
 
 

Meghívó 
 

2015. december 14. 19:30  
 

A Palestrina Kórus adventi koncertje 

a Pécsi Székesegyházban 

 

Válogatás William Byrd (~1540-1623) és 

Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) 

motettáiból. 

 

A koncerten elhangzó művek többsége új 

eleme az énekkar repertoárjának, jelezve, 

hogy a nyertes pályázatok segítségével 

megkezdett kottatár-rekonstrukció során 

beszerzett műveket fokozatosan beépítjük az 

együttes repertoárjába. 

 

 

2015. december 19. 17:30  
 

A Palestrina Kórus adventi koncertje 

a Széchenyi téri szabadtéri színpadon 

 

Hans Leo Hassler: Dixit Maria 

G. P. da Palestrina: Deus tu convertens 

J. G. Rheinberger: Rorate cæli 

Liszt Ferenc: Ave Maria in D 

T. L. de Victoria: O magnum mysterium 

William Byrd: Lætentur cœli 

 

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 

felkérésére számunkra szokatlan környezet-

ben is bemutatkozunk. 

  
2015. december 22. 6:00  

 

Roráte szentmise 

a Palestrina Kórus zenei szolgálatával 

 

Gregorián ordinárium és proprium. 

 

Az ez évi székesegyházi roráte szentmisék 

elmélkedései a Tízparancsolatról szólnak. 

Ennek a napnak a témája: 

„Ne kívánd meg” – a szív tisztasága 

 

A roráte szentmise után szerény agapé lesz, 

amelyhez a szervezők kérik a hívek 

természetbeni hozzájárulását is. 

 

 

2015. december 25. 11:00  
 

Ünnepi püspöki szentmise 

a Pécsi Székesegyházban 

 

P. Griesbacher: Ecce sacerdos II. 

C. de Morales: Missa Caça 

T. L. de Victoria: O magnum mysterium 

magyar nyelvű proprium-tételek és népénekek 

 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit Jézus 

születésének közös megünneplésére! 

 
(Karácsony másnapján ezúttal sem lesz ünnepi 

miserend, így 11:00 órai szentmise sem.) 

 

 
 A Glatt Ignác Egyesület  működését,  ezáltal  

 a Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusának céljait  

 2015. április  01 -től 2016. március 31 -ig 

 az Emberi Erőforrások Minisztériuma tám ogatja 

 Pályázati azonosító:  3415 -01-0030/15 



 
 

A Pécsi Püspöki Énekiskola tanulóinak jubileumi találkozója 
  

2015. október 11-én, szombaton 

ünnepeltük a Püspöki Énekiskola alapításának 

negyedszázados jubileumát. Közel harmincan 

gyűltünk össze a közös múltidézésre, 

kiegészülve néhány tanárunkkal. 

Minden viszontlátott társ külön öröm volt, 

ám néhány szép gesztust talán érdemes 

kiemelni: Bayer Olivér Ulmból csak a 

találkozó miatt utazott haza, Konda Zsolti egy 

nappal hamarabb hazajött külföldről, hogy 

ígérete ellenére velünk lehessen, Schubert 

Barna pedig igazán szívhez szóló sms-t 

küldött a találkozó délelőttjén Angliából. 

Szüleink osztálytalálkozóinak nagy rácsodál-

kozásai a világháló közösségi oldalainak 

köszönhetően elmaradtak, de azért volt 

néhány meglepetés. 

A szentmisét Mayer Mihály nyugalmazott 

megyéspüspök celebrálta, szentbeszédében 

csak a szépre emlékezve. A szertartáson 

gregorián misét (VIII.) és más gregorián 

dallamokat énekeltünk. 

A szentmise után Csóka János atya, a 

pálosok tartományfőnöke kalauzolt bennünket 

a kolostorban, egykori iskolánk épületében. 

Igazán felemelő és megható volt újra bejárni 

az azóta részben átalakított házat, örülni egy-

egy felismert részletnek, bekukkantani a 

legendás tiltott folyosóra, szembesülni a 

méretek relativitásával, s mindeközben 

vidáman anekdotázni. A kis csapat egészen 

megtöltötte a „hatalmas” ebédlőt, amelyben 

egykor egy egész (nagyon kicsi) iskola összes 

tanulója étkezett egy időben. Hihetetlen volt, 

hogy a szélesebbik lépcsőház is milyen 

parányi, s rendezett állapotában az egykori 

ősvadon, a hátsókert sem tűnt óriásinak.  

Talán a nap fénypontja volt a kolostor-

épület megtekintése, de a programnak még 

korántsem volt vége. A Kalamáris étteremben 

elköltött ebéd után a Szent Mór 

Iskolaközponthoz sétáltunk át. 

A tavalyi felújításkor zöld színét vesztett 

épület már nem tartogatott akkor izgalmakat, 

legfőképp azért, mert az 1994-ben végzett 

évfolyam egyáltalán nem tanult itt, s a többi 

osztály legtöbb tanulóját is a Pálosokhoz 

kötötte a több emlék. A tablók persze nagy 

derültség forrásai voltak. Az 1995-ben végzett 

osztály tablója Zsikla Csaba nagylelkű 

hozzájárulásának köszönhetően kapott húsz 

év után keretet, nem sokkal a találkozó előtt. 

A Kápolnában alig változott valami. A 

hatalmas gerendából durván ácsolt, egyszerű 

kereszt is ott maradt, aminek a fáját a 

nagyböjti erdei elmélkedés alkalmával hozták 

le a hegyről a kollégista fiúk. S ott volt az 

oltár is, aminek történetét sokan két évtized 

elmúltával hallottuk először: külön engedély 

kellett, hogy kör alakú lehessen, hogy a 

legkisebb ministráns is úgy érezhesse, 

mindannyian egyformán közel vagyunk 

Jézushoz; s a kápolnaszentelés előtti napon 

szállításkor leesett és eltörött az oltár lapja, 

amit az asztalos mester egész éjszaka dolgozva 

pótolt. A Kápolnában, Garadnay Balázs atya 

szájából hangzottak el azok a szavak, 

amelyeket legtöbben a szentmisétől reméltünk: 

egy kis – éppen az eseményhez illő témájú és 

mértékű – lelki táplálék. Rövid imádság után 

megemlékeztünk Báthory László atyáról, és a 

többi elhunyt tanárunkról is. 

A nap zárásaként egy nagy tanteremben 

körbeültünk, s volt diákok és tanárok egyaránt 

beszámoltak néhány percben az életútjukról, 

legfőbb örömeikről és gondjaikról, néhányan 

szóban is kifejezve az alma mater és a tanárok 

iránti hálát és szeretetet. Valér bá’ pedig 

megdicsérte a miseéneket, ez sem kis dolog! 

Az aranyos kisgyerekekből – még a 

legkisebbekből is – nagydarab fickók lettek 

(„...ahogy már többen észrevették, én is 

felnőttem...” – Maczkó Norbi). Bizonyára 

kevesen számítottak rá, hogy e nagydarab 

fickók találkozója egészséges módon ötvözi a 

nagy összeröhögéseket és a méltóságteljes, 

emelkedett emlékezést. Szépen sikerült, 

köszönjük mindenkinek, aki eljött! 
 

A Kórushíradó 2015/2-3. számát a pécsieknek 

elsőbbséggel postáztuk, hogy szándékuk 

esetén részt vehessenek az ünnepi szentmisén. 

Az énekiskolásoknak szóló, más csatornákon 

történő hosszas szervezés után, a nagy 

sietségben a sok információ közül az újságból 

épp a dátum maradt ki. Elnézést kérünk, 

mindazoktól, akik emiatt nem tudtak jelen 

lenni az eseményen. 



 
 

Hírek 
 

Miklós atyára emlékeztünk – Október 25-én 

Szajkra látogattunk, hogy halálának 25. 

évfordulóján a Palestrina Kórus volt karnagy-

ára és névadójára, dr. Hergenrőder Miklósra 

emlékezzünk. A temetőben Jobbágy Valér 

karnagy úr és Hárs József bólyi polgármester, 

Miklós atya unokaöccse tartott rövid 

beszédet, felelevenítve néhány kedves emlé-

ket. Az ezt követő szentmisén elhangzott: 

T. L. de Victoria: Missa Quarti toni 

L. Viadana: Nisi Dominus (falsob.) 

A. Bruckner: Locus iste 

W. A. Mozart: Ave verum corpus 

H. L. Hassler: Jubilate Deo 

A szentmise után a családtagok borászatuk 

látogatóközpontjában vendégelték meg nagy 

odafigyeléssel és szeretettel az énekkart. 

 

Hergenrőder-CD – Egyesületünk a Nemzeti 

Kulturális Alap Zenei Kollégiumának 

komolyzenei hanghordozók kiadását célzó 

pályázatán várakozáson felüli összeget, 

400.000 Ft-ot nyert. Ezzel biztossá vált 

repertoár-történeti lemezsorozatunk negyedik 

részének 2016. évi elkészítése és kiadása. 

 

Régi kerékvágás – Október 17-e óta ismét 

Jobbágy Valér karnagy úr vezeti az énekkar 

próbáit és vezényel a templomi szolgálatok 

során. Ezzel a jelek szerint véget ért a kórus 

utóbbi évtizedeinek legkritikusabb időszaka. 

 

Gyermekáldás – Október 25-én megszületett 

karnagyunk ötödik unokája, Jobbágy Ármin 

Valér. Ezúton is minden jót kívánunk az 

újszülöttnek és családjának! 

 

Ingyenes látogatás a Székesegyházban – A 

13. Pécsi Advent idején bizonyos napokon 

ingyenesen látogatható a Székesegyház. A 

templom és altemplom bejárása mellett az 

idegenvezetés is díjtalan. A részvételhez 

regisztráció szükséges. További részletek a 

www.pecsiegyhazmegye.hu weboldalon. 

 

Gyászhír – 85 éves korában elhunyt Bujdosó 

István, kórusunk évtizedekig szolgáló egyko-

ri basszistája. Október 20-án temették Pécsett. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

Rendkívüli szentév – Ferenc pápa döntése 

nyomán az Irgalmasság rendkívüli szentéve 

kezdődött december 8-án, amelyet az egész 

világon megünnepelt az anyaszentegyház. A 

szentév megnyitása a szeplőtelen fogantatás 

ünnepével kapcsolódott össze – erre bűnbána-

ti liturgiával, katekézissel és rózsafüzér-

imádsággal emlékeztek a pécsi székesegyház-

ban. Udvardy György pécsi főpásztor ünnepi 

szentmise keretében nyitotta meg a szentévet 

és ennek jelképét, a bazilika szentévi kapuját, 

az (északi) altemplomi kaput. Dr. Udvardy 

György megyéspüspök úr többek közt el-

mondta: „Életünkben sok kapuval találkozha-

tunk. Sok ajtón léphettünk már be, amelyek 

közül talán nem mindegyik a jó útra vitt. Ta-

lán éppen elhibáztuk. Most együtt, mégis a 

legszemélyesebben lépünk be a szentkapu 

által az életre, mert tudjuk, hogy Krisztus 

számunkra az a kapu, amely az életre hív." 

Az ünnepi szentmisén a Palestrina Kórus 

Anerio Missa Brevis-ét és Rheinberger Ave 

Mariáját énekelte, továbbá magyar nyelvű 

gregorián énekek és népénekek előadásában 

közreműködött. 

 

Liszt: Requiem – A Szekszárdi Madrigál-

kórus és a Schola Cantorum Sopianensis 

november 29-én és december 5-én bemutatta 

Liszt Ferenc Requiemjét. A férfikarra írt mű 

vegyeskari átiratát Jobbágy Valér készítette el 

2015-ben. A két kórus februárban lemez-

felvételt készít, amelyen a Requiem mellett 

Liszt Szekszárdi miséje is hallható lesz.  

 

A Hölzl-kriptáról – A napokban kaptuk a 

hírt, hogy Hölzl Szeráf Ferenc (1808-1884) 

karnagy és zeneszerző kriptájának értékesíté-

sére, ezáltal felszámolására készül a közteme-

tő, mivel az Önkormányzat tájékoztatásának 

hiányában a védetté nyilvánítási eljárást még 

nem indítottuk meg. Az elmúlt napokban 

nagy erőfeszítéseket tettünk kompetens és 

segíteni képes hivatalos személyek felkutatá-

sára, Püspök Úrtól is kaptunk ígéretet az ügy 

támogatására. Lapzártakor annyi mondható el, 

hogy megfelelő szinten foglalkoznak a kér-

déssel, és van remény, hogy Székesegyházunk 

karnagyának nyughelye érintetlen marad. 



 
 

A Glatt Ignác Egyesület 

rendes és pártoló tagjai 2015-ben 
 

Ádám László, Dr. Arató József, Aratóné 

Erdelecz Teréz, Dr. Balogh Irén, Baranyay 

Ferenc, Dr. Baranyay Pál, Dr. Barcza Tiborné 

Abay Gerda, Bartha Eszter, Bágyi Eszter, 

Benyovszky Ágnes, Benyovszky Imréné, 

Benyovszky Monika elnökségi tag, Benyov-

szky Tamás Imre, Bognár Ferencné, Bokrétás 

András, Breitenbach Gyöngyi, Dobos 

Lászlóné, Dvorácskó Lilla, Egyed Ildikó, 

Fodor Artur, Fodor Gabriella, Folkmann 

Ferenc, Gacsályi István, Gálos Éva, Glatt 

Gábor, Glatt Tamás, Halász Ágnes, Jobbágy 

Kornél, Jobbágy Valér karnagy, elnökségi 

tag, Jobbágy-Radó Júlia, Kerner Klára, Király 

Lászlóné, Komáromi Alice, Konda Zsolt, 

Kovács Borbála Anna, Kovács Zoltán, 

Köcsky Gábor, Lebeda Zsuzsanna, Magyari 

Éva, Dr. Mammel Ede, Maulné Dr. Tóth 

Csilla, Mayer Ferenc, Nagy Andrásné Roz-

gonyi Klára, Onhausz Miklós elnök, Óbert 

Dávid, Pálmai Miklós, Persson Erzsébet, Dr. 

Péterfalvy István, Plesz Anna Éva, Poórné 

Gál Katalin, Poórné Dr. Kopcsányi Gemma, 

Dr. Radnai László,  Dr. Radnai Lászlóné, 

Ratár Mária, Regős Orsolya, Reményi 

Károly, Ryba Zsanett Adrienn, Sávay 

Lászlóné, Schubert Barnabás, Sebestyén-

Molnár Árpád, Dr. Somfai Magdolna, Suvák 

Andrea alelnök, Dr. Szabó Endre, Szakács 

János, Szalai Szabolcs, Szende Antal, 

Szentgyörgyváry Péter, Szűts Éva, Dr. 

Temesi László, Tímár István, Tímár Teréz 

Pia, Tiszai László, Tóth Anna, Tóth Jánosné, 

Tóth Klotild, Tóth László tb. elnök, Török 

Miklós, Vajk Tamás, Dr. Vereczkei Lajos, Dr. 

Vereczkei Lajosné, Vidáné Kresz Beáta, 

Vörösné Károly Andrea, Wéber Anita, Wéber 

József elnökségi tag, Wéber-Simon Krisztina, 

Wölfinger Kitti, Zakariás Pálma, Zeyer Imre. 

 

Köszönjük támogatásukat! 
 

Tisztelettel kérjük a Glatt Ignác Egyesület 

tagdíjhátralékot felhalmozó pártoló tagjait, 

hogy elmaradásaikat rendezzék, illetve erre 

való szándék híján jelezzék kilépési 

szándékukat. Kérdés esetén készséggel 

szolgálunk tájékoztatással (30/852-1452). 

 
 

Elhunyt tagjaink 
 

Báthory László tb. elnök (2010), Bencze László 

(2015), Dr. Hegedűs Béláné (2014), Jandó 

Jenőné (2011), Kajsza László (2010), Kardos 

István (2015), Kézdi Árpád (2014), Krausz 

György (2010), Dr. Marosy Jenő (2014), Dr. 

Szende Béla (2011), Tóth János (2012), Vajk 

János (2012), 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 

 


