
Elődök vállain
Jubileumi évad a „Cantate” Kamarakórusban

     Szeptemberben  immár  20.  évadját  kezdi  Pannonhalma 
Kistemplomának  kamarakórusa,  a  Cantate.  Mivoltának,  két 
évtizednyi  működésének  mérlegét  most  az  elődökre  történő 
visszatekintéssel kívánjuk elkészíteni. Ez a nézet mutathatja föl 
teljesebben  törekvéseinek  sajátosságait,  segíthet  fölmérni  és 
értékelni  a  megtett  utat,  de  vele  kereshetjük  a  választ  is  a 
kérdésre, hogy milyen lehetne/legyen a város holnapi énekkari 
palettája.
     Visszatekinteni  az  elmúlt  80-90  esztendőre  érdemes  és 
lehetséges.  A  ma  élők  kisebb  mértékben  személyes,  jobban 
azonban csak másoktól hallott emlékei szerint a mostani felnőtt 
énekkarok  legidősebb  testvére  a  Kovács  Gábor  tanító  vezette 
Dalárda volt a két világháború között. Dalárda voltára utal, hogy 
énekeseinek  fennmaradt  nevei  férfinevek,  az  énekelt  darabok 
közül  pedig  részben  férfiak  ajkára  illő  divatos  dalok 
feldolgozásának,  részben  férfikarra  írt  egyházi  kórusoknak  a 
reminiszcenciáival  találkozik  a  tudakozó.  Ez  a  kétfajta  anyag 
egyszerre  jelzi  a  dalkör  művészileg  igényes,  illetve  igénytelen 
iránti  érdeklődését.  Ami  azt  jelenti,  hogy  nem  szakított  a 
korábban  uralkodó  és  magát  még  tartó  ízléssel,  de  már 
bekapcsolódott a zeneirodalom értékes műveivel való ismerkedés 
áramlatába. Igaz, az egyetlen ismert műnek a fényében sem lépett 
még túl a homofón szerkesztésű darabokon, ahol a műben csak 
egy önálló szólam van, a többi a hangzatok meghatározott fokain 
való lépegetést jelenti.
     A kórustagok összetételének kérdését érintve sajátos helyi 
jelenséggel állunk szemben, amire figyelnünk azért fontos, mert 
azt  a  később  alakuló  együttesek  esetében  is  láthatjuk. 
Megállapítható,  hogy  a  karvezetők  legszívesebben  a  város 
szervezett  társadalmi  rétegeiből  szervezik  a  tagságot:  a  járási 
székhely hivatalnokaiból,  tanítókból,  vasúti/pénzügyőri/apátsági 
alkalmazottakból és iparosokból. Ez azt jelzi, hogy alapozhatnak 
a közéleti elkötelezettségre, a céhes hagyományok továbbélésére, 
egyes  körök  zenei  igényére,  de  számolhatnak  a  kolostor 
zenéjének hatékony példájával is.
     A háború után újraindult volna a kórusok Kodály által kijelölt, 
Kerényi, Bárdos, Halmos és mások munkásságában testet öltött 
reformfolyamata, csakhogy a történelmi-politikai óra igen hamar 
más mutatókkal járt körbe. A korábbi útnak valamiféle, bár erős 
módosulásra  kényszerült  akarása  az  50-es  évek első  felében a 
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régiek  romjain,  mégis  azok  felhajtó  erejével  hozott  létre  új 
együttest:  Rudas  János  tanár  énekkarát.  Ekkorra  az  éneklésre 
késztethetők  köre  a  beállott  változások  miatt  szűkebbé  vált, 
valójában az értelmiségi családok és a példájukat követő fiatalok 
adták  a  nem  túl  népes  kar  tagjait.  Megszólaltatásra  szánt 
anyagaik  –  országos  mintára  –  a  népszerű  opera-  és 
operettkórusok  voltak,  hozzájuk  csapták  a  keletről  jött 
igényesebb mozgalmi műveket. 
     1960-ban  Rudas  János  újra  lehetőséget  lát  énekkar 
szervezésére,  de  most  már  intézményhez  kötötten.  Az  alig 
éledező  termelőszövetkezet  lesz  az  akkori  férfikar  gazdája, 
műsoranyaga viszont lényegében változatlan a korábbi kóruséhoz 
képest.  Az  együttes,  amelyben  már  próbált  énekesek  gyűlnek 
össze, feladatul mint kultúrpolitikai célt a társadalmi és politikai 
ünnepek/ünnepségek zenei  igényeinek kiszolgálását  tűzte  ki  és 
vállalta.  Ez a  szerveződés  jellegében már  nem emlékeztetett  a 
dalárdára,  egyértelműen  a  kodályi  úton  járt,  mégsem  lehetett 
hosszú életű, hiszen még nem használhatta az iskolai zenei írás-
olvasás  hosszabb  életet  biztosító  eredményeit,  és  változatlanul 
kevés volt a felhasználható civil férfikari mű is. 
     Ezért  aztán  Ábrahám Imre  énektanárnak,  a  megnyitásra 
készülő új művelődési otthon első igazgatójának vezetésével már 
1961-ben átalakult vegyeskarrá. A női szólamok megszólaltatói a 
karéneklést már ismerő középkorú asszonyok, iskolai énekkaros 
múlttal  rendelkező  lányok  és  a  virágjában  lévő  kamarakórus 
iskolás tagjai lettek. Az összlétszám elérte a 60 főt. Az énekkar 
célja a szokottak mellett ekkor már a zenei művelődés lehetett, és 
a település reprezentálását is magára vállalhatta. Ez utóbbit jelzi 
az  1963-as  soproni  országos  kórustalálkozón  való  meghívásos 
részvétel  is.  Szintén  kedvezőbbek  voltak  a  művek 
kiválasztásának körülményei: ekkorra a magyar kórusmozgalom 
látóhatára kiteljesedett; a szépszámú megjelent énekkari művek 
hozták  a  klasszikus  szerzők  termését  éppúgy,  mint  a 
népdalfeldolgozásokat.  Ezek felhasználása  is  hozzájárult,  hogy 
az amatőr kórusok kezdték betemetni a köztük és a hivatásosak 
közti  szakadékot.  Volt  társadalmi  visszhang,  és  volt  erkölcsi 
támogatás.
     A karvezető visszakerülve a tanári státuszba még 1963-ban 
átadta  énekkarát  az  igazgatóságban  nyomába  lépő  Németh 
Zoltánnak.  Döntését  az  a  belátás  is  motiválta,  hogy  a  művek 
hallás utáni betanulására építő kórus működtetése túl sok energiát 
kíván, és  nem is lehet  nagy jövője.  Ez így is lett:  az együttes 
néhány év után föloszlott.
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     (A következő húszegynéhány évben az iskolai  énekkarok 
[általános  iskolai  és  gimnáziumi]  jelentették  a 
község/nagyközség  életéhez  hozzátartozó  kóruskultúrát,  és 
őrizték a pályát a remélt  majdani  felnőtt  együttes(ek) számára. 
Azok  az  énekkarok  tették  ezt,  amelyek  a  60-as  évek  elején 
kamarakórusként és megyei győztesként nem egyszer megjárták 
─ ott is helytállva ─  a fővárosi országos döntőket, amelyek a 
közben életrehívott  nagykórusok évenkénti  találkozójáról  érem 
nélkül  soha  nem tértek  haza,  és  vagy  25  éven  át  mértékadó, 
többször  megyei  díszszemléző  társaság  voltak,  amelyek  az 
itthoni iskolai és községi/nagyközségi ünnepségeknek rendszeres 
─ győriekének pedig  alkalmankénti  meghívottként  ─  igényes 
műsorokkal fellépő résztvevői lettek, amelyek ─ hírnevünket is 
öregbítve  ─  jónéhány  ragyogó  énekest  adtak  más  iskolai  és 
felnőtt kórusnak. A karvezetők ebben a szakaszban továbbra is 
ketten  voltak  ─  Ábrahám  Imre  mindvégig,  Németh  Zoltán 
mintegy  két  évtizeden  át  ─  ,  de  mindegyikük  maga  mögött 
érezhette  Rudas  János  szakfelügyelői  és  baráti  hathatós 
támogatását. 

*    *     *

     Aztán eljött az 1989-es esztendő, mely egyben Ábrahám Imre 
nyugdíjazásának éve is. Tarsolyba készült a hangvilla, de korai 
volt  még  múzeumba  vinni.  (Muzeális  villa  volt:  Serényi 
Józsefről,  a fiatalon meghalt  tanítóról és hegedűsről maradt  rá, 
aki  leszármazottja  volt  a  város  első  nagy  zenepedagógusának, 
Gaulacher  Ivánnak.)  Meg  kellett  pendülnie  másfajta  művek 
hangadására is. Olyanokéra, mint a vallási témájú kórusművek, 
melyekhez addig nem adhatott  hangot,  hisz állami  alkalmazott 
nem vezethetett templomi énekkart. Pedig az ilyennek a számára 
íródtak a kórusirodalom hatalmas művei a reneszánsztól el a 20. 
századig.  (És  ezek  a  megszólaltatásra  váró  művek  is 
rendelkezésre álltak, mert bár ilyenekhez a kereskedelemben nem 
lehetett  hozzájutni,  Ábrahám  Imre  szülőfalujából,  Nyúlról 
garmadával hozta őket mint Csicsay Benedek kántortanítótól rá 
hagyott anyagokat.) Ráadásul a templomi szolgálat rendszeres és 
változatos  műsorú  fellépési  lehetőséget  is  ígért.  Ehhez  vehető 
még a templom világa maga! Amibe mindig van miért igyekezni, 
mondván  a  zsoltárossal:   „Szeretem házad ékességét.”  Emberi 
indítékként pedig elmondható, hogy ami az uraknak a palota volt, 
akként szolgált a népnek a templom.
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      Az első kezdeményezés a nagyobb általános iskolásokból és 
a  középiskola  elején  járó  lányokból  ─ itt-ott  fiukból  ─ felállt 
Jubiláte  volt.  (Ezt  a  nevet  választotta  a  kórus,  kölcsönvéve 
Szigeti  Kilián,  az  apátsági  bazilika  korábbi  jeles  karnagya 
gregorián kézikönyvének a címét.) Ez tett kísérletet a kitűzött cél 
megközelítésére:  értékes  művekkel  valóra  váltani  az  akkor 
nemrég  berekesztett  vatikáni  zsinat  elvárásait  és  ajánlásait. 
Abban az új szellemben, hogy a templomi ének ne kommentálja 
a szertartások cselekményét, hanem az énekes ajkán jelenjen meg 
azok szövege. Másként: a hívek ne kívülállók legyenek, hanem 
cselekvőként a liturgikus szövegek megszólaltatói. Amik viszont 
ezen  túlmutatnak,  az  úgynevezett  betétek,  azok  művészi 
anyagukkal szervesen kötődjenek a soron lévő ünnepekhez. 
     És az  üde,  valóban csengő fiatal  hangokon felhangzottak 
egyrészt az elfeledett  vagy nem is ismert  ősi,  másrészt  az újat 
hordozó  melódiák:  az  advent  mélyről  feltörő  várakozását,  a 
karácsony  önfeledt  örömét,  a  nagyböjt  elmélyült,  tisztító 
elkomorodását vagy a húsvéti mindent betöltő megbizonyosodás, 
az újra megkapott hit kiváltotta ujjongás eláramlását megtestesítő 
dallamok.   
     A Jubiláte  tagságát  egybetartani  nem volt  mód:  kinőttek 
önmagukból,  ki az énekkarból és ki Pannonhalmából.  Egy már 
szerényebb  képességűekből  és  gyengébb  indíttatásúakból  egy 
ideig  pótolható  volt  a  természetes  kiesés,  de  ez  az  együttes 
néhány ígéretes év után elolvadt. Múlt és jövő összekapcsolására 
maradt néhány, ma is közöttünk lévő énekes, merthogy nagyon 
hamar,  már  1990-ben  lett  folytatás:  munkában  álló  vagy 
továbbtanuló  felnőttekből/felnövőkből  megalakult  a  jelenlegi 
kamarakórus.  Jubiláte  és  Cantate  rövid  ideig  párhuzamosan 
létezett, voltak közös szerepléseik is.
     A két énekkar abban is egy volt, hogy tagságuk rendelkezett 
használható  kottatolvasási  jártassággal,  ők  már  írásból  
sajátították el a műveket. Az ilyen tanulás jelenti a tudatosságot, 
a gyorsabb haladást, biztosítja a pontosságot, hiszen az énekes a 
hangokat a maga számára elhelyezi a rendszerben.
     A felnőtt kórust Cantate (ejtésben Kantáte) névre kereszteltük, 
ami  a  Cantate  Domino…  (Énekeljetek  az  Úrnak  új  éneket) 
kezdetű zsoltárversre utal.
     A létszám kezdettől változó volt, általában ─ elég tág határok 
között  ─  15  fő  körül  mozgott.  A  tagságot  jellemzően 
pedagógusok, apátsági és más munkahelyen dolgozók alkották. 
Az pedig már az élet velejárója, hogy a mobilitás elég jelentős 
volt  nálunk  is.  Ami  viszont  a  profilunkat  illeti,  mindig  arra 
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törekedtünk,  hogy  a  legtöbb  és  legjelentősebb  kórusművek 
megszólaltatásához négyszólamú vegyeskarként működhessünk, 
de a néhány férfi énekessel többnyire meg kellett elégednünk a 
háromszólamúsággal. 
     Művekért a kora- és érett reneszánszhoz, a barokkhoz és a 20. 
századi  magyarokhoz  fordultunk.  Így  kedvelt  szerzőink  voltak 
Josquin des Pres,  Praetorius,  Lassus  és  Palestrina,  majd  Bach, 
Händel, Menegali, Martini, végül Kodály, Harmat Artúr, Kerényi 
György, Bárdos Lajos, Werner Alajos. Ők adták az egyszerűbb 
vagy  igényesebb  miserészeket:  az  állandókat  és  az  alkalmi 
betéteket, de a nagyobb lélegzetű szerzeményeket is, mint ezek 
itt:
                                 Händel: Vedd át a dalt
                                 Lotti: D-dór mise (Részletek)
                                 Kodály: Adventi ének
                                 Bárdos: Adjunk hálát immár
                                 Harmat-Werner: Virágvasárnapi és
                                                             Nagypénteki passió.
     A énekkar életét a próbák, a havonta és a sátoros ünnepeken 
történő  templomi  éneklések,  a  templomon  kívüli  fellépések, 
valamint  a  társas  összejövetelek  töltötték  ki.  Otthonunk  mind 
máig  a  városi  Kistemplom  és  ─  a  kezdeti,  a  különböző 
próbatermek  között  való  vándorlás  után  ─  a  Boldogasszony 
Háza.  
     Kezdettől törekedtünk megmutatni a mi misemodellünket a 
bencés plébániák templomaiban, szinte mindegyikben énekeltünk 
már  egy-két  alkalommal.  (Külön  is  említendő  a  burgenlandi 
Alsóőrben  tett  látogatásunk.)  Ünnepi  fellépéseknek 
tekintettük/tekintjük, ha évente legalább egyszer mi szolgálunk 
az apátsági bazilikában a vasárnapi népmisén, a kiváló akusztika 
miatt  az  ottani  hangzás  mindig  élményt  jelent,  és  mutatja  a 
kívánatos szintet minden más alkalomra is. Örömmel vesszük a 
meghívást  vidékre  is  a  különleges  egyházi  alkalmakra 
(szentelések,  avatások),  és  magától  értetődően  ott  vagyunk  a 
kórustalálkozókon  (Nyúl,  Kapuvár,  Vác,  Lázi,  Bakonybél), 
belőlük  egyet-egyet  magunk  is  szerveztünk.  Mindezek  körébe 
illenek az engeni Liederkranzzal való közös énekléseink is, mint 
az emlékezetes,  mert  jól  sikerült  ottani  vendégszereplés,  de az 
itthoni viszonzás is. Szép kezdeményezésünk volt, hogy ─ főleg 
az első időkben ─ ünnepköri  jelleggel (pl. karácsonyi, nagyböjti) 
zenei  áhitatokat  is  szerveztünk.  Fokozatosan  újítottuk  fel  ─  a 
hagyományosat  újra,  művészibbre  cserélve  ─  az  egyházi  év 
különös drámai műfaját: a passiókat. Előadásuk/meghallgatásuk 
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a  hívek  számára  és  számunkra  is  mély,  átélt  vallási  élményt 
jelentett.
     Két  évtizedünk  alatt  számtalan  társadalmi 
elvárásnak/meghívásnak  tettünk  eleget,  és  bár  a  teljesítésüket 
nem  tekintettük  működésünk  velejárójának,  változatlan 
lelkiismeretességgel  készültünk  ezekre  is,  más  voltuk  pedig 
időnként magunknak is tartalmas élményt adott.
    Anyagi támogatásért általában nem folyamodtunk. Ha szükség 
volt  rá,  pénzzel,  utaztatással  segített  az  Önkormányzat,  az 
egyházközség vagy az apátság.
     Közösségi  életünk  emlékezetes  eseményei  a  névnapi 
megemlékezések, a szezonvégi záró bankettek és a kirándulások.

*   *   *

     A huszadik évad kezdetén a karvezető képzeletében szűk lesz 
a Boldogasszony próbaterme, amikor kisebb-nagyobb csoportok 
nyomulnak a bejárat felé: azok az énekesek, akik a 19 év alatt 
követték  a  társas  éneklés  istenasszonyának  varázslatos  szavát. 
Kitartva  az  egész  úton,  vagy  szerződve  a  staféta  rövidebb-
hosszabb  szakaszára.  Köszönjük  meg  újra  nekik,  hogy  ébren 
tartották  eszménket,  hogy  legyen  mit  átadni  az  utánunk 
jövőknek.
     De követnek-e bennünket az életükben az énekes korszakhoz 
ezután érkezők? Talán igen,  ha lesz  kohézió a város lakóiban. 
Vagy hogy teremtődjék meg a kohézió.
     A Cantate egy nyugalmasabbnak ígérkező szezon kezdetén 
eltöpreng:  új  énekes  kultúránkat  megalapozandó  nem  most 
kellene-e megtenni érte az első lépéseket? Például azzal, hogy a 
Cantate mellett a Mozdulat Színháznak csak nemrég alakult, de 
máris  jó  nevű  csoportját  egy  másik  pillérnek  véve  rájuk  és 
föléjük, tehát kettejükre fölépítenénk egy szétnyitható ívet, ami 
jelenthetné a Pannonhalmi Városi Énekkart.
     (Az ív máris formálódik, kovácsolódik: a társaságok tagjai 
ráhangolódni látszanak az elképzelésre.)

                                                                       Dr. Ábrahám Imre
                                                                               karvezető    
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