangversenye 

Progr.: 111. melléklet 

 



45 

 

2008. 

dec. 25. 

Colin Mawby: Pastoral messe 

Liszt: Ave maris Stella 

  

2008. 

dec. 28. 

Házaspárok miséje 

Kodály mise, Kersch: Angelus pastoribus, 

Liszt: Ave maris Stella 

  

2008. 

dec.31. 
Halmos: Karácsonyi mise 

Charpantier: Te Deum 

Halmos: Magnificat 

  

2009. 
jan.18. 

De angelis gregorián mise 

Halmos: Minden földek 

Bárdos: Égi Szűzvirág 

  

2009.  

jan.25. 
Bárdos: Missa tertia 

Liszt: Credo a Koronázási miséből 

Szeghy: Zengj, szívem, dalt 

 

  

2009. 

febr.15. 

Halmos: Szent Norbert (Pacsirta) mise 

Szentmise után egyházzenei áhitat 

 

  

2009. 

márc.22. 
Nagyböjti egyházzenei áhitat 
Progr.: 112. melléklet 

  

2009. 

márc.29. 
Lassus: Missa octavi toni 

Bruckner: Pange lingua 

  

2009. 

ápr.5. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola jótékonysági 

virágvasárnapi koncertje 

Progr.: 113. melléklet 

 

2009. 

ápr.12. 
Mozart: D-dúr Missa brevis 

Händel: Halleluja 

  

2009. 

ápr.26. 
Lux et origo gregorián mise 

Bach: Ragyogva tűz a napsugár 

  

2009. 

máj.1. 

  Miklóstelepi búcsú 

Delibes mise, Bárdos: Szent József ének, 

Halmos: Magnificat 
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2009. 

máj.24. 

 A győri Székesegyház kórusa énekel 

Halmos műveket 

 

2009. 

máj.31. 
Delibes mise 

Eszterházy: Veni creator 

  

2009.  

jún.20. 

Templombúcsún és Lukács József atya 

újmiséjén 

Delibes mise, Bruckner: Pange lingua,  

C. Franck: 150. zsoltár 

  

2009. 

szept.20. 
IV. gregorián mise 

Veni creator, Arcadelt: Ave Maria 

  

2009. 

okt.10. 

  Közös éneklés a váci Székesegyházban 

1500 tagú kórustalálkozón 

2009. 

nov.1. 

Este Lux et origo gregorián mise   

2009. 

nov.2. 
Gregorián requiem és mise 

Harmat: Jézusomnak Szívén 

Közelebb, közelebb, Uram, hozzád 

  

2009. 

nov.15. 

  Erzsébettelepi búcsún éneklés 

2009. 

dec.13. 
De beata gregorián mise 

Alma redemptoris mater greg. antifóna 

Pellegrini-Lisznyai: Ó, jöjj le, Messiásunk 

  

2009. 

dec.25. 
Gounod: C-dúr mise 

Mawby: Alleluja 

Händel: Örvendj, világ 

Farkas: Soha nem volt még 

 

  

2009. 

dec.27. 
Halmos: Karácsonyi mise   

2009. 

dec.31. 

Halmos: Karácsonyi mise, Magnificat 

Charpantier: Te Deum  
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2010. 
jan.17. 

XVI. gregorián mise 

Liszt: Ave Maria 

  

2010. 

jan.24. 
XVI. gregorián mise 

Werner: Égi Szűzvirág 

Werner: Idők vezére 

  

2010. 

febr.21. 
Nagy Szent Gergely gregorián mise: 

(IV. Kyrie, XV. Gloria, I. Credo, IV. 

Sanctus, IV. Agnus, Ite missa est - dr. 

Béres György összeálltása a 2004. évi 

jubileumra) 

Bárdos: Édes Jézus, öntsd szívembe 

  

2010. 

febr.28. 
Nagy Szent Gergely gregorián mise 
válogatás 

Bárdos: Édes Jézus 

  

2010. 

márc.20. 

  Összművészeti jótékonysági 

gálahangverseny a Sportkastélyban 
több kórussal együtt 

Kodály: Kállai kettős 

2010. 

márc.28. 

De. gyermekkórus: Ím, jő már a nagy 

Király, Üdvünknek boldog ünnepe, 

Jeruzsálem gyermeknépe…, liturgikus 

tételek  

Este Canicciari: a-moll mise  

gregorián passió turbákkal 

Bárdos: Golgotádon 

A Dohnányi Ernő Zeneiskola 

virágvasárnapi hangversenye 

Progr.: 114. melléklet 

 

2010. 

ápr.1. 
A nagycsütörtöki szertartás énekei: 

Áhitattal készülődjünk, Tudván Jézus, 

hogy eljött órája, Hol szeretet…, Új 

parancsot adok néktek, taizei Ubi caritas, 

Bárdos: Édes Jézus, öntsd szivembe, Idők 

vezére 
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2010. 

ápr.2. 
A nagypénteki szertartás énekei: 

Victoria: Popule meus 

Gallus: Ecce, quomodo moritur 

Bruckner: In monte oliveti 

Schubert: In monte oliveti (váltakozva) 

Michael Haydn: Tenebrae factae sunt 

Bárdos: Golgotádon 

Perti: Inter vestibulum 

Kodály: Stabat mater 

Bach: A fényes istenarcot 

  

2010. 

ápr. 4. 
Bruckner: Korális mise 

III. gregorián Credo 

Charpantier: Te Deum 

  

2010. 

ápr.18. 
Delibes: Missa brevis 

Harmat: Regina caeli 

  

2010. 

ápr. 25.  
Delibes: Missa brevis  

Harmat: Regina caeli 

  

2010. 

máj.1. 

  Miklóstelepi búcsún Canicciari: a-moll 

mise, III. gregorián Credo, Bárdos: Szent 

József ének 

2010. 

máj.2. 

De. gyermekkórus, anyák napja: 

Serkenj fel, kegyes nép, Kössünk szép 

koszorút, Schubert: Szent az Isten 

  

2010. 

máj.23. 
Lassus: Missa octavi toni 

Eszterházy: Veni creator, Teremtő Úr, 

Király 

  

2010. 

máj.30. 
Koloss István emlékkoncert 

Progr.: 115. melléklet 

A szentmisén Koloss I. : Magyar mise 

  

2010. 

jún.12. 

Templombúcsún De beata gregorián mise 

Mozart: Ave verum 

Werner: Égi Szűzvirág 
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2010. 

jún.19. 

Dr. Csépányi Gábor újmiséjén 

Mozart: D-dúr Missa brevis 

C. Franck: 150. zsoltár 

  

2010. 

szept.26. 
Harmat: Szent Cecília mise 

Bach: Ich will den Namen Gottes loben 

  

2010. 

okt. 24. 
Delibes: Missa brevis 

Bach: Sicut locutus 

  

2010. 

nov.21. 

Betegek kenete ünnepén 

Werner: Mercedes mise 

Bárdos: Édes Jézus, öntsd szivembe 

Farkas F.: Szívem, Uram… 

Händel: Örvendj, világ 

  

2010. 

nov.28. 
Halmos: Szent Benedek mise 

Pellegrini-Lisznyai: Ó, jöjj le, Messiásunk 

  

2010. 

dec.19. 
De beata gregorián mise 

Gregorián Rorate caeli 

Halmos: Benedixisti Domine 

  

2010. 

dec.25. 
De angelis gregorián mise 

VIII. Gloria, III. Credo 

Bach: Zendülj, lelkem 

  

2010. 

dec.31. 

Charpantier: Te Deum 

Lisznyai: Boldogasszony mise 

Halmos: Magnificat 

  

2011. 
jan.16. 

Halmos: Karácsonyi mise 

Zengve vigadoz az ég 

  

2011. 

febr.27. 
IV. gregorián mise 

Halmos: Hogyha az Úr 

Beethoven: Isten dicsősége 

  

2011. 

márc.6. 

  Jótékonysági kórustalálkozó Soroksár-

Újtelepen a Fatimai Templomban  

Progr.: 116. melléklet 
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2011. 

márc.27. 
Viadana: Missa L’hora passa 

Bach: A fényes istenarcot 

  

2011. 

ápr.3. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola tavaszi 

hangversenye 

Progr.: 117. melléklet 

 

2011. 

ápr. 21-

23. 

A szent három nap liturgikus énekei   

2011. 

ápr. 24. 

Húsvét 

Bruckner: Korális mise 

Mozart: Exultate, jubilate Alleluja tétele 

(Szilárdi Katalin) 

Händel: Halleluja 

  

2011. 

máj.15. 

Bérmáláson Sacerdos et pontifex 

Kodály: Magyar mise 

Eszterházy: Veni creator, Teremtő Úr, 

Király 

  

2011. 

jún.11. 

  Szabadtéri mise a Szent Lőrinc 

kápolnánál a 250 éves jubileum 
alkalmából 

Werner: Mercedes mise 

Halmos: Minden földek 

Saint-Saëns: Ave verum 

2011. 

jún.12. 
Halmos: Szent Norbert mise 

Eszterházy: Teremtő Lélek 

Többszólamú taizei énekek 

  

2011. 

jún.26. 

De. úrnapi körmenet (gyermek- és felnőtt 

kórus) 

A szertartás énekei, Bárdos: Idők vezére 

Bruckner: Pange lingua 

  

2011. 

júl.2. 

Búcsú 

Buckner: Korális mise 

Szeghy: Zengj, szívem, dalt 
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2011. 

júl.16. 
Fürjes Péterék esküvője 

Kodály: Magyar mise 

Saint-Saëns: Szól örömének 

Mozart: Ave verum 

  

2011. 

aug.27. 

Énekkaros mise a Mária Rádióban 

Lisznyai: Boldogasszony mise 

Szeghy: Zengj, szívem, dalt 

  

2011. 

szept.25. 
Nagy Szent Benedek gregorián mise 

Bárdos: Szentlélek Isten, szállj le ránk 

Taizei Áldalak, jó Uram több szólamban 

  

2011. 

okt.8. 

 Este szlovén mise a felsőszölnöki énekkar 

részvételével 

 

2011. 

okt.16. 
Delibes: Missa brevis 

Elgar: Ave verum 

Schubert: Salve Regina 

  

2011. 

okt.30. 
Halmos: Szent Benedek mise 

Minden földek 

Schubert: Salve Regina 

  

2011. 

nov.2. 
Gregorián requiem 

Közelebb, közelebb, Uram, hozzád 

  

2011. 

nov.13. 
Lisznyai: Boldogasszony mise 

Schubert: Salve Regina 

  

2011. 

nov.20. 
De beata gregorián mise 

Taizei Ubi caritas  

  

2011. 

dec.10. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola adventi 

hangversenye 

 

2011. 

dec.18. 
Canicciari: a-moll mise 

Kodály: Adventi ének 

 

  

2011. 

dec.25. 
Mozart: d-moll mise 

Kersch F.: Angelus pastoribus 

Händel: Örvendj, világ 
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2011. 

dec.31. 
Bárdos: Missa tertia 

Halmos: Magnificat 

  

2012. 
jan.22. 

Delibes: Missa brevis 

Carter: Karácsonyi ének Máriáról 

  

2012. 

jan.29. 
Halmos: Karácsonyi mise 

Carter: Karácsonyi ének Máriáról 

  

2012. 

febr.19. 
Canicciari: a-moll mise   

2012. 

febr.26. 

Nagy Ferenc atya elköszönő miséje 

Viadana: Missa L’hora passa 

Saint-Saëns: Ave verum 

Bach: A fényes istenarcot 

  

2012. 

márc.18. 
IV. gregorián mise 

Schubert: In monte oliveti 

  

2012. 

márc.31. 

A Dohnányi Ernő Zeneiskola hangversenye 

Progr.: 118. melléklet 

 

2012. 

ápr.8. 

Húsvét 

Mozart: D-dúr Missa brevis orgonával 

Händel: Halleluja 

  

2012. 

ápr.21. 

Judit nővér elköszönő miséje 

Gounod: C-dúr mise orgonával 

Bruckner: Pange lingua 

Händel: Laudate Dominum 

  

2012. 

ápr.29.  

Bérmálás 

Gregorián Sacerdos et pontifex  

IV. gregorián mise 

Elgar: Ave verum 

Taizei énekek 

  

2012. 

máj.27. 
Harmat: Szent Cecília mise 

Jézusomnak Szívén 

Ragyogni látom égi fényben 
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2012. 

jún.16. 

Fejes Csaba atya újmiséjén és búcsún 

Canicciari: a-moll mise 

Caccini: Ave Maria 

C. Franck: 150. zsoltár 

  

2012. 

jún.30. 

Kelemen Imre atya elköszönő miséje 

Viadana mise 

Gounod: O, salutaris hostia 

Händel: Laudate Dominum 

  

2012. 

szept.16. 
Halmos: Szent Norbert mise 

Minden földek 

Harmat: Boldogasszony Anyánk 

  

2012. 

okt.14. 
De beata gregorián mise 

Harmat: Boldogasszony Anyánk 

Händel: Laudate Dominum 

  

2012. 

nov.24. 

Imre atya 80 éves születésnapi ünnepi hálaadása 

Együtt énekeltünk a Mátyás templom ének- és zenekarával  

Werner: Mercedes mise zenekarral és orgonával, Saint-Saëns: Tollite hostias, 

Donizetti: Ave Maria, Mozart: Ave verum, himnuszok 

 

2012. 

nov.25. 
Bárdos: Missa tertia 

Werner: Égi Szűzvirág 

  

2012. 

dec. 9. 

 A Dohnányi Ernő Zeneiskola hangversenye  

2012. 

dec.19. 
 A Bókay Ált. Isk. karácsonyi 

hangversenye 

 

2012. 

dec.25. 

Mozart: D-dúr Missa brevis orgonával 

Bach: Ma minden angyal 

Händel: Örvendj, világ…, Laudate 

Dominum 

  

2012. 

dec.31. 
De beata gregorián mise 

Halmos: Magnificat 

Karácsonyi motetták 
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2013. 
jan.13. 

De angelis gregorián mise 

Bárdos: Aranyszárnyú angyal 

  

2013. 

jan.20. 
Halmos: Karácsonyi mise 

Farkas F.: Soha nem volt még  

 

  

2013. 

jan.27.  
Halmos: Szent Norbert mise 

Gregorián Puer natus  

Zengjétek a Szűz gyermekét 

  

2013. 

febr.24. 
Lassus: Missa octavi toni 

Michael Haydn: Tenebrae factae sunt 

  

2013. 

márc.17. 

Katekumenek beavatása 

Canicciari: a-moll mise 

Többszólamú taizei énekek 

Elgar: Ave verum 

  

2013. 

márc.24. 

Virág- 

vasárnap 

De. közös éneklés a gyermekkórussal 

Taizei mise és többszólamú énekek 

Viski: Hozsanna 

Bruckner: In monte oliveti 

Schubert: Szent az Isten 

és a liturgia énekei (Jeruzsálem 

gyermeknépe…) 

  

2013. 

márc.31. 
Bruckner: Korális mise 

Mawby: Alleluja 

C. Franck: 150. zsoltár 

  

2013. 

ápr.21. 
Lux et origo gregorián mise 

Halmos: Hogyha az Úr 

Farkas F.: Szívem, Uram 

  

2013. 

ápr.28. 

Bérmálás 

Halmos: Ecce sacerdos 

Lux et origo gregorián mise 

Gregorián Veni creator 

Halmos: Hogyha az Úr 
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2013. 

máj.1. 

  Miklóstelepi búcsú és orgonaszentelés 

Progr.: 119. melléklet 

2013. 

máj.19. 

Pünkösd 

Kodály: Magyar mise 

Elgar: Ave verum 

  

2013. 

máj.26. 
Harmat: Szent Cecília mise 

Alta trinita beata 

Liszt: O, salutaris 

  

2013. 

jún.2. 

De. úrnapi körmenet a gyermekkórussal 

A liturgia énekei 

Taizei mise és énekek 

Kodály: Pange lingua 

  

2013. 

jún.8. 

Búcsú 

Canicciari: a-moll mise 

Josquin: Ave vera virginitas 

Pitoni: Laudate Dominum 

  

2013. 

jún.16. 

Lejtényi Emánuel atya újmiséje 

Gounod: C-dúr Missa brevis 

Farkas F.: 130. zsoltár 

Palestrina: Jesu, Rex admirabilis 

  

2013. 

aug.10. 
Szilárdi Miklós és Orsi esküvője 

Saint-Saëns: Szól örömének 

Händel: Laudate Dominum 

Erkel: Víg dalra zendülj 

  

2013. 

szept 22. 

Évfordulós mise elhúnyt Árvai Ilonkáért 

Canicciari: a-moll mise 

Harmat: Jézusomnak Szívén 

  

2013. 

okt.20. 

Egyházzenei áhitat az esti szentmiséhez 

kapcsolódóan 

 

  

2013. 

dec.25. 
Halmos: Karácsonyi mise 

Mawby: Alleluja 

Bárdos: Bölcsődal 
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2013. 

dec.31. 
De beata gregorián mise 

Elgar: Ave verum 

Eszterházy: Teremtő Úr, Király 
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Műsorok, plakátok, fényképek 
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Kopeczky Alajos orgonahangversenye 

 

1980. december 28-án 

 

 

 

Műsor: 

 

Szentmisén: De angelis gregorián mise 

 

Bach: g-moll prelúdium és fúga 

Kodály: Adventi ének – kórus 

Bach: Pastorale 

Mostan kinyílt (népének) 

Adeste fideles (gregorián ének) 

Daquin: X. Noel 

C. Franck: Pastorale 

Dubois: Pastoral 

Mária, Mária, kinyílt rózsa – kórus 

Ottó Ferenc: Felvidéki karácsony 
 

 
Egyházzenei áhitat Mária tiszteletére 

 
l983. május 29. 

 
 

Műsor: 
 

1. Régi magyar énekek: 
Kössünk szép koszorút 
Megindítom nyelvemet 

A szép Szűz Mária szent Fiának 
 

2. Liszt Ferenc: Ave Maria - orgona 
 

3. Gregorián énekek: 
Alma redemptoris mater 

Salve Regina 
 

4. Boellmann: Fohász a Szűz Anyához a Gótikus szvitből - 
orgona 
 

5. Josquin des Pres: Ave vera virginitas 
 

6. Bárdos Lajos: Jertek, Jézus hívei 
 

7. Cesar Franck: F-dúr sortie – orgona 
 
 

Orgonán közrműködik és vezényel: 
Komáromi Attila 

 

1. melléklet 2. melléklet 
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Karácsonyi egyházzenei áhitat 

l984. január 8. 

 

Műsor: 

Új, fényes csillag ég – énekkar és 

orgona 

Daquin: X. Noel 

Adeste fideles 

Puer natus in Betlehem 

Hodie Christus natus est 

Gounod: Ave Maria (Kőrösmezei 

Ottó hegedűn) 

Daquin: VIII. Noel 

Áldott éj 

Csendes éj 

Mozart: Ave verum corpus 

Szállást keres a Szent Család 

Betlehemi mezők szép határa 

Mostan kinyílt egy szép 

rózsavirág 

Volly István: Kegyes Jézus 

Bárdos: Szűz Mária várja, várja 

Cesar Franck: Esz-dúr 

offertórium 

 

Közreműködik: 

Kőrösmezei Ottó hegedűn és 

templomunk kórusa 

Vezényel: Komáromi Attila 

 

 

Egyházzenei áhitat 
1984. október 28. 

Műsor: 
Szentmisén: 

Marchesi: Ave Maria 
Bach: Drága, jó Jézus 

 
Bach: D-dúr prelúdium és 

allegro (gitár) 
Telemann: Menüettek 

(furulya és gitár) 
Bach: Esz-dúr prel. és fúga 

Bach: a-moll grave (hegedű) 
Händel: Furulyaszonáta 

Pachelbel orgonamű 
Händel: Kamara-ária (ének, 

hegedű, orgona) 
 

Közreműködnek a 
Zenetanárképző Főiskola 

hallgatói: 
Kovács Adrienn – ének és 

gitár 
Both Ágnes – orgona 

Tamkó Eszter – orgona 
 Raincsák István – furulya 

és brácsa 
 Trejer István – hegedű 

 

 
 

3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 
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6. melléklet 
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7. melléklet 
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8. melléklet 

 

9. melléklet 
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10. melléklet 
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Karácsonyi egyházzenei áhitat 

 

1987. január 11. 

 

 

Műsor: 

 

Bach: F-dúr pastoral II. tétel – orgona 

Gregorián énekek: 

Hodie Christus natus est 

Adeste fideles 

Puer natus in Betlehem 

Hayes-Kerényi: Karácsony ünnepén – kánon 

Ahogy vágyik a gímszarvas – gyermekkar és gitár 

Bárdos: Aranyszárnyú angyal 

Mária bölcsődala 

Cseszlav Kvjecsinszki: Lengyel bölcsődal 

Josquin des Pres: Tengernek fényes csillaga 

Ismeretlen szerző: Alta Trinita beata 

Eszterházy Pál: Harmonia caelestis-ből három karácsonyi ének 

Halmos: Jubilate Deo 

 

Közreműködik: 

 

Jakab László – orgona 

Simon Anikó és Bánki Gábor – ének 

Templomunk kórusa 

 

Karácsonyi hangverseny templomunkban 
 

1987. dec. 18. 
 

 

Műsor: 

 

Reneszánsz dalok 

 

Händel: F-dúr orgonaverseny 

 

Händel: Concerto grosso 

 

Stradella: Pieta Signore 

 

Bach: Ó, örvendj, hív lélek 

 

Purcell: Szvit 
 

 

Közreműködnek: 

XVIII. ker. Zeneiskola Zenekara 

Rózsa Művelődési Ház gitárzenekara 

Szilágyi Olga – ének 

Kovács Endre – orgona 

 

Vezényel: 

Záborszky József 

 

  

11. melléklet 12. melléklet 
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13. melléklet 14. melléklet 
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15. melléklet 
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Fürstenwalde – 1989. augusztus 10. 

 

Német miserészek a Gotteslob énekeskönyvből 

Schubert: Heilig, heilig 

Gregorián énekek 

Händel: ? 

Bach: Sicut locutus 

Motetták 

Kodály: Magyar mise 

Bárdos: Missa tertia 

 

Dortmund – 1989. augusztus 13. 

 

Német mise a Gotteslob énekeskönyvből 

 

Hangversenyen: 

Mozart: D-dúr Missa brevis 

Scheidt: Lobet den Herrn 

Bach: Ich will den Namen Gottes loben 

Mendelssohn: Jauchzet dem Herrn 

Bach: Magnificat részletek (Et exultavit, Quia respexit, Et misericordia, 

Suscepit Isral, Sicut locutus est 

 

Mariazell – 1989. augusztus 13. 

 

Kodály: Magyar mise 

Pangue lingua 

Harmat: Boldogasszony Anyánk 

Schubert: Heilig, heilig 

Gounod: Ave Maria (Kovács Adrienn – Jakab László) 

 

 Malcolm Rudland hangversenyének programja 

1989. szeptember 3-án 
 

Bach:  a-moll prelúdium és fúga 

 

Haydn: Fuvoladarabok orgonaátiratai 

Allegro 

Menuett 

Presto 

Gyors menuett 

Induló 

 

Guilmant: d-moll orgonaszonáta 

 

Edward Elgar: Cantique 

 

Robert Prizeman: Toccata (Songs of praise) 
 

 

 

 

 

16. melléklet 17. melléklet 
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Kovács Péter orgonahangversenyének műsora 

1989. november 17-én 

 

Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme (korál) 

Bach: F-dúr toccata és fúga 

Mozart: Alkonyóra – kórus 

Bartók: Ne menj el – kórus 

Kodály: Esti dal – kórus 

Vivaldi-Bach: a-moll concerto 

Bach: Air 

Bartók: Bolyongás – kórus 

Kodály: Ave Maria – kórus 

Bach: F-dúr triószonáta I. tétel 

C. Franck: Pastorale 

G. Fauré: Apres un réve 

Karai: Tavaszi dal – kórus 

C. Franck: h-moll korálfantázia 

 

Közreműködik a Bokányi Ált. Isk. Tavasz kórusa 

Uray Péter vezényletével 
 

 

18. melléklet 19. melléklet 
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Egyházzenei áhitat 

1990. május 27-én 

 

Közreműködik: 

dr. Hellenbach Dénes,  

a székesfehérvári püspöki bazilika  

orgonaművész-kántora és  

templomunk kórusa 

 

Műsoron: 

 

Bárdos: Ó, Mária, szent Szíve szűz virág 

 

Bach-Vivaldi: a-moll concerto I. tétele 

 

Harmat: Boldogasszony Anyánk 

 

Enrico Bossi: Redemption 

 

Bach: Sicot locutus est tétel a Magnificatból 

 

Hellenbach: Cyprián himnusz 

 

Hellenbach: Szent Jakab himnusz 

 

 

 

 

 

20. melléklet 21. melléklet 
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22. melléklet 24. melléklet 
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23. melléklet 
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25. melléklet 26. melléklet 
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27. melléklet 

 

28. melléklet 
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29. melléklet 30. melléklet 
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31. melléklet 32. melléklet 
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33. melléklet 34. melléklet 
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35. melléklet 36. melléklet 
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37. melléklet 39. melléklet 
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38. melléklet 
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40. melléklet 41. melléklet 
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42. melléklet 44. melléklet 
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43. melléklet 
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45. melléklet 

 

46. melléklet 
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47. melléklet 
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48. melléklet 

 

49. melléklet 



86 

 

 

  

50. melléklet 

 

51. melléklet 
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52. mellléklet 

 

54. melléklet 
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53. melléklet 
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55. melléklet 56. melléklet 
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57. melléklet 58. melléklet 
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59. melléklet 60. melléklet 
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61. melléklet 62. melléklet 
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63. melléklet 65. melléklet 
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64. melléklet 
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66. melléklet 67. melléklet 
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68. melléklet 69. melléklet 
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70. melléklet 71. melléklet 
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72. melléklet 73. melléklet 



99 

 

  

 

74. melléklet 75. melléklet 
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76. melléklet 77. melléklet 
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78. melléklet 79. melléklet 
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80. melléklet 81. melléklet 



103 

 

  

 

82. melléklet 83. melléklet 
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84. melléklet 85. melléklet 
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86. melléklet 87. melléklet 
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88. melléklet 89. melléklet 



107 

 

  

 

90. melléklet 91. melléklet 
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92. melléklet 

 

93. melléklet 



109 

 

 

 

 

Egyházzenei áhitat 

J. S. Bach 

műveiből 
2003. november 16-án 

 

Műsor: 

1. A-moll prelúdium és fúga 

2. Zendülj, lelkem, énekszóval (részlet a 147. kantátából) 

3. Ma minden angyal dalra kel (karácsonyi motetta) 

4. A János-passióból: A fényes Isten-arcot 

                                A szívem mélyén lángol 

A Máté-passió zárókórusa: Ím, könnyek közt 

5. A-moll koncert (Vivaldi nyomán orgonaátirat) 

6. Ragyogva tűz a napsugár (motetta) 

7. Ó, örvendj hív lélek (szopránária a Pünkösdi kantátából) 

8. Ich will den Namen Gottes loben (énekkari mű a 142. 

kantátából) 

9. Sicut locutus est (zárókórus a Magnificatból) 

10. F-dúr toccata és fúga 

 

Közreműködnek: 

Czuczu Irina – ogona 

Keszthelyi Csilla – ének 

Templomunk kórusa 

 

Vezényel: 

Komáromi Attila 
 

 

94. melléklet 95. melléklet 
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96. melléklet 97. melléklet 



111 

 

  
 

98. melléklet 

 

99. melléklet 
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100. melléklet 101. melléklet 
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102. melléklet 103. melléklet 
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104. melléklet 105. melléklet 
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106. melléklet 107. melléklet 
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108. melléklet 

 

110. melléklet 
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109. melléklet 
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111. melléklet 112. melléklet 
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113. melléklet 

 

114. melléklet 
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115. melléklet 117. melléklet 



121 

 

  
 

116. melléklet 
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118. melléklet 
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119. melléklet 
 

 



124 

 

 
1
9
8
9
. 
F

ü
rs

te
n

w
a
ld

e 

 

 
1
9
9
0
. 
jú

n
iu

s 
2
3
. 
C

a
ld

a
ra

 G
-d

ú
r 

m
is

e 

 

 

 



125 

 

 
A

 9
0
-e

s 
év

ek
 e

le
jé

n
 

 
2
0
0
3
. 
á
p

ri
li

s 
1
3
. 

S
ch

u
b

er
t:

 A
sz

-d
ú

r 
m

is
e
 

 

 



126 

 

 
2
0
0
3
. 
0
4
.1

3
. 
- 

A
 s

zo
p

rá
n

 é
s 

te
n

o
r 

sz
ó
la

m
 

 
2
0
0
3
. 
0
4
. 
1
3
. 
- 

A
z 

a
lt

 é
s 

b
a
ss

zu
s 

sz
ó
la

m
 

 



127 

 

 
A

z 
1
. 
k

is
k

ó
ru

s 

 
A

z 
1
. 
k

is
k

ó
ru

s 
h

eg
ed

ű
s 

k
ís

ér
et

te
l 

 

 



128 

 

 
A

 2
. 
k

is
k

ó
ru

s 

 
2
0
0
6
. 
T

a
ta

i 
k

ir
á
n

d
u

lá
s 

a
 3

. 
k

is
k

ó
ru

ss
a
l 

 

 



129 

 

Templomaink hangszerei 
 

 

A főplébánia-templom orgonáinak története 

 
Örvendetes az az érdeklődés, amit híveink a templom orgonája 

iránt tanusítanak. Örül a kántor, ha a szülők kis gyermekeiket 

fölhozva a kórusra, közelebbről csodálhatják a templom 

büszkeségre is okot adó, szép orgonáját. (Öt éves koromban én sem 

hagytam édesanyámat addig, amíg föl nem vitt a kántor bácsihoz 

Jánoshalmán megnézni az orgonát.) 

 

Nézzük csak sorban templomunk orgonáinak történetét! 

Az első plébános zenei igényességét mutatja, hogy alig a 

templomépítés befejezése után orgonát kezdtek építeni. Mint 

tudjuk, dr. Wimmert Béla zeneértő ember volt. l931. október 18-án 

fel is szentelhették az első orgonát. Tízezer pengőt áldoztak arra, 

hogy orgonája is legyen az új templomnak. Az akkori és mai árakat 

összehasonlítva kb. 22-24 millió forintnak felel meg ez az összeg. 

Ez az orgona jól illeszkedett a kazettás mennyezetű építészeti 

egységbe. A hangkép tervezője Szakolczay Riegler Ernő volt, aki 

az 1930. évi orgonakongresszus szervezője- és előadójaként ismert. 

Kivitelezője Barakovits János, rákospalotai orgonaépítő mester. A 

sípok intonálását (a megszólalást, a hangok puhaságát, karakteres 

színű beállítását Lorenz János, országos hírű hangoló végezte. Ez 

az orgona két billentyűsorral (manuállal) és pedállal rendelkezett.  

15 regiszterével (hangszínsorral) és a kibővített 

mellékváltozatokkal (ún. multiplex rendszerrel), pneumatikus 

(levegőcsöves) traktúrával megfelelt az akkori igényeknek. Vaszy 

Viktor, a híres karmester, többször játszott rajta nagy ünnepeken, 

sokszor kísérte feleségét, a pestszentlőrinci származású Kovács 

Ilona énekesnőt. A háború alatt és a következő években nagyon 

mostoha sors jutott ennek a szép hangú orgonának. A rendszeres 

karbantartás hiánya, a beázások a használhatatlanságig vezettek. (A 

60-as évek végén esküvőn és szentmisén – vendégként – három 

regisztert tudtam még használni.) Sajnos keveset tudunk erről a 

hangszerről. 

 

A második orgona 

1974-ben a templomtető átépítése, a födém statikai megerősítése, a 

hittanterem megépítése után az ébredező egyházközség nagyon 

keveset ugyan, de áldozott az orgonára is. (Sajnos nem kis 

megalkuvások árán.) Használható orgonát kértek az akkori Állami 

Orgonagyártól, melynek vezetője Szeidl János volt, aki január 

elején vállalta a munkát. A dispoziciót Szigeti Kilián, pannonhalmi 

regens chori adta meg. Az orgona 1974-ben el is készült, összesen 

210 000,- Ft-ért. A régit lebontották, és egy nagyon egyszerű, új 

szekrénybe 14 regiszteres, használható elektro-pneumatikus 

orgonát építettek. (A játszóasztalból elektromos vezeték megy az 

orgona belsejében lévő sípokig, mely egy kúpszelepet tud nyitni a 

síp alatt, hogy az megszólalhasson.) A játszóasztalt oldalra 

helyezték, mely jobb helykihasználást eredményezett. Sajnos 

használt Raska-mágnesek és használt sípok, mondhatni szedett-

vedett anyagok kerültek beépítésre. A mágnesek magasabb 

feszültségen működtek, felforrósodtak, idővel egyre többet kellett 

cserélni, mert le is égtek. Sok volt a magasabb hangszínű regiszter, 

így magunk között „visítóládának” becéztük. Ez az orgona gondos 

karbantartással, sok javítással 1987 nyaráig működött, 13 évig 

szolgálta a liturgiát. Ebben az időben orgonaművész-káplánja volt 

templomunknak Somos József személyében, aki Rómában tanult, 

és orgonakoncertjeivel, improvizációival, művészi éneklésével, a 
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hittanos ifjúsági csoport zenére nevelésével sokat változtatott a 

korábbi szemléleten. 

 

A mai orgona 

Erről az orgonáról sokkal többet fogok írni, mert bennem él 

minden mozzanat, ahogy megszülethetett. A Gondviselés kísérte 

minden lépésünket. 

 

A templom külső és belső teljes felújításának végére még maradt 2 

millió forintja a templomnak, melyből terv szerint a belső 

padlóburkolat újult volna meg, de Imre atya elfogadta érvelésemet: 

„Azok a kövek nem fognak megszólalni!” Így kerülhetett sor az 

orgona bővítésére, ill. teljes átépítésére.  

 

Engem már régóta érdekelt az orgonák szerkezete, a sípfajták, a 

hangszínek, az orgonák hangzásvilága. Könyveket szereztem be és 

tanulmányoztam őket. Ahol jártam, dispozíciókat (hangképeket) 

írtam föl, sőt többször javítani mentem egyik orgonaépítő 

barátommal. Sok-sok orgonalemezt is hallgattam, különösen is 

figyelve egy-egy orgona hangzásvilágára. 1984-ben azután 

begyorsultak az események. Tanáraim, barátaim sok-sok 

orgonához vittek el tapasztalatszerzésre. 1985. június 1-én született 

meg az első hangképterv. Ezután a világi és egyházi 

orgonaszakértők véleménye alapján (Actio Catholica, Fővárosi 

Tanács, Állami Egyházügyi Hivatal, kerületi tanács, a kerületi 

esperes és az egyházmegye püspöke) megkaptuk az építési 

engedélyt. Nemsokára sok segítő orgonaművész, karnagy hozta az 

információkat, pl. Solymosi Ferenc orgonaművész szólt, hogy 

eladó a 15 regiszteres teljes orgona Miskolcon, a Szent Anna 

templomban. Kárpáti József tanár úr a Bosnyák téri elérhető 

sípanyagról és a beépíthető, nagyobb tartozékokról hozott hírt.  Dr. 

Bucsi László, a Belvárosi Ferencesek karnagy-plébánosa szintén 

jól használható anyagokról adott információt. Lebontották a bal 

oldali karzaton lévő pozitívművet, azok sípjait, és a tervezett 

énekkari terem orgonájához beszerzett új sípokat is árulták. Ők már 

készültek a templomi nagy orgona teljes felújítására. A Mátyás-

templom orgonáját is akkor újították fel, és a régi homlokzat 

ónsípjai helyébe új, fényesek kerültek, így az eredeti Rieger 

principált elhozhattuk anyagárban (gondos felújítás után ebből lett 

az orgonahangzás gerincét jelentő fő principálunk 

Pestszentlőrincen). Segítőkész adakozó adta a tökéletesen száraz 

körtefát Apátfalváról (a déli határ melől), és egy önzetlen 

egyháztanács-tagunk hozta haza kis teherautóval. Ezután jött még a 

sok-sok önkéntes segítő az orgonaépítés közben. 

 

Mi csak elkezdtük a munkát, és a Mennyei Atya szervezte tovább, 

Imre atya pedig ügyesen alkudozott a vett anyagokért. Az így 

összegyűlt sok anyagból már bátrabban lehetett nagyobb orgonát 

tervezni, és egyre valószínűbbé vált, hogy lehetséges egy gazdag 

hangzású koncertorgonát építeni.  

 

Az első terv alapján 1985 októberében megrendeltük a külföldi 

alkatrészeket: orgonamotort, mágneseket, a három billentyűsoros 

klaviatúrát, a sok-sok elektromos érintkezőt, kapcsolókat, a 

speciális bőröket, a nyelvsípokat. Az előzőeket a nyugat-

németországi Laukhuff, a legutóbbiakat a Giesecke cégtől 

szereztük be. Mindezeket az Europäischer Hilfsfonds (európai 

egyházi segélyszervezet) intézményén keresztül. Akkor még nem is 

gondoltuk, hogy milyen gondviselésszerűen volt ez időzítve, hiszen 

a Hilfsfonds kifizette a közel 40 000,- nyugatnémet márkát és a 

későbbi, kisebb megrendeléseket is. Pár évvel később, a berlini fal 

leomlása után ugyanis minden segély a tőlünk keletebbre lévő 

szocialista országokba irányult már. 
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A külföldi alkatrészekre vámmentességet is kellett kérnünk, amit 

az ÁEH és az AC hivataljain keresztül lehetett elindítani. 1986 

tavaszán a vámügyeket is sikerült elintézni. (Egy érdekes részletet 

azért felidézek még: A józsefvárosi pályaudvarra érkeztek a 

külföldi küldemények. A szállítási költséget a német cégek 

véletlenül csak az osztrák-magyar határig számlázták le, mert a 

Hilfsfonds Bécsből indította a megrendelést. A hiányzó, magyar 

szakaszra eső szállítási díjat a Vámőrség valutában kérte tőlünk. 

Csakhogy abban az időben nem lehetett egy pfennig sem a 

zsebünkben, mert az büntetendő ténynek minősült. Így hát indult az 

újabb kilincselés, hogy az MNB Igazgatósága méltányosságból 

engedélyezzen 12 DM-át személyre szólóan a plébánosnak, hogy 

ki tudja egyenlíteni a hiányzó szállítási díjat. Szerencsére az MNB-

ban is volt Imre atyának segítő kapcsolata, aki keresztülvitte az 

engedélyt. Nézett is nagyot a vámos, amikor pár nap múlva 

beállítottunk a 12 márkával. De azért valamennyi kötbért csak a 

nyakunkra varrt ezekre a napokra, ezt már forintban. Amikor a 

vámos első ízben kioktatott minket, a főtörzsőrmesterre Imre atya a 

foga között felém megjegyezte: „No, ennek sem sokáig ragyog ez a 

csillag!” – És milyen igaza volt!) 

 

Ezután újabb kilincselés következett. A szükséges, nemesebb 

faanyag (tölgy, bükk, vörösfenyő) – bár elérhető közelségben volt a 

Honvéd utcai nagy telepen – csak állami beruházásokhoz volt 

igénybe vehető. Sikerült elvi támogatót találni, hogy ez a beruházás 

a kerület művelődését is fogja szolgálni, így a kerületi tanács 

megadta az engedélyt. (Ekkor és később a sok-sok hangverseny 

szervezésénél nagy segítségünkre volt Riethmüller János, a Rózsa 

Művelődési Ház akkori igazgatója.) 

 

1987 júniusában az iskolások tanév végi Te Deum-ja után 

lebontottuk az orgonagyári orgonát, gondosan kezelve a még 

felhasználható anyagot. Ehhez a munkához és a belső, vasgerendás 

tartószerkezet szereléséhez is a lakatosmestertől a „segédekig” 

jóakaratú önkéntesek jöttek segíteni. Közben a végleges terv 

alapján, melyet Koloss István készített, 1987. március 1-én 

megkötöttük a Váradi és Fia céggel a kivitelezési szerződés első 

ütemeit. Elindulhatott az új, három manuálos játszóasztal építése és 

elektromos kábelezése. (A 60 és 80 eres telefonkábeleket is segítő 

hívünkön keresztül tudtuk engedéllyel beszerezni.) Augusztus 

végére az oldalhajóban állt közszemlére az új játszóasztal. Az 

orgonapad (ülőke) és a 32 billentyűs pedál Somos József 

orgonaművész-káplán örökségéből maradt ránk, mert ő 1975-ben 

Rómába ment, majd onnét Amerikába távozott. Sokáig a Szent 

Lőrinc kápolna pici kórusán bújtattam ezeket, majd onnan 

magamhoz vettem, mert Liptay plébános atya figyelmeztetett, hogy 

a disszidens holmijai után kutatók ott is megtalálhatják. 

 

Az orgonaszekrény homlokzati tervét a kivitelező Váradi István 

készítette el. Ötletként egy diaképet adtam neki a grazi belvárosi 

plébánia-templom homlokzatáról. Nemsokára a Rusztika Gmk. 

asztalos cég el is kezdte a gyártást a Bókay utcai műhelyében. 

Szerencsére a különleges forma nem okozott gondot, mert a Gmk. 

múltjában művészi restaurálási famunkák is szerepeltek. Az itteni 

és a korábbi munkák alapján kaptak megbízást egy év múlva a 

Belvárosi Ferences Templom új orgonájának barokk szekrényéhez, 

melyet eredeti helyére kellett egy szekrényként visszaállítani. 

(Érdemes megnézni, gyönyörű lett!) 

 

Elkészültek a viszonylag nagy darabok a homlokzathoz. Ezeket 

ismét sok segítő kézzel együtt fölhúztuk a templomhajóból a 

kórusra, és erősen éjszakába nyúlóan a már meglévő vázra 

szereltük. (Imre atya másnap reggel – szokásához híven – elég 

korán átjött a templomba zsolozsmázni és gyóntatni. Én is előbb 
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átmentem. Ő látva az impozáns, sípok nélküli homlokzatot, 

meglepetésemre felszólt a szentélyből: „Attila, úgy látom, 

dolgoztatok az este, és valami mégiscsak lesz itt.” 

 

A következő történet is a Mennyei Atya humorára utal. Imre 

atyának két kérése volt csak az orgonaépítéssel kapcsolatban. Az 

első: ne üljek háttal az oltárnak, a második: legyen benne 

Salicional, a selymesen halkan szóló, vonós sípsor. Érdekesen 

teljesültek ezek a kérések. Nem tudtunk volna ekkora helyen 39 

regiszteres, mechanikus orgonát építeni, így a játszószekrény, a 

háttal ülés fel sem merülhetett. A Salicional regiszterhez 

elindultunk tiszta ónt venni, egy puskagolyót gyártó cégnél 

találtunk is. Lemértük a Bazilika eredeti Angster gyártmányú 

Salicional sípsorának jellemző méreteit, a menzuráját, hogy majd 

öntünk lemezt, és a levett minta alapján majd abból készítjük el a 

miénket. Ez a művelet akkor nagyon nehéz lett volna. A Mennyei 

Atya itt is elébünk sietett. A miskolci orgonát megvehettük, le is 

bontottuk, amiben nemcsak egy szép Salicional regiszter volt, 

hanem még két vonós, egy Gamba, mely az előbbinél is finomabb 

rezgésű, és egy „lebegősor”, mely kellően hangolva adja a Vox 

caelestis (égiek hangja) regisztert, az áldozási miserész 

orgonaközjátékához legalkalmasabb, finom hangszínt. 

 

Az orgona elektromos rendszere egyenáramon, 12 V-on működik. 

Hogy ez állandóan biztosítva legyen, különleges transzformátorra 

volt szükség. A templomunkban sokat dolgozó, mindig segítőkész 

mérnök, Bíró László készítette az egyenirányítót 80 000,- Ft helyett 

minimális anyagárért. 

 

A játszóasztalba egy elektronikus Setzer-kombinációt építettek be 

baráti áron a Mini Elektronikus Gmk. elektromérnökei. Ez a 

berendezés tette lehetővé, hogy előre be lehessen programozni 33 

hangszínkombinációt, melyek bármelyikét az orgonista egyetlen 

gombnyomással aktiválni tudta.  

 

Az orgonában 2809 hangzósíp van. A fasípokat a Váradi és Fia cég 

újította fel, ill. gyártotta le a kiegészítéseket. A fémsípok felújítását 

és a hiányzó sípok legyártását is – közöttük több, homlokzati nagy 

sípot is – egyik piarista osztálytársam, orgonaépítő és sípkészitő 

mester, Iván József vállalta fel. Akkor olyan műhelye nem volt, 

hogy ekkora mennyiségű és nagyobb méretű sípokat elkészítsen, 

így a mi házunk pincéjében dolgozott, mely lehetővé tette, hogy én 

is besegítsek, amit nagy örömmel tettem.  Minden sípot százszor 

kézbe kellett venni, kívül-belül megmosni ultrás-ammóniás vízben, 

a régi portól, zsíros koromtól az ónt fényesíteni, polírozni, a 

horganyokat ezüstre vagy vastagabb festékkel festeni, olykor 

forrasztáshoz hőlevezető festékkel bevonni a szükséges helyeken, 

stb. Minden síp hangolórolniját új helyre tettük, kivéve az új 

sípokét, hogy később a hangolás egyértelmű és könnyű legyen, 

illetve hogy a behangolt síp tartsa is a hangját. (Több szakember 

rácsodálkozott és dicsérte az alapos munkát.) 

 

Váradi István diktálta mindenkinek a tempót, így a kezdéstől 

számított két és fél éven belül elkészülhetett a viszonylag nagy 

orgona. Beépült a miskolci orgona szinte minden Mauracher-sípja, 

a kemenesi kúpládák és fúvók, ugyanígy a pesti ferencesektől 

átvett kupakos fuvola (Koppelflöte), az erdei fuvola (Waldflöte), az 

éji kürt (Nachthorn), a csúcsos fuvola (Spitzflöte), az orgonagyári 

új Octav 4’, a kétsoros Sesqui altera (kvint- és tercsor együtt), a 

Laukhuff cég által gyártott háromsoros Zimbel (fényes, magas 

hangzású keverék), a bosnyák téri Contrabass 16’, a Gemshorn 8’ 

(zergekürt), a Mátyás-templomból a Rieger-principál. A Váradi cég 

lelkes segítője volt Nagy Gábor református lelkész, aki abban az 

időben a pestszentlőrinci Kossuth téri gyülekezet lelkésze volt. Ez 
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idő alatt a fővállalkozó elvégezte a fasípokkal kapcsolatos 

munkákat, az összes fúvó (levegőtartály) bőrözését, készített egy 

teljesen új fúvót is a redőnyműbe, felújította az összes szélládát, 

melyekre új tőkék kerültek (Miskolcról három láda, a Bosnyák 

térről egy nagy láda a főműbe, a pesti ferencesektől egy láda, a 

régi, lőrinci orgonából három láda és egy teljesen új pedál-láda 

készült a három legnagyobb pedálsípsor alá. Ezek azok a masszív 

ládák, amelyekre a fasípok vannak állítva.). Ezeket a folyamatosan 

elkészülő ládákat szerelte fel és kábelezte be Fehér László karnagy 

úr, ahogyan időrendben ezekhez hozzáférhetett. Örömmel 

állapítom meg, hogy az elkészült ládákhoz tartozó sípokra soha 

sem kellett várniuk. A kábelezés után fölrakták a felújított sípokat, 

és amikor csak a műhelymunka volt és a templom menetrendje 

megengedte, sokszor éjszakába nyúlóan, Koloss István és Fehér 

László elvégezte a művészi intonációt. Koloss István előre 

kigondolt terve szerint beállították egy-egy sípsor hangerejét, a 

hangok puhább vagy élesebb megszólalását. Egy orgonán belül 

ugyanis sem a principál-karban, sem a fuvola-hangokban nem lehet 

két egyformán szóló síp, mert azok egymás hangját inkább kioltják, 

viszont az eltérő, jól intonált hangok egymás felhangjait erősítik, és 

ezáltal gazdagabb lesz a hangzás, akár csak két-három regiszter 

összekapcsolásakor, akár a teljes tutti hangzást illetően. 

 

Az orgona beépítése után végre jöhetett a szekrényt gyártó asztalos 

cég, beboríthatták a bejáró folyosót és a homlokzati rész hiányzó, 

alsó szekrényelemeit. Óriási öröm volt a szívünkben, amikor ez a 

pillanat eljött. Az orgonaépítésben az önkéntes segítőkön kívül 

összesen 12 ember dolgozott, és négy cég munkáját kellett 

összehangolni. Azt mondhatom, hogy kiváló csapat dolgozott itt 

össze, köszönet nekik és mindazoknak, akik figyelték a munkákat 

és imádkoztak annak sikeréért. Egy egyházközség életében új 

orgona születése óriási dolog. Alig hat hónap volt, amíg csak 

harmónium szólt a templomban. Az első öt regiszter karácsonyi 

megszólalása után folyamatosan bővült az orgonahangzás a 

különböző művek elkészülésének függvényében. 

 

Közben 1988. október 15-én vendégünk volt a dortmundi Szent 

Meinolfus templom kórusa, akikkel együtt zenekaros misét 

énekeltünk, és legalább 110-en voltunk. A szentélyben is csak 

szűken fértünk el. Szükség volt a Jézus Szíve oltár melletti 

játszóasztalra, amit természetesen már régebben beterveztünk, 

gondolva a későbbi, nagyobb hangversenyekre. Az idő rövidsége 

miatt éjjelre maradt a három darab 80 eres kábel hangonkénti 

kicsengetése és bekötése. Fehér László karnagy úr jól bírta. Ő volt 

fent az orgonánál, én nyomtam lent a billentyűket, adva a jelet, 

hogy a 80 ér közül melyiket kell a kóruson sorban hanghoz kötni. 

Bevallom őszintén, többször a tovább!-tovább! kiáltásra ébredtem. 

Szerencsére az előző orgona játszóasztala újrakábelezve azóta is 

kiválóan működik, és nagyon sokszor szükség is van rá, legutóbb 

látványosan Imre atya gyémántmiséjén, amikor a Mátyás-templom 

és a mi kórusunk zenekarral együtt muzsikált, természetesen az 

orgona ilyen ünnepélyes alkalommal nem hiányozhat. 

 

1989. június 24-én ünnepet ülhettünk, nemcsak templomunk 

búcsúját, hanem az orgona szentelését és átadását is. Megvalósult 

tehát a nagy mű, mely azóta a liturgiában és sok-sok 

hangversenyen dicséri Istenünk dicsőségét. Kiváló 

orgonaművészek sora – magyarok és külföldiek – koncerteztek itt 

Gergely Ferenctől Karasszon Dezsőig, Francesco Finottitól 

Malcolm Rudlandig, Koloss Istvántól Virág Andrásig, stb., ahogy a 

programtáblázatban minden olvasható. A legtöbb koncertet Czuczu 

Irina, házi orgonaművészünk adta, aki 1991. karácsonyától állandó 

orgonistája és hangszeres korrepetítora kórusunknak.  
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Sok köszönet illeti templomunk híveit, akik anyagi 

támogatásukkal, imáikkal, tevőleges segítségükkel támogatták ezt a 

nagy beruházást. Szakmai segítségéért, effektív munkájáért, a 

tervezésért, a művészi intonálásért, a sok vásárolt anyag minőségi 

felbecsüléséért óriási köszönettel tartozunk Koloss István európai 

hírű orgonaművésznek és zeneszerzőnek (1963-tól 2012-ig a Szent 

István Bazilika orgonistája, a Magyar Köztársasági Érdemérem 

Lovagkeresztjének kitüntetettje). Elsősorban neki köszönhető, 

hogy a több helyről összehozott anyagból egységes, gazdag 

hangzású orgonánk lett. Az ő jelenléte, barátsága, higgadtsága 

mindig örömteli nyugalommal töltötte el a szívemet.  

 

Biztosan állíthatom, hogy Imre atya nélkül így nem valósulhatott 

volna meg Pestszentlőrincen az orgonaépítés. Fáradságot nem 

kímélve dolgozott a hivatalos ügyek intézésében, a külföldi 

támogatásokon, és mindig előteremtette az éppen szükséges 

kifizetendő költségeket. Az arra alkalmas vásárolt sípokkal, 

orgonatartozékokkal, külföldi segítséggel sokat tudtunk 

megtakarítani, de így is jelentős költségráfordítással valósulhatott 

csak meg elképzelésünk. (Az orgonát 2004-2005-ben a 

jótékonysági hangversenyekből összegyűlt pénzből, híveink 

adományából és az önkormányzati pályázaton nyert1 400 000,- Ft-

ból tizenöt évi használat után sikerült teljesen kitisztítani és a hibák 

jórészét kijavítani. 

 

A mindenkori kántorok és egyházközség felelőssége lesz a 

karbantartás, hogy templomunk egyik legszebb és nagyon fontos 

berendezése sokáig működhessen, és avatott kezek által szép 

hangjával sok-sok lelki élményt és hitet ébreszthessen. 

 

 

 

A miklóstelepi Ibolya utcai kápolna orgonája 
 

Az 1970-es évek végéig a kápolnában egy régi, kopott 

harmóniumon kísérték az énekeket. A feleségem gimnazista 

korától többször besegített a szentmiséken. A következő hangszer 

egy Yamaha jazz-orgona volt, erősen elhasználódott állapotban, de 

templomi orgonahangzást is lehetett rajta regisztrálni. Miután a 80-

as évek végén már sokat kellett javítani, lecseréltük egy – a 

főplébánián használatos – 2 soros Estey, amerikai gyártmányú 

harmóniumra, melyet előtte rendbe hozattunk. Az énekkari 

próbateremben, a szentély mögötti hittanteremben használtunk egy 

nagyobb, 4 soros, ugyancsak Estey harmóniumot (származási helye 

Brattleboro, USA), mely alapos felújításra várt.  A 90-es évek 

elején viszont – nagy örömünkre – kaptunk Kálnay Zsuzsiéktól egy 

Musica pianinót az énekkari terembe. Ez egy magyar gyártmányú 

hangszer, mely felújítás után a mai napig kiválóan alkalmas a 

próbákhoz annak ellenére, hogy a szocialista időszak terméke. 

2004-ben a külsejét is sikerült felújítanom profi zongorakészítő 

mester tanácsai alapján és felügyeletével. Ekkor jött el az ideje, 

hogy a 4 soros Estey harmóniumot is felújítsuk, mely szép, gazdag 

hangszínvilágával, hangerejével az Ibolya utcai kápolna énekes 

közösségének méltó segítségére szolgált. Búcsúk alkalmával az 

énekkar igényesebb énekszámait is megfelelően kísérhettük vele. 

2010-ben Varjú Imre atya nyugdíjasként ugyan, de teljes 

lelkipásztori aktivitással visszajött filiánkra, az Ibolya utcába. 

Ekkor is jött egy csoda, amiről soha senki még csak álmodni sem 

mert: valódi sípos orgonát kapott a kápolna. Imre atya egyik volt 

diáktársa ajándékozta a templomnak. Svédországban több templom 

néptelenedik el, így azok funkciója megváltozik, lebontják az 

orgonákat is. Így kerülhetett a híres Magnusson cég pedálos, 5 

regiszteres, alig használt remekműve hozzánk. Az orgonát Váradi 

István orgonaépítő mester és Fehér László karnagy úr állította fel, 
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intonálta és hangolta. 2013. május 1-én, a kápolna búcsúnapján 

Gável Henrik atya megáldotta és felszentelte. Az ünnepi 

szentmisén a főplébánia énekkara énekelt, és Czuczu Irina 

hangversennyel ajándékozta meg a templomi közösséget. Boldogan 

voltunk együtt az agapén is, az ünnepi öröm ott ragyogott az 

arcokon. 

 

Hála legyen ezért is a Gondviselő Atyának, Szent Józsefnek, a 

kápolna védőszentjének, és nagy-nagy köszönet mindazoknak, akik 

a szállítás költségeiben és az installációban anyagilag is áldozatot 

hoztak. 

 

 

Az erzsébettelepi templom orgonája 
 

Erzsébettelepen 1979-ben Oláh Károly plébánossága idején, 

miután a szentélyt kialakították, elhatározták, hogy orgonát 

szereznek a templomba. Új orgonára nem lehetett fedezet, így 

1980-ban megvásárolták a Sörgyár utcai templom régi orgonáját 

50 000,-Ft-ért, melynek nagy részét és az átépítési költségek zömét 

is az ügyet támogató hívek 1000-1000 Ft-os adományával lehetett 

finanszírozni (76 család adakozott.) Az orgona áttelepítésének és 

részbeni átépítésének munkálatait Kult László mesterre bízták, aki 

65000 Ft-os árajánlatot adott. 1980. november 13-án végülis 79000 

Ft munkadíjért befejeződött az átépítés. Bánk érsek úr szentelte fel, 

és Gergely Ferenc orgonaművész adott ünnepi koncertet.  

 

Ahogyan ez lenni szokott, ezek az olcsó munkák sajnos magukban 

hordozzák a rejtett hibákat. Így volt ez itt is. A játszóasztalon lévő 

12 regiszterkapcsoló valójában csak 8 regisztert takart, azok is 

szedett-vedett sípokból álltak. Az elektromos alkatrészek is 

megbízhatatlan, régi magyar, egyénileg gyártott darabok voltak. 

Pár év múlva teljesen megbízhatatlanul működött mind a 

pneumatikus, mind az elektronikus rendszer. Horváth Feri bácsi, a 

kántor állandóan javította, így üggyel-bajjal az 1990-es évek 

közepéig még működött, azután teljesen használhatatlanná vált. A 

kertvárosi egyházközségtől kaptunk egy Alborn digitális, egy 

manuálos, pedál nélküli orgonát. Ez, ill. a kóruson lévő 

harmóniumok egyik rendbe hozott darabja szolgált 2015. december 

27-ig. 

2013 nyarán egy önzetlen erzsébettelepi család, Bódis Lajos és 

családja elhatározta, hogy felvállalja az orgonafelújítással és -

átépítéssel járó munkák szervezését és a költségeket is. A teljes 

kivitelezésre Iván József orgonaépítő kapott megbízást. 2013 

augusztusától 2015. december 27-ig folytak a munkák. Új, 2 

manuálos játékasztal, teljesen felújított szekrény, teljes elektromos 

alkatrészcsere német anyagból, felújított és újra gyártott szélládák 

készültek, így ma 15 regiszteres orgona szólhat a templomban. Itt 

is több mester és önkéntes segítő vette ki részét a munkából Bódis 

Lajos egyházközségi elnök úron kívül, akiket ő maga szervezett be. 

Közülük ki kell emelni Albert László asztalos mestert, Lehoczki 

Mihály elektromos szakembert, Bozóki István festő mestert, aki az 

orgonaszekrényt festette és díszítette, Fazekas Péter kántor urat, aki 

elsősorban az intonálásnál és a hangolásoknál vállalt részt a 

munkákból. Az isteni gondviselés ebben a beruházásban is 

állandóan megmutatkozott. A főplébánián 1986 óta tárolt, miskolci 

Szent Anna templom orgonaszekrényéből a homlokzati oldalak 

hasznosíthatók lettek az erzsébettelepi orgonához. Szép dísze lett 

az új szekrény homlokzatának az Avilai Nagy Szent Teréz 

templomba készült, de ott fel nem használt timpanon. A 

közelmúltban ismét felújított Mátyás-templomi orgonából 

megmaradt sípok egy része is Pestszentlőrincen, de ezúttal nem a 

főplébánián, hanem Erzsébettelepen talált újra helyet, és 

sorolhatnánk tovább a Gondviselő váratlan segítségeit. 
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Óriási öröm számomra, aki láttam évtizedekig az ott álló néma, 

használhatatlan orgonát, hogy 2015. december 27. óta újra van 

lelke egy felújított orgona hangjával az éneklésnek.  

 

Különösen is sok köszönetet kell mondanunk Bódis Lajosnak és 

családjának, akik hatalmas áldozatot hozva gazdagították az 

erzsébettelepi templomot és szolgálták Isten ügyét. 
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1989. Az elkészült új orgona 
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Az új orgona sípjai belülről 

 
2013. A miklóstelepi orgona 

 



141 

 

 

 
A

 r
ég

i 
e
rz

sé
b

e
tt

el
ep

i 
o
r
g
o
n

a
 

 
A

 r
ég

i 
e
rz

sé
b

e
tt

el
ep

i 
o
r
g
o
n

a
 j

á
ts

zó
a
sz

ta
la

 

 

 

 



142 

 

  
A

z 
er

zs
éb

et
te

le
p

i 
o
rg

o
n

a
 r

ég
i 

sí
p

ja
i 

 
A

z 
er

zs
éb

et
te

le
p

i 
o

rg
o

n
a

 ú
j 

já
ts

zó
a

sz
ta

la
 

 

 



143 

 

 
 

2013. Az új erzsébettelepi orgona 

 


