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Kezdı ének: 67. Ékes dolog ismerni, Uram, felségedet 

Tranoscius 1674 

 
2. Végtelen nagy hatalmad Világokat teremt, De jóságod 
nem feled Minket sem idelent. 
3. Kegyelmedbıl küldted el Hozzánk szent Fiadat, Hogy 
hirdesse minékünk Örök országodat. 
4. Mily jót tettél velem is A Krisztus Jézusért, Ki a kínos 
keresztfán Értem is ontott vért. 
5. Atyám, a te kegyelmed Meggazdagít engem. Ami 
vagyok, s amim van, Mindent tıled nyertem. 
6. Egyet kérek fıképpen, Hogy szent országodat Hadd 
keressem elıször, Mint legfıbb javamat. 

Matkovich Pál 1743-1823. 

 



Mősor: 

1. Cesar Franck (1822-1890): 3. Korál a-moll 

Elıadja: ELEK PÉTER 

Felkészítı tanára: K ISS ZOLTÁN  

César Franck a a belgiumi Liége-ben született. Zenei 
tanulmányait Párizsban végezte. Élete végéig itt élt és alkotott. 
A St. Clotilde-bazilika orgonistája és a Conservatoir orgona- 
és zeneszerzéstanára volt. A Három Korál sorozatból a 
harmadikat, az a-moll Korált 1890-ben komponálta. Ez a 
szerzı utolsó nagy mőve. A mő három részes formát mutat. A 
két gyors rész (Quasi allegro) közre zár egy lassú, lírai 
(Adagio) szakaszt. A barokk toccatakra emlékeztetı 
harmóniás felbontásokkal indul a darab, majd felcsendül a 
korál, sajátságos francki kromatikus harmonizálásban. A korál 
az egyház éneke. Az egyház a maga hitét énekli meg a 
korálban, és magasztalja Istent. Itt nem egy ismert egyházi 
ének került feldolgozásra (mint általában a korál-
feldolgozásokban), hanem Franck korálra emlékeztetı saját 
szerzeménye hangzik. A befejezı részben a toccata szerő 
futamok, motívumok és a korál összeölelkeznek és egyre 
ünnepélyesebben, egyetlen nagy kórusban dicsérik Istent. 

2. Johann Sebastian Bach (1685-1750):  

g-moll Szonáta  - Adagio 

- Allegro 

3. Dario Castello (1590?-1658?): Sonata secunda 
 

Elıadja: K ISS BENEDEK M ÁTÉ 

Felkészítı tanára: NYESTÉNÉ RAIZER M ÁRTA  

Zongorán kíséri: K ISS ZOLTÁN  



4. Gárdonyi Zoltán (1906-1986): 
A sareptai özvegyasszony (kis oratórium) 

Közremőködik: 

a  GYÜLEKEZET ÉNEKKARA , 

SINKA K RISZTINA  (szoprán), 

SZILÁGYI SZILÁRD  (tenor), 

TIRPÁK FERENC (basszus), 

dr. K OVÁCS LÁSZLÓ ATTILA  (karnagy). 
 
Gárdonyi Zoltán talán a legtöbbet tett a XX. századi magyar 
református egyházzene elımozdításáért. Egyházzenész, 
zenetudós tanár, zeneszerzı volt. Egyházzenei elkötelezıdése 
miatt a kommunista rendszer méltatlanul háttérbe szorította ıt. 
Orgona és kórus mővek, hangszeres és zenekari mővek 
kerültek ki keze alól. Egyházi kórusmőveinek jelentıs részét a 
Debreceni Kántus mutatta be, de a magyar zenehallgató 
közönségnek nem igazán volt alkalma megismerni Gárdonyi 
gazdag zeneszerzıi tevékenységét, csak a rendszerváltás után 
kezdtek megjelenni nyomtatásban mővei. 

A sareptai özvegyasszony keletkezésérıl a partitúra elsı lapján 
ez áll: „Az 1944/45. téli nehéz hónapok emlékére.”Ebben az 
idıszakban Gárdonyi Zoltán Budapesten élt és orosz katonák 
fogságába esett, és csak az éjszaka leple alatt, élete 
kockáztatásával tudott megszökni. Az éhínség és az elnyomók 
miatti szorongás a sareptai özvegy történetében is jelen van, 
ezért válhattak fájdalmasan aktuálissá a mőben feldolgozott 
igeszakasz (1Kir 17,1-16) versei a darab születésének idején. 
Bár a szerzı a címadással a teljes mértékben kiszolgáltatott 
özvegyet állítja a középpontba, végsı soron mégis mindenben 
Isten cselekvı hatalmát láttatja. 
 



Záró ének: 114. Gondviselı jó Istenünk 

Dallam: Gondviselı édes Atyám 346 

 
2. Hogy e nap is védelmeztél, Minden bajtól megmentettél, 
Testünk, lelkünk jól tartottad, Ajándékkal elhalmoztad. 
3. Áldásodat élvezhettük, Munkánkat elvégezhettük. Most, 
hogy nyugovóra térünk, Édes Atyánk, téged kérünk: 
4. Egy naptól most búcsút vettünk, Halálunkhoz 
közeledtünk, Segíts hát a bőnt letennünk, És Krisztusban 
megpihennünk! 
5. Krisztus, te légy segítségünk, Oltalmat tetıled kérünk, 
Testünk, lelkünk megnyugodva Tesszük le a te karodba. 

Tranoscius énekeskönyv 1636 (szlovák). 

 

 

Következı orgonazenés áhítatunkat 
2018. július 15-én, vasárnap 1800 órától tartjuk, amelyen  

dr. Kovács László Attila  
J. S. Bach, Harri Viitanen és Jean Sibelius  

orgonamőveket ad elı. 


