Évfordulók 2012
480 éve, 1532-ben született Orlando di
Lasso zeneszerző, a klasszikus vokálpolifonia
egyik legnagyobb mestere. Műveit a Pécsi
Székesegyház Palestrina Kórusa rendszeresen
énekli. Az elmúlt 5 évben 6 miséje és 17 motettája hangzott el énekkarunk előadásában.
125 évvel ezelőtt, 1887 decemberében
indult útnak Glatt Ignác káplán, hogy egyházzenei tanulmányokat végezzen Regensburgban. Franz Xav. Haberl mellett tanárai voltak
Haller, Jakob, Rauschner, Hanisch és Renner,
a korszak elismert egyházzenészei.
1892-ben a fiatal énekkar 6 szerző 28 különböző miséjét adta elő, közte számos Palestrina-kompozíciót. Ebben az évben, a templomszentelési évfordulón énekelték először a
hatszólamú Missa Papae Marcelli-t.
1912-ben nagy országos zarándoklat indult Lourdes-ba. A zarándokokkal tartott egy
válogatott fiúkar is, amelybe a pécsi Énekiskolától is kértek két fiút. Glatt javaslata alapján a két legjobb énekes, Mayer János és
Magyar István utazott el a zarándokokkal.
Ugyanebben az évben nyerte el Glatt
Ignác tiszteletbeli kanonoki címét.
1932-ben kezdte meg regensburgi tanulmányait Mayer Ferenc, az Énekiskola prefektusa, később karnagya.
1942-ben adta a Mayer Ferenc vezette
dómkórus nagysikerű koncertjét a budapesti
Zeneakadémián. „Mintaszerű volt Palestrinától Lottiig, Liszttől Kodályig a spirituális
énekzene gyöngyeit tartalmazó műsor összeállítása, szívet-lelket gyönyörködtető az előadás, mely pontosság, hangtisztaság, a polifon szólamok szín- és erőbeli kiegyenlítettsége, a szövegmondás beszédessége dolgában
igazán alig hagyott kívánnivalót.” (Lányi
Viktor – Pesti Hírlap)

Karácsony a Palestrina Kórussal
2012. december 23. 11.00
F. Anerio: Missa Brevis
G. P. da Palestrina: Ave Maria

2012. december 25. 11.00
(Püspök Úr által celebrált ünnepi szentmise)
P. Griesbacher: Ecce sacerdos (II.)
G. P. da Palestrina: Missa „Dies sanctificatus”
C. Zachariis: Viderunt omnes
M. Haller: Tui sunt caeli
G. F. Händel: Halleluia

2012. december 26. 11.00
G. P. da Palestrina: Missa „Veni sponsa Christi”
C. Zachariis: Viderunt omnes
G. P. da Palestrina: Dies sanctificatus
W. Byrd: Laetentur caeli

2012. december 30. 11.00
T. L. de Victoria: Missa „Simile est regnum
coelorum”
C. Zachariis: Viderunt omnes
T. L. de Victoria: O magnum mysterium

2013. január 01. 11.00
L. Viadana: Missa Sine nomine
C. Zachariis: Viderunt omnes
Haller: Tui sunt caeli
H. L. Hassler: Verbum caro
Ó, szép Jézus (4 v.)
Minden alkalommal gregorián proprium-ok.

Szeretettel hívunk mindenkit a pécsi
székesegyházba, Jézus születésének
közös megünneplésére!

Dicsőség és béke
Máger Róbert székesegyházi káplán írása
Az éjféli misén minden évben meghallgatjuk
a karácsonyi örömhírt Lukács evangéliumából,
hogy azon a bizonyos éjszakán az angyali
seregek szép énekükkel hogyan dicsőítették
Istent: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a
földön békesség a jóakaratú embereknek.” Mi is
ugyanezeket a szavakat énekeljük, és minden
évben egyre jobban el akarunk mélyülni az
ünnep titkában, amely oly fölfoghatatlan az
ember számára. Isten ugyanis értünk, az
irántunk való szeretetből kívánt megtestesülni,
emberré lenni. Érthetetlen ez a lehajló szeretet.
A
próféták
még
csak
jövendöltek
erről, karácsonykor azonban megvalósult ígéret.
„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott”. Az isteni
Szó, azért, hogy érthetővé legyen, testet öltött,
és egy gyermek alakjában jött közénk.
Szemlélhetővé, és megérinthetővé tette magát.
Ez az isteni kezdeményezés. Testté lett és
közöttünk élt, ezáltal mindörökre közösséget
vállalt velünk. Annyira közel kívánt kerülni
hozzánk, annyira alázatossá vált, hogy a mi
szeretetünktől függő kisgyermekként született e
világra. Olyasvalami történt, ami minden
emberi képzeletet és várakozást felülmúl. Ezért
dicsőítjük mi is kitörő örömmel a Mindenhatót:
„Dicsőség a magasságban…” Az angyali
seregek sokasága is ezért dicsőítette Istent akkor
ott, a betlehemi éjszakában, a megtestesülés, a
születés nagy ajándékáért. Vajon milyen az én
dicsőítésem? Hogyan fejezem ki hálámat az Úr
lehajló
szeretetéért?
Isten
dicsőítése,
magasztalása ugyanis nemcsak az ajkunkkal,
énekünkkel kell, hogy történjen, hanem sokkal
inkább
jócselekedeteinkkel, embertársaink
szolgálatával, a jóért végzett fáradozásainkkal.
Minden emberi tett, gondolat, cselekedet, ha az
jó és erkölcsös, ha lelkünk mélyéről érkezik, az
Urat dicsőíti. Hogyan kell tehát dicsőítenem
Istent? Ennek egy belső szívbéli késztetésnek
kell lennie, hiszen a sok jótéteményért, egész
életünkért, a megváltás eseményeiért mondunk
magasztalást azáltal, hogy kimozdulunk az élet
megszokottságából, hogy merünk kezdeményezni a szeretetben. A pásztorok is, akik
felé elhangzik ez az üzenet, gyorsan útra
kelnek, s megtalálják a gyermeket a jászolban
édesanyjával együtt. Ahhoz, hogy mi is
rátaláljunk Jézusra, el kell indulnunk mások

felé, kezdeményezni kell a jót emberi
kapcsolatainkban, talán csak egy kedves szóval,
megértéssel, apró meglepetéssel. Így találunk rá
a megígért békére, mint hőn áhított ajándékra.
„Békesség a földön a jóakaratú embereknek.”
A béke utáni vágy nem csak minket jellemez.
Valószínűleg, amióta a földön ember él, azóta
sóvárog a békére, egyetértésre. Ugyanakkor, ha
valóban békét akarunk, fontos, hogy ezért
cselekedjünk is. Mit tehetünk? Mindenekelőtt
élhetjük a szeretetet, Krisztus szeretetét. Thomas
Merton, XX. századi trappista szerzetes írja: „Ne
akarjunk fából vaskarikát, vagyis krisztusi
szeretet és igazságosság nélkül békét. Hiszen
egymás szeretete, nem csak keresztényi, hanem
emberi kötelességünk is.” A béke megteremtése
tehát a mi együttműködésünket is igényli, nem
kérhetjük a békét Istentől, ha mindeközben
közömbösek
maradunk
felebarátainkkal
szemben, ha ölbe tett kézzel nézzük az emberi
gyűlölködést. Bűneinkben vergődve, a gonosz
útján járva, önző módon élve sem lelhetünk rá a
békére. Krisztus születése tehát állásfoglalásra
késztet bennünket: kész vagyok-e Őt elfogadni,
hozzá igazítani életem?
Az ünnep jó alkalom, hogy a lélek
csöndjében, az Isten irgalmát és szeretetét
szemlélve mondjam ki az elfogadás és Istenre
hagyatkozás szavait: Uram, befogadlak Téged
életembe, és kérlek, hogy innentől Te légy annak
irányítója! Csak ezek után szólhat őszintén
szánkról a hála és magasztalás éneke: „Dicsőség
a magasságban Istennek, és békesség a földön a
jóakaratú embereknek.”
Karácsony szent napjaiban Assisi Szent
Ferenc jól ismert imádságával hálatelt szívvel
forduljunk Urunkhoz, megköszönve, hogy
megtestesülésével meghozta számunkra az igaz
békességet.
„Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
ahol sérelem van, oda megbocsátást, ahol
széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda
igazságot, ahol kétség, oda hitet, ahol
kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda
világosságot, ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak,
hogy ne megértést keressek, hanem másokat
értsek meg, hogy ne engem szeressenek, hanem
szeretetet nyújtsak.
Mert amikor adunk, akkor kapunk, mikor
megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot, mikor
meghalunk, születünk meg az örök életre”.

Hírek

Gyászhír

CD-bemutató koncert Budapesten – A Palestrina Kórus 2012. november 17-én a Terézvárosi
templomban szépszámú közönség előtt mutatta
be első két repertoár-történeti lemezét. Az
énekkar a koncertet megelőzően az esti szentmise zenei szolgálatát is ellátta. Alkalom nyílt
Láng
György
posztumusz
Palestrinaéletrajzának népszerűsítésére is.

Szeptember 8-án, 81 éves korában elhunyt
Ivándi Kázmér (Casimiro Ivandi). 1939-től
1944-ig volt a Székesegyházi Énekiskola lakója,
s a dómkórus énekese. 1945 márciusában családjával együtt elmenekült Magyarországról.
Négy évig Tirolban lakott, majd Argentínába
vándorolt, ahol előbb írógép-szerelésből élt,
majd 1960-ban irodabútort és irodai gépeket
forgalmazó üzletet nyitott. 1995-ben járt 50 év
után először, s utoljára Pécsett.

Újabb ajándék-koncert – dr. Udvardy
György megyéspüspök atya ismét zenei élménnyel ajándékozta meg az egyházközségekben szolgálatot teljesítőket. 2012. november 18án a Kodály Központban a Szent Efrém Férfikar
és a Schola Cantorum Budapestiensis „Imák a
Duna mentén” című közös koncertjét hallhattuk
(vezényelt Bubnó Tamás).
Máriagyűd 1713-2013 – Püspök atya 2012.
december 8-án ünnepi szentmisével nyitotta
meg a máriagyűdi kegyhely jubileumi évét (300
éves a jelenlegi kegyszobor). A szentmisén
Rosner Zsolt máriagyűdi plébános meghívására
a Palestrina Kórusa is közreműködött.
Kardos Pista bácsi kórházban – Októberben a
Kodály Központban egy koncert szünetében lett
rosszul karénekes társunk, Kardos István, aki
idén ünnepelte 75. születésnapját. Súlyos állapotban került kórházba, rehabilitációs kezelése
jelenleg is tart. Imádkozzunk gyógyulásáért!
Adventi koncert Nagydorogon – SebestyénMolnár Árpád nagydorogi plébános, volt székesegyházi káplán közbenjárására ismét meghívást kaptunk Nagydorogra, hogy részt vegyünk
az önkormányzat által szervezett Advent Fényei
elnevezésű rendezvénysorozaton. December 23án, Advent IV. vasárnapján, 16.00 órai kezdettel
a római katolikus templomban adunk koncertet,
amelyen javarészt az ünnepkörhöz kapcsolódó
zeneművek csendülnek fel.
Változások a liturgiában – Püspök atya a
Missale Romanum Appendix II. értelmében
változásokat eszközölt a latin mise évtizedeken
át megszokott rendjében. Így a szertartás szabályszerűen az Introitus-sal kezdődik, majd a
vízmegáldás alatt elhangzik az Asperges, amely
után a mise a Gloria tétellel folytatódik, a Kyrie
tétel kiesik.

Felhívás!
A Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusa
várja tagjai közé a reneszánsz egyházi zene iránt
érdeklődő, jó hangú, jó kottaolvasási
képességű, keresztény gondolkodásmódú,
megbízható énekeseket.
Próbák szeptembertől júniusig:
szombaton 17.30 – 19.30
vasárnap, a szentmise előtt 10.00 – 11.00
Érdeklődni személyesen, vagy e-mailben.

1%
2012-ben először nyílt lehetőség arra, hogy a
Glatt Ignác Egyesület részesüljön az adózók
személyi jövedelemadójának a civil szervezetek
számára felajánlható 1 %-ából.
Az első évben tett felajánlásoknak
köszönhetően 78.645 Ft gyűlt össze.
Kérjük, hogy 2013-ban is támogassák egyesületünket, ezáltal a Székesegyház Palestrina
Kórusát, 1%-os felajánlásukkal, s ajánlják ezt a
lehetőséget családtagjaik, barátaik, ismerőseik
figyelmébe is.
A rendelkező nyilatkozaton a szervezet nevét és
adószámát kell feltüntetni:
Glatt Ignác Hagyományőrző Egyesület

18332407-1-02

A Glatt Ignác Egyesület
rendes és pártoló tagjai 2012-ben
Ádám László (Hilden, D), Dr. Arató József
(Bp.), Aratóné Erdelecz Teréz, Dr. Balogh Irén,
Baranyay Ferenc, Dr. Baranyay Pál (Győr),
Bartha Eszter (Bp.), Bágyi Eszter, Bencze
László, Benyovszky Ágnes, Benyovszky
Imréné, Benyovszky Monika, Benyovszky
Tamás Imre, Binder Richárd, Bizse Katalin,
Boglári Tamás, Bognár Ferencné (Kaposvár),
Bokrétás András, Dobos Lászlóné, Egyed
Ildikó, Fodor Artur (Bp.), Fodor Gabriella,
Folkmann Ferenc, Gacsályi István (Bp.), Gálos
Éva, Gegesyné Regős Orsolya (Bp.), Glatt
Gábor (Bp.), Glatt Tamás, Dr. Göde Gizella,
Halász Ágnes, Dr. Hegedüs Béláné, Hervanek
Lilla, Horváth Bálint, Ivasivka Mátyás, Jobbágy
Kornél, Jobbágy Valér karnagy, vezetőségi tag,
Jobbágy-Radó Júlia, Kardos István, Dr.
Kellermayer Miklósné, Kerner Klára (Hásságy),
Kézdi Árpád (Bp.), Király Lászlóné (Komló),
Komáromi Alice, Konda Zsolt, Kovács Borbála
Anna, Kovács Ildikó, Kovács Zoltán, Köcsky
Gábor,
Krauszné
Breitenbach
Gyöngyi
(Mohács), Lebeda Zsuzsanna, Magyari Éva,
Major Szabolcs Álmos, Dr. Mammel Ede, Dr.
Marosy Jenő (Balatonederics), Maulné Dr. Tóth
Csilla, Mayer Ferenc (Siklós), Nagy Andrásné
Rozgonyi Klára, Najbauer Noémi, Onhausz
Miklós ügyvezető titkár, Onhausz Nikolett,
Óbert Dávid, Pálmai Miklós, Dr. Péterfalvy
István, Plesz Anna Éva (Szombathely), Poórné
Gál Katalin, Poórné Dr. Kopcsányi Gemma, Dr.
Radnai László (Esztergom), Dr. Radnai
Lászlóné (Esztergom), Ratár Mária, Ryba
Zsanett Adrienn, Sávay Lászlóné, Schubert
Barnabás, Sebestyén-Molnár Árpád (Nagydorog), Simon Krisztina, Suvák Andrea vezetőségi tag, Dr. Szabó Endre (Szekszárd), Szakács
János, Szalai Szabolcs (Győr/Bp.), Szende
Antal, Szentgyörgyváry Péter, Dr. Szilágyi
Károlyné, Szűts Éva, Dr. Temesi László, Tímár
István, Tímár Teréz Pia, Tiszai László vezetőségi tag, Tóth Anna, Tóth János, Tóth Klotild,
Tóth László elnök, Tóth Veronika Viktória
(Kaposvár/Bécs), Török Miklós (Bp.), Vajk
János (Regöly), Vajk József (Regöly), Vajk
Tamás (Bp.), Dr. Vereczkei Lajos, Dr.
Vereczkei Lajosné, Vidáné Kresz Beáta (Bóly),
Vörösné Károly Andrea, Wéber József (Tolna),
Zakariás Pálma, Zeyer Imre (Bátaszék).
Köszönjük támogatásukat!

Elhunyt tagjaink
Báthory László tb. elnök (2010), Jandó Jenőné
(2011), Kajsza László (2010), Krausz György
(2010), Dr. Szende Béla (2011), Werner Imre
(2011).
Emléküket megőrizzük.

Pártoló tagság
Szeretettel hívjuk a Glatt Ignác Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület pártoló tagjainak sorába
mindazokat, akik szívesen támogatnák
a Palestrina Kórus munkáját és
a Székesegyházi Énekiskola szellemi és művészeti
örökségének megőrzését.
A pártoló tagsági díj összege: 5000 Ft/fő/év
Bankszámlaszámunk:

CIB 10700055-49129201-51100005
A pártoló tagságot évi négy alkalommal a Kórushíradó útján tájékoztatjuk tevékenységünkről. Ezen
felül minden általunk előállított hanghordozóból,
vagy könyvből tagilletményként egy példányt eljuttatunk egyesületünk tagjaihoz.

Felelős szerkesztő: Onhausz Miklós
E-mail: glatt.pecs@gmail.com
Web: http://palestrina.hu
A Kórushíradó korábbi számai letölthetők
weboldalunkról.

