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Hamvas Béla-emléknap
az író halálának 40 évfordulója alkalmából

november 7-én, pénteken
Program
12 óra: Tiszteletadás Hamvas Béla és Kemény
Katalin sírjánál a köztemetõben (Sztaravodai út)
A sírnál áldást mond Horváth-Hegyi Olivér evan-
gélikus lelkész, köszönetet mond Marghescuné
Hunor Mária, az Ars et Vita Alapítvány képviselõ-
je. Az íróra és feleségére Jókai Anna írónõ
emlékezik
13 óra: Fogadás a Pest Megyei Könyvtárban
(Pátriárka u. 7.)
15 óra: Ünnepi megemlékezés a Városháza
dísztermében

Ünnepi köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc pol-
gármester, Hamvas Bélára emlékezik Dúl Antal.
A mûsor moderátora Kondor Katalin, zongorázik
Szabados György. Válogatás Hamvas Béla
mûveibõl Pápai Erika, Söptei Andrea, László
Zsolt és Rátóti Zoltán színmûvészek
elõadásában. Bach és Schumann mûvekbõl
Kamp Salamon karnagy ad elõ részleteket
16 óra: szünet
Láthatatlan történet 3. tétel: Mysterium.
Szemzõ Tibor--Hamvas Béla
Kerekasztal-beszélgetés Hamvas Béla jelen-
valóságáról. Meghívott elõadók: Danyi Zoltán,
Dúl Antal, László Ruth, Miklóssy Endre, Szántó
F. István, Szatmári Botond, Szõcs Géza, Thiel
Katalin. Szabó Sándor gitármûvész elõadása.

– Mit lehet tudni errõl a
rekviemrõl? – kérdezem
Wolfné Kovács Zsuzsát, a
kórus karnagyát.
– A rekviem, mint zenei mûfaj,
a római katolikus gyászmise
kezdõ imádságának elsõ so-
rából (Requiem aeternam
dona eis, Domine – Adj, Uram
örök nyugalmat nekik) kapta
a nevét. Mozart harminchat
évesen írt, utolsó, befeje-
zetlenül maradt gyászmiséje
ez, amelyet végül a jegyzetei
alapján tanítványa, Franz
Süssmayr fejezett be – a
zeneirodalom egyik csodája. 
– Miért éppen erre a mûre
esett a választása?
– Illik a halottak napjának
szellemiségéhez, hiszen ekkor
az elhunytakról emlékezünk
meg, mindazokról, akik már
nem lehetnek velünk. Mozart
Rekviemjének egy részét már
énekeltük a Városháza díszter-
mében, de most arra gondo-
ltam, belevágunk, és elõadjuk
az egészet. Beszéltem errõl
Fenyõ Gáborral, a Szentendrei
Kamarazenekar karnagyával,
aki rábólintott az ötletre.
– Mennyi ideig tart megta-
nulni ezt a nem könnyû zene-
mûvet?
– Ez év eleje óta tanuljuk a
körülbelül ötvenperces rek-

viemet. Nagy falat ez szá-
munkra, ami ugyancsak meg-
mozgatja a társaságot. A kórus
imádja ezt a darabot. A szívét,
lelkét beleadva, lelkesen és
boldogan készül mindenki erre
a koncertre. Nagyon sokat
köszönhetek Bokorné Forró
Ágnesnek és Mákó Miklósné
Katának, hogy magukra vál-
lalták a szólamok betanítását.
A próbákon így csak szólam-
próbákat tartottunk eddig.
– Mekkora apparátust igé-
nyel ez a mû?
– A mi kórusunk ötvenöt tagú,
s ezen az esten a kibõvített
Szentendrei Kamarazenekar-
ral és négy szólistával adjuk
elõ ezt a csodálatos darabot.
Szeretnénk, ha ez egy emlé-
kezetesen szép koncert lenne.
– Milyen a Péter-Pál templom
akusztikája?
– Nagyon szép hangzása van,
jó itt énekelni. 
– A november eleji koncert
után lesz még fellépésük
ebben az évben?
– Szintén a Péter-Pál tem-
plomban adjuk a hagyomá-
nyos karácsonyi koncertünket
december huszonegyedikén. 
A hetvenes évek vége óta –
ami akkor nagyon nagy szó
volt – minden évben éneke-
lünk itt karácsonykor. Az idei
hangversenyen a kórusmû-
veken kívül néhány szóló-
hangszeres betét is lesz.
– És az elkövetkezõ években
milyen koncertekrõl tudnak
már?
– Elõreláthatólag több fel-
lépésünk is lesz, itthon és
külföldön. Kellenek a prog-
ramok, hiszen a kórusokat
ezek tartják életben. A jövõ év
májusában Huntingtonban,
Szentendre testvérvárosában,
2010-ben pedig Veilsdorfban

Folytatás az 1. oldalról

Szõnyi Zsuzsa, Szõnyi István fes-
tõmûvész lánya, kedves, szemé-
lyes hangú szavakkal nyitotta
meg a kiállítást, majd Szent
Lukács oltalmába ajánlotta a
résztvevõ mûvészeket. A Festõk
Városában címet viselõ tárlaton,
amely a rendezvénysorozat elsõ,
ünnepi állomásának tekinthetõ,
Magyar Festészet Napja Életmû-
díjjal kitüntetett festõk: Lossonczy Tamás, Kokas Ignác, Sváby
Lajos, Gerzson Pál, Deim Pál, valamint meghívott kiállítóként
Kaponya Judit és Balogh László festményei szerepeltek. Közös
bennük az, hogy mûvészetükkel mindannyian iskolát teremtet-
tek a kortárs magyar festészetben. A kiállítás kurátora, Szakács
Imre festõmûvész a Magyar Örökség-díj jelentõségét hang-
súlyozta a megnyitón. A Szentendrei Régi Mûvésztelep „motor-
jaként” az elmúlt évek során elévülhetetlen érdemeket szerzett
a Régi Mûvésztelep elismertetésében, nemzetközi kapcso-
latainak fejlesztésében, valamint leromlott állagú épületeinek
újjáépítésében és megújításában.
Az ünnepség záró eseménye az idei év Életmû-díjának átadása
volt. A rangos díjat – az oklevelet és Csíkszentmihályi Róbert
szép plakettjét – Kaponya Judit festõmûvésznek itélték, aki
betegsége miatt nem tudta azt átvenni. Kocsis Andrea hár-
famûvész és Földes Lajos hegedûmûvész Sibelius szép zenéjével
köszöntötte a távollevõ festõnõt.                                    R. Zs.

November 2-án, vasárnap
19.30

Péter-Pál templom

W. A. Mozart: 

Requiem 

címû mûvét elõadja 
a Szentendrei 

Kamarazenekar és a Musica
Beata Kórus 
Karigazgató: 

Wolfné Kovács Zsuzsa 

Szólót énekelnek: 
Magyarkuti Nóra (szoprán),

Bardócz Erzsébet (alt),
Szerekován János (tenor),
Korpás Ferenc (basszus)

Vezényel: Fenyõ Gábor

Belépõdíj: 500 Ft

Támogató: Gottlasz Zoltán
vállalkozó

adunk hangversenyt. Ezzel a
német kisvárossal évek óta jó
kapcsolatokat ápolunk. 2010-
ben lesz megalapításunk hat-
vanadik évfordulója, amit
jubileumi koncertekkel sze-
retnénk megünnepelni.

Rappai Zsuzsa

Festõk vvárosábanRekviem a Péter-Pál templomban
A Mindenszentek másnapján, november másodikán este fél nyolckor ünnepi koncert
színhelye lesz a Péter-Pál templom. Mozart Rekviemjét adja elõ a Musica Beata kórus. 


