Herényi István

n o éves a Lutheránia
1904 - 2014

El oszo
Ami egyszer halhatatlanul megtörtént, annak léte már nem függ emberi emlékezettől. Valahol
másutt győzött. Örökre és véglegesen. Nem akart érdemet, nem kívánt hírt, nem vágyott tanítani,
nem kellett érte pénz, se hatalom, és nem óhajtott tetszeni. Minek neki mindez? hűnek neki hír,
pénz, hatalom, dicsőség, érdem?
Minden mű történik valahol és minden műben történik valami. Csaknem mindegyik itt történik a
földön, ember és ember között. Meg akarok győzni valakit, szórakoztatni akarok, tanítani, harcolni,
vitázni, hódítani, csodálatba ejteni. A halhatadan mű azonban nem itt történik. Hanem feljebb és
beljebb. S ami benne van, az ember és Isten között történik. Megtörténik akkor is, ha senki sem
hallotta, ha senki sem tud róla. De Isten emlékszik rá szívében. - írja Hamvas Béla.
A Lutheránia száztíz éves tevékenységét ilyen műnek tartom, amely ugyan a történeti időbe
ágyazott, mégis az idő fölöttiről szól, a bizonyságtétel és a hűség hangján. Egyetlen célja a laudatio
Dei és a recreatio cordis, az Isten dicsőítése és a lélek újjáteremtése, ahogyan azt Johann Sebastian
Bach „Kurzer Unterricht von den so genannten General Bass” című írásában olvashatjuk.
Amit Johann Sebastian Bach 1708-ban a mühlhauseni városatyáknak mint zenei - művészi
célkitűzést megfogalmazott „Endzwek nemlich eine regulierte Kirchen Music zu Gottes Ehren” /
Végső célom egy rendezett, rendszeres egyházzene Isten dicsőségére, azt több mint négy évtizedes
tevékenysége során valóra váltotta. S nincs más célja a Lutherániának sem. S éppen mert e
legszentebb célt tisztaságában megőrizte Urunk mindenkor gondoskodott a hosszú évek során
olyan kiváló énekes és hangszeres művészekről, akik felismerték, hogy a szép és nagy élet nem a
tökéletességen, hanem a megszenteltségen múlik.

Tudom, hogy a Lutheránia tevékenysége az isteni szeretet fényében áll. Száztíz éves fennállását
egyedül Isten kegyelmének és közelségének köszönheti.
Ahogyan Pál apostol írja a Korinthusiakhoz: „Én ültettem, Apollos öntözte, de a növekedést az Isten
adta.Ugyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja.”
Ezért hálás szívvel mondok köszönetét a Mindenség Teremtő Urának, hogy méltónak ítél bennünket
szolgálatára és nevének dicséretére.
Dr. Kamp Salamon
a Eutheránia Ének- és Zenekar karnagya

Lutherania celebrates 1 1 0 years history
“Lutherania”, the choir of The Lutheran Church of Deak ter (Budapest) is celebrating its 110th anniversary in 2014. Since the
last ten years can righdy be labelled as one of the golden eras in our history, we feel it is an appropriate time to give you a summary
of the main achievements and events of this past decade. We have continued to foster the musical heritage of Johann Sebastian
Bach, begun in the middle of the last century. It has become a tradition to perform a Passion (inmost cases the St.John’s Passion)
at Easter and the Christmas Oratorio at Christmas. In recent years we have extended this tradition to performing also the second
half (the last three cantatas) of the Christmas Oratorio in January.
Since 1999, Sunday worship services have been taking place with cantata music. At each, within the liturgical framework of the
regular Sunday worship service, a full Cantata byJ.S. Bach, carefully chosen to complement the specific Sunday in the calendar, is
performed by the Choir, outstanding soloists and the Lutherania Chamber Orchestra. This practice has been integrated into the
life of the Deak ter Church’s congregation, which can be truly proud of its role in the tradition.
With the anniversary of the Lutherania Choir, the series of Bach Weeks has also arrived at a jubilee: this year we shall stage the
25th Bach Week. As a matter of fact, it would be impossible to organise the Bach Weeks without the help of the choir members.
Needless to say, Lutherania itself is always among the performers; originally appearing just in the closing concert’s program, they
nowadays also perform during the week.
Despite the choir being an “amateur” ensemble consisting of volunteers, there is a very serious, demanding and in-depth artistic
activity going on in Lutherania. That is thanks to conductor Salamon Kamp, whose artistic career has itself been soaring high in
this last decade. Among his personal successes, we should highlight his Franz Liszt Award and University Professorship
appointment. In the choir’s professional and social life, the annual summer training camps play a significant role, during which we
study the works ahead and prepare for the major performances of the forthcoming season.

Lutherania is the flagship of Hungarian Lutheran music life. Thus, its activites and impact reach beyond the congregation; it is
also a regular participant of various ecclesiastical events. Frequent invitations to perform at concerts, events not organised by the
church, are proof of its vide recognition. In the past ten }^ears several audio and video recordings have been made of the
Lutherania concerts. We also have an Internet presence at: http://lutherania.lutheran.hu/
Our website, accessible in different languages, boasts regular visitors from five continents, and our videos on YouTube have
become favourites among music fans. Behind Lutherania is the Lutherania Church Music Foundation, a successfully managed
organisation created to provide financial backing and support to ensure our continued running.
May God bless our future activities!
Translation byMoraAniko

Bevezetés
A 110 nem kerek szám, legalábbis nem annyira, mint a 100, így
aztán a Lutheránia 110-ik születésnapját nem ünnepeljük meg
annyira, mint a 100-ikat. Akkor ünnepi istentiszteleten láttuk
vendégül régi kórustagjainkat és azokat a művészeket, akik az
énekkar életében fontos szerepet játszottak, számos díjat és
kitüntetést kapott a kórus, és megjelent a Lutheránia című könyv
is, amely összegyűjtötte az első 100 év emlékeit. Most mindez
elmarad, de azért úgy gondoljuk, hogy a nagy ünneplés óta eltelt
10 esztendő mégiscsak elég jelentős idő még egy ilyen idős kórus
életében is ahhoz, hogy legalább összefoglaljuk a legfontosabb
eseményeket és a legfontosabb eredményeket. A jelen sorok
írója 50 éve énekel a kórusban, így ismeri annak életét (az utolsó
évtizedet mindenképpen), tagja a Lutheránia Egyházzenei
Alapítvány kuratóriumának, így a kórus anyagi hátterét is látja és
végül abban a szerencsés helyzetben van, hogy bírhatja
Kamp Salamon karnagy barátságát, így közelről ismerheti meg
az ő öröm eit és bosszúságait. Szólni fogunk a kórus
szolgálatairól, amelyeket a nagyközönség is lát, de írunk a kórus
életének olyan részleteiről is, amelyeket a nagyközönség nem
láthat. Időnként a szerző - esetleg visszaélve a hallgató
türelmével - helyt ad saját, olykor vitatható gondolatainak is.

Karácsonyi oratórium - 2012. január 22.

5

A Luthercmia szolgálatai az utol
Ö sszefo glaljuk, hogy az utolsó évtizedben m ilyen
jelentősebb szolgálatokon vettünk részt. Nem említjük külön
azokat a rövidebb vasárnapi alkalmakat, amikor - mint a
gyülekezet kórusa - néhány perces rövid műveket énekeltünk
a gyülekezet ünnepi istentiszteletein: karácsonyi istentisztelet,
konfirmáció, rádiós istentisztelet, stb.
Hagyományos szolgálataink
Hagyományos (sok éve folytatott) szolgálatainkat három
csoportba szoktuk sorolni:
■ karácsonyi és húsvéti ünnepi előadások
■ kantátazenés istentiszteletek
■ Bach-hetek

Karácsonyi és húsvéti ünnepi előadások
Ezek a szolgálatok a Lutheránia életében a legrégebbi múlttal
rendelkező szolgálatok. Nem foglalkozunk most annak
pontos kiderítésével, hogy ezek a hagyományok pontosan
mikor kezdődtek, de annyi bizonyos, hogy még az 1950-s
évek során Weltler Jenő és Zalánfy Aladár munkájának
eredményiéként.

só évtizedben
Karácsonykor általában Bach Karácsonyi oratóriumának
részleteit szoktuk előadni. Korábban - még a rendszerváltás
előtt - előfordult, hogy nem ez volt a műsor, de az utolsó
10 évben mindig az oratórium első három kantátáját
énekeltük Advent utolsó vasárnapján.
Az utóbbi években az előadás közreműködői a Budapesti
Vonósok Kamarazenekar voltak. Ok javasolták 2011-ben,
hogy adjuk elő az oratórium második három kantátáját is.
Természetesen egy előadáson hat kantáta nagyon sok lenne
és Bach is a hat kantátát hat különböző ünnepnapra írta (a
három első kantátát Karácsony három ünnepére, a második
hármat Újévire és az Újév utáni ünnepekre), ezért úgy
döntöttünk, hogy a második három kantátát januárban
tűzzük műsorra mégpedig úgy, hogy a két rész előadása
között legyen elegendő idő a felkészülésre is. Ilyen módon a
Budapesti Vonósokkal való gyümölcsözőegyüttműködésünk
eredményeként 2012 januárjában - tudomásunk szerint a
Lutheránia életében első ízben - elhangzott a Deák téren a
K arácsonyi oratórium második fele egyetlen előadás
keretében. Ez nem azt jelenti, hogy korábban ne énekeltük

volna ezeket a kantátákat, csak nem így egyszerre, ugyanazon
a napon. Reményeink szerint ebből a kezdeményezésből is
hagyomány lesz, erre ad reményt az a tény, hogy 2013 és 2014
januárjában is megismételtük az előadást.
Húsvéti ünnepi szolgálatunk keretében általában valamelyik
Bach passiót szoktuk előadni, legalábbis a rendszerváltás óta
ez m indig így volt, ráadásul minden évben kétszer:
Virágvasárnap és Nagyszombaton. Ez a passió általában a
János passió, amelynek előadása kisebb apparátust igényel (és
kevesebb anyagi terhet jelent), mint a Máté passió (két kórus,
két zenekar), de ritkán, kivételes alkalmakkor ez utóbbira is
sor került. Az utolsó 10 évben a Máté passiót egyeden
egyszer, 2011-ben tűztük műsorra. A Lutheránia kiegészült a
Pécsi Egyetemi Kórussal és a Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola Gyermekkarával, és így adtuk elő a teljes művet
k é t a lk a lo m m a l. A k ét z e n e k a r a W e in e r-S z ász
K a m a ra sz im fo n ik u so k és a L u th e rá n ia Z en ek ar
(a kantátazenés istentiszteletek állandó közreműködője)
voltak. A korábbi Máté passió előadásaink során soha nem
hangzott el a teljes passió egyeden előadás keretében: vagy két
részletben adtuk elő, mint 2000-ben a Bach-héten, vagy
h úzáso kkal (egyes részle tek k ih agyásáv al), m int a
rendszerváltás előtt minden alkalommal. 2011-ben a Pécsi

Egyetemi Kórust is Kamp Salamon tanította be, így a
felkészülés egységes volt. Ráadásul nem úgy osztottuk meg a
szerepeket, hogy a passió egyik kórusát a Lutheránia, másikat
a pécsiek énekelték, hanem mindkét kórusban vegyesen
voltak pécsiek és budapestiek is.
A Deák téri János passió előadások méltán váltak legendássá,
hiszen sokan vannak a kórusban, akik már több tucatszor
énekelték a művet és a zenekar is az utóbbi években mindig a
Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok voltak. Ennek ellenére
minden előadást gondos felkészülés előz meg, amit még a
böjt előtt el szoktunk kezdeni. Azt mondják, hogy szebb
János passió előadás elképzelhető Budapesten (több anyagi
ráfordítással, profi kórussal, stb.), de hitelesebb aligha. Nem
véletlen, hogy a templom minden alkalommal zsúfolásig
megtelik. A Deák téri János passió előadások hagyományosan
nem teljesek, mert a 32. tenor ária (Erwáge, wie sein
blutgefarbter Rücken) általában kimarad. Ennek oka az, hogy
egyetlen tenorista énekli nálunk az evangélista szerepét és az
áriákat is, ami nagyon megterhelő feladat. Az utóbbi években
azonban többször előfordult, hogy kiváló tenoristánk
Megyesi Zoltán - amikor egyéb fellépései nem fárasztották ki
annyira - vállalta ezt az áriát is, így néhány alkalommal a teljes
mű előadására sor kerülhetett.

Kantátazenés istentiszteletek
Mikor énekeljen a kórus, mennyit és főleg mit? Ezek a
kérdések mindenütt felmerülnek, ahol gyülekezeti kórus
működik. A válasz nem egyértelmű, hiszen vannak, akik
ünnepélyesebbnek érzik az istentiszteletet kórussal, míg
mások a gyülekezeti éneket is felesleges időhúzásnak tartják, a
kó ru sró l p ed ig azt h iszik , h o gy kifejezetten az ő
bosszantásukra találták ki.
Weltler Jenő bácsi a kérdést úgy oldotta meg, hogy a kórus
lehetőleg minél több alkalommal szolgáljon (mindig csak a l l
órás fő istentiszteleten), de akkor csak röviden. Kialakult egy
vasárnapi repertoár olyan “kommersz” - Jenő bácsi szavaival
élve “salabakter” - művekből, amelyeket gyakorlatilag
minden templomi kórus énekel, Bárdos Lajos Karácsonyi
bölcsődalától Hándel Hallelujájáig. Nagy részük persze nem
lutheránus szerzők műve. A mi repertoárunk talán csak
abban különbözött más kórusokétól, hogy a Stíllé Nacht-ot
Zalánfy Aladár feldolgozásában énekeltük, és gyakran vettük
elő a “zöld könyv”-nek titulált ném et gyűjtem ényt:
Geistliches Chorlied.
A repertoár persze rövidebb volt, mint ahány vasárnap
szolgáltunk, így níYúny mű akár 3-4 alkalommal is sorra
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került egy év során. Időnként szólóének helyettesítette a
kórust olyan kórustagok szolgálatával, akik vállalták ezt, és
Jenő bácsi alkalmasnak ítélte őket erre a feladatra. Néha a
szolgálat elmaradt egyszerűen azért, mert nem jött össze
elegendő énekes az istentiszteleten.
A műveket a kórus jól ismerte, így néha el sem próbáltuk őket
előtte, és olyan is előfordult, hogy vasárnap - valamilyen
megfontolásból - másik mű kottáját osztották ki, mint
amelyet az előző pénteken próbáltunk.
Mivel a kórus már akkor sem csak a Deák téri gyülekezet
tagjaiból állt (nem is csak lutheránusokból), ezért a kórus az
istentisztelet közepén kezdett összegyülekezni (egyesek más
istentiszteletről érkeztek, vagy egyéb okból késtek) és mihelyt
vége volt az éneklésnek (a prédikáció után), azonnal távoztak.
A kórustagok zörgése gyakran volt beszédtéma különböző
gyülekezeti fórumokon.
Amikor Kamp Salamon vette át a kórus munkájának
irányítását, először Jenő bácsi nyomdokain haladt minden
vasárnap szolgálva, de - egyesek szomorúságára, mások
örömére - kiiktatta a “salabakter” műveket, helyettük régi
lutheránus szerzők (Vulpius, Buxtehude, Hassler és mások,
mindenek előtt pedigJ.S.Bach) műveit kezdte betanítani.

Ez persze több munkával járt, de - úgy gondoljuk, hogy jobban megvalósította azt a küldetésünket, hogy a lutheránus
elődeinktől örökölt drága kincset - egyházzenénket -,
megmutassuk a világnak (elsősorban persze a gyülekezetnek),
a hagyom á^okat ápolva, igét hirdetve. Kamp Salamon
megkövetelte, hogy aki részt vesz az éneklésben, az vegyen
részt az istentiszteleten is elejétől a végéig és minden éneklést
alapos felkészülés előzött meg. Minden vasárnapra másik
művet tanultunk, méghozzá olyan műveket, amelyek az adott
vasárnap ünnepéhez illettek. Gyakran fordult elő, hogy az
előadásuk két kórust, vagy szóló kvartettet igényelt, így aztán
a felkészülés eléggé időigényes volt, a “vasárnapi” művek
mellett alig jutott idő egyéb művek tanulására. Mint minden
újításnak, úgy ennek is voltak lelkes támogatói, de voltak
olyanok is, akik visszasírták a régi gyakorlatot és a régi
műveket.
Mivel a felkészülés sok időt igényelt és nem jutott idő
igényesebb művek tanulására, pedig a kórus ezek előadására is
alkalmas lett volna, Kamp Salamon úgy gondolta, hogy
énekeljünk ritkábban, de akkor igazi remekműveket, tanuljuk
megj. S. Bach minél több kantátáját! Ezeket a kantátákat Bach
eleve az egyházi esztendő meghatározott ünnepeire írta, így ahogyan Bach idejében is - istentisztelet keretébe helyezve

eredeti helyükre kerülnek vissza. Az 1999/2000 évadtól
kezdve kezdtünk rendszeresen kantátazenés istentiszteleteket
tartani. Az évek során ebből is kialakult egy repertoár, amely
évről-évre bővül. 4-5 új kantátát tanulunk meg egy-egy
évadban, a többi alkalom m al pedig régebben tanult
kantátákat elevenítünk fel. Egy évadban összesen 8-12
kantátazenés istentiszteletre kerül sor (napjainkig már közel
70 kantáta szerepelt a kórus programjában). Az előzetes
tanulást, vagy felelevenítést követően a vasárnapi szolgálat
előtt pénteken tartjuk a főpróbát zenészekkel és szólistákkal,
majd az istentisztelet előtt még egyszer áténekelve a művet, az
istentiszteleten általában két részletben - közvetlenül a
prédikáció előtt és után - adjuk elő. Természetesen, aki énekel
a kantátában, az már nagyjából egy órával az istentisztelet
kezdete előtt ott van a helyszínen, és az istentisztelet vége
előtt nem illik távozni.
A kantátazenés istentiszteletek fogadtatása is eleinte eléggé
vegyes volt. Voltak, akik lelkesedtek érte és akár vidékről is
eljöttek meghallgatni ezeket az alkalmakat. Voltak azonban,
akik zúgolódtak, hogy hosszabbak lettek az istentiszteletek a
megszokottnál, sőt volt egy valaki, aki felháborodásában
hosszabb, kulturáltnak nehezen nevezhető hangnemben írott
levelet hagyott névtelenül a templompadon, ámenben

tudomásunkra ho2 ta, hogy ő istentiszteletre jött és nem
hangversenyre. Nagyon sajnáltuk, hogy nem vette észre, hogy
jó helyen járt...
M int m inden újdo nság bevezetése, a kantátazenés
istentiszteletek bevezetése sem volt zökkenőmentes.
Adódtak kisebb-nagyobb félreértések a karzat és az oltártér
között: korán ment a lelkész az oltárhoz, vagy a zenészek nem
várták meg, amíg a lelkész befejezi a szolgálatát, kínos
tévedések hangzottak el a hirdetések során, vagy nem
fejeződött be időben a 9 órás istentisztelet ahhoz, hogy a
zenészeknek kellő ideje maradjon a mű átjátszására.
Az első évek bodadozásai után végül nagyjából az utóbbi 10
év során kialakult az a jó gyakorlat, amely ellen ma már
senkinek sem lehet kifogása. A gyülekezeti énekrend
m e g v á lto z ta tá sá v a l e lé rtü k , h o gy a k an tátaz en és
istentiszteletek hossza sem nagyon haladja meg a szokásos
időtartamot. A lelkészek a prédikáció során felhasználják az
elhangzó kantáta üzenetét és ezzel a kantáta az istentisztelet
szerves részévé válik. A bakikat fokozott odafigyeléssel
gyakorlatilag sikerült kiküszöbölni. Lelkészeink zeneértő
emberek, akik törekvéseinket támogatják. A kantátákat
eredeti nyelven - németül - énekeljük, de a templompadokra
kihelyezett magyar nyelvű fordítások segítségével mindenki

követheti a műveket. A magyar szövegek leglelkesebb
készítője Gerőfiné Brebovszky Éva, gyülekezetünk egyik
lelkésze, akinek ezúton is köszönjük azt az áldozatos és
igényes munkát, amelyet ezeknek a fordításoknak szentel. Az
előadások zenekarát, amelyet Lutheránia Zenekarnak
szoktunk nevezni, az utóbbi 10 évben Fenyvesi Andrea
szervezi férjével Fejérvári Jánossal, jó nevű zenekarok
hivatásos zenészeiből.
Minden nyáron Kamp Salamon összeállítja a következő évad
kantátazenés istentiszteleteinek a programját, amelyet a
gyülekezet lelkészeivel való egyeztetés után ki is adunk
(igényes, nyomdai kivitelű szórólap formájában). A templom
kapuján mindenki olvashatja, hogy melyik vasárnap melyik
kantátát énekeljük, így annak sincs nehéz dolga, aki el
szeretné kerülni ezeket az alkalm akat, bár örömmel
tapasztaljuk, hogy’ egyre népszerűbbek. Ma már nyugodtan
nevezhetjük Deák téri hagyománynak.

Bach-hetek
Kamp Salamon javaslata volt, hogy a külföldi - elsősorban
német - m intákat követve, tartsunk Bach-heteket, a
zeneirodalom kimagasló egyéniségének, a lutheránus zene
legnagyobb alakjának műveiből, hogy7 népszerűsítsük ezt az
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egyedülálló életművet, amelyre méltán lehetünk büszkék és
amelyre - véleményünk szerint - fokozottan szüksége van a
mai kornak.
A Bach-hetek során - hagyományosan június első teljes
hetében - minden este valamilyen Bach-hangversenyt
rendezünk a templomban. Leggyakrabban orgonaestekre,
kamarazene estekre, szólóestekre kerül sor, de a záró
hangverseny - a Lutheránia közreműködésével - mindig
valamilyen oratórium est zenekarral és szólistákkal.
A Bach-hetek nem a Lutheránia rendezvényei (a kórus nincs
is feltün tetve a rendezők közö tt), azonban m égis
elképzelhetetlenek a Lutheránia közreműködése nélkül.
Nemcsak azért, mert a Lutheránia minden Bach-héten
énekelt (néha nem is csak egyetlen estén), hanem azért is,
mert a kórus tagjai tevékenyen részt vesznek a szervezésben
és vendéglátásban is, mint háziasszonyok, perselyezők, a jó
rend felügyelői, kiszolgáló személyzet, gyakran anyagi
terheket is vállalva.
Az első Bach-hetet 1990-ben tartottuk, így a Lutheránia
110 éves születésnapja a Bach-hetek sorozatában is nevezetes
ünnep: 2014-ben rendezzük a 25. Budapesti Bach-hetet.
Kezdetben a Bach-heteket elég sokan szkeptikusan fogadták

és nem jósoltak nekik nagy jövőt. Tény, hogy mivel anyagi
leh ető ségein k ko rláto zo tt vo lta m iatt nem nagyon
költhettünk reklámra és a művészek honoráriumára, az első
B ach -h eteken b izo n y néha eléggé üresen álltak a
templompadok. Nem adtuk fel és ma már eljutottunk oda,
hogy már áprilistól érdeklődnek, hogy mikor és milyen
programmal rendezzük a következő Bach-hetet, a templom
pedig minden este megtelik, sokszor a hallgatóság egy része
állni kényszerül.
A gyülekezet is megszokta és beletanult a szervezés gyakorlati
tennivalóiba, számíthatunk rájuk a perselyezéstől a templom
fe lü g y e le té ig s z in te m in d en té re n . A B a c h -h é t
„ h a n g v e rse n y e i” h ag yo m án yo san is te n tis z te le te k
prédikációval, im ádsággal és áldással. Gyülekezetünk
lelkészei vállalják az ezzel kapcsolatos tennivalókat, vállalják a
szolgálatot, illetve felkérik a szolgálatra a meghívott
lelkészeket.

Alkalmi felkérések az egyház részéről
A Lutheránia nem pusztán egy a sok lutheránus kórus közül, hanem minden bizonnyal a Magyarországi Evangélikus Egyház
legjobb, legnevesebb, legjelentősebb kórusa. így azokon a fontos eseményeken, amelyeken egyházunkat zenei téren is képviselni
kell, általában a Lutherániát kérik fel.
Az elmúlt 10 évben a legfontosabb ilyen események a következők voltak:
■ Különböző ünnepségeken vettünk részt Répcelakon, Albertirsán és Bonyhádon.
* 2007-ben énekeltünk Homoki Pál soltvadkerti és Johann Gyula csömöri lelkészi beiktatásán (korábban mindketten a tenor
szólamot erősítették a kórusban).
■ 2008. szeptember 30-án a Biblia Éve rendezvénysorozat záró hangversenyén a Művészetek Palotájában, a
Magnificat-ot adtuk elő.
* 2009. július 7-én a határnyitás (Páneurópai Piknik) emlékére tartott megemlékezésen Sopronpusztán
és Sopronban is énekeltünk.
■ 2011. szeptember 11 -én állami megemlékezésen vettünk részt a Deák téren az amerikai terrortámadás 10. évfordulóján.
* 2011. október 16-án a Protestáns kulturális est keretében az Uránia filmszínházban szerepeltünk.
■ 2012-ben részt vettünk a Szélrózsa rendezvénysorozatában Balatonbogláron.
■ 2012-ben Tátrai Vilmos hegedűművészről emlékeztünk meg a Deák téren.
■ Számos alkalommal énekeltünk a Sarepta Szeretet Otthonban.
■ Rendszeres közreműködői voltunk az évente augusztus 19-én megrendezésre kerülő Szent István napi protestáns
ünnepségeknek.

Külső felkérések
Bár a kórus fő működési területe természetesen a Deák téri
evangélikus templom és a Magyarországi Evangélikus
Egyház, gyakran kapunk felkéréseket más szervezetektől is.
Ha egyéb programjaink lehetővé teszik, akkor szívesen
teszünk eleget ezeknek a felkéréseknek, amelyek között több
is van, amely kezd hagyományossá válni, illettre sorozat
jellegű: több alkalomból áll.
Elsőként említjük a Kelenföldi Barokk Estéket. Ezt a
sorozatot Alföldy-Boruss Csilla szervezi a Kelenföldi
református templomban 2000 óta. A Lutheránia már
2000-ben is szerepelt a hangverseny sorozaton, de 2004-től
minden évben énekeltünk rajta. Az immár hagyományossá
váló fellépéseinkre általában decemberben a karácsony előtti
valamelyik szombaton kerül sor, a hangversenyek programja
pedig általában Bach kantátákból áll, de előadtuk már a
Karácsonyi oratóriumot és a János passiót is Kelenföldön.
A 2007/2008-s évadban kérte fel először a Budapesti
Vonósok Kamarazenekara Kamp Salamont és a Lutherániát
egy 6 előadásból álló közös hangversenysorozat rendezésére
„Bach közelében” címmel. A felkérés hátterében minden

bizonnyal az a tény állt, hogy Kamp Salamon elismert Bach
szakértő és kiváló előadó. Ezeken a hangversenyeken először
ő elemezte a műsorra tűzött művet zenei idézetekkel, végül a
teljes mű elhangzott egészben.
Kamp Salamon előadásai valóban közelebb hozták a műveket
a hallgatósághoz. Érezni lehetett azt a hatalmas háttér
ismeretet, amelyből előadását összeállította és azt az alapos
felkészülést, amelynek eredményeként mindenki számára
világosan, jól érthetően és jegyzetek nélkül lenyűgöző
szabatossággal beszélt, még a zenei idézetek helyét is „fejből
mondva”. Bach-nak ezek a művei a mester hitét tükröző
bizonyságtételek, amelyeket Kamp Salamon a saját szeméfyes
b iz o n y sá g té te lé v e l k ie g é sz ítv e ism e rte te tt m eg a
hallgatósággal, akik jogosan érezték azt, hogy többről volt itt
szó, mint egyszerű tudományos ismeretterjesztő előadásról:
istentiszteletek voltak.
A sorozat programját Bach kantátákból állították össze és
minden előadás kétszer hangzott el: délelőtt a Szent Margit
gimnázium, délután a Budapesti Fasori Evangélikus
Gimnázium dísztermében.

A ki m e g h allg atta m in d k ét elő ad ást, m eglep etten
tapas2 talhatta, hogy nem pontosan ugyanazt az előadást
hallotta (ugyanarról a műről): Kamp Salamonnak bőven
maradt új mondanivalója délutánra is.
A következő évadban nem sikerült elegendő támogatást
szerezni a sorozat folytatásához, de egy évaddal később
2009/2010-ben újabb sorozatra kerülhetett sor. Ezúttal Bach
motettáit tűztük műsorra a Singet dem Herm ein neues Lied
(BWV 225) kivételével. A hangversenyeknek ezúttal a Deák
Téri Evangélikus Gimnázium díszterme adott otthont.
A hallgatóság minden alkalommal zsúfolásig megtöltötte a
termet, sőt az ajtót kinyitva a folyosón is ültek.
Kamp Salamon előadásainak híre ment és minden bizonnyal
ennek köszönhető, hog}r a Magyar Rádió is felkérte, hogy
vegyen részt a Zenebeszéd sorozatban. 2011 -ben a BWV 228
számú Fürchte dich nicht, ich bin bei dir motetta, 2012-ben a
János passió, 2013-ban a Singet dem Elerrn ein neues Lied
(BWV 225) motetta, 2014-ben a Weinen, Klagen, Sorgen,
Zagen (BWV 12) kantáta volt az előadás témája.
A rövidebb művek kétszer is elhangzottak az előadások
során, a hosszabbak csak egyszer, vagy csak részletek
(János passió). Sor került alkalomszerű meghívásokra is.

A Budapesti Vonósokkal való gyüm ölcsöző együtt
működésünk eredménye, hogy már több ízben felkértek
bennünket, hogy énekeljünk közreműködőként az ő
koncertjeiken. 2007-ben két kantátát és a Magnificat-ot,
2008-ban a Karácsonyi oratórium első felét, 2013-ban J. G.
Rheinberger, F. Mendelssohn-Bartholdy és Max Reger
műveit énekeltük az MTA dísztermében.
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2005-

ben Leányfalun a református templomban adtunk hangversenyt.

2006-

ban a Filharmónia rendezésében a Terézvárosi katolikus templomban énekeltünk.

2007-

ben a Mátyás templomban működtünk közre egy előadáson.

2008- ban felkérésre előadtuk a János passiót a Madárdombi Szent Pál katolikus templomban.
Az előadásról CD felvétel is készült.
2009-

ben Pásztón egy orvos kongresszus résztvevőinek énekeltünk.

2010-

ben a budai Szent Imre templomba hívtak.

2011 -ben Gödöllőn is előadtuk a Bach-heti hangversenyünk programját.
2012- ben az MTA dísztermében Gyöngyössy Zoltán emlékére a János passióból énekeltünk részleteket és a Deák téren
Fasang Árpád emlékére rendezett orgonazenés áhítat közreműködői voltunk.
2013- ban a Felekezetek Zenéje sorozatban a Szent Imre templomban szerepeltünk, Pécsett egy istentiszteleten énekeltünk az
evangélikus templomban a Filharmónia rendezésében, az Ars Sacra fesztivál keretében pedig a Szent István bazilikában
léptünk föl. Ugyanebben az évben Érden a református templom felszentelése utáni ünnepség résztvevői voltunk,
Szentendrén pedig a református gimnázium orgonájának felavatásában vettünk részt.

Külföldi fellépések
Előadó művészek és művészeti együttesek előszeretettel
sorolják hosszú listán mindazokat a külföldi helyszíneket,
ahol szerepeltek, ahol hírnevüket öregbítették. A Lutheránia
nem szolgálhat ilyen hosszú listával, de azért néha külföldön
is fellépett. Ha az okokat keressük, hogy miért ilyen rövid a
lista, akkor elsőként kell említenünk azt a tényt, hogy a
Lutherániának célja nem a hírnév öregbítése, hanem a
szolgálat, az igehirdetés. Kamp Salamon sem tartja fontosnak
az ilyen utazásokat és ezt tudomásul vették a kórus azon tagjai
is, akik egyébként szívesen utazgatnának. A kórus tagjainak
többsége nincs abban az anyagi helyzetben, hogy ilven
utazásokat m aga finanszírozni tudna, a potenciális
meghívóknak pedig gondot okoz a kórus mérete, illetve az,
hogy a fellépésekhez hangszeres zenészekre és énekes
szólistákra is szükség van. Annak nem sok értelme van, hogy
pusztán egy utazás kedvéért olyan műveket tanuljunk meg,
amelyek idegenek a szokásos műsorainktól és máshol nem
adhatjuk elő. Külföldi útjaink jelentős része nem tekinthető a
hagyom ányos értelem ben vett - turista élményekkel
gazdagított - turnénak, hanem sokkal inkább szolgálatnak,
amelyek során korábban (például 1999-ben Augsburgban) az

is előfordult, hogy a kórus tagjai méltatlan körülmények
között voltak elszállásolva (tömegszálláson, korlátozott
tisztálkodási lehetőségekkel), vagy egyéb kényelmetlen
ségeknek (például az utazás időtartama hosszabb, mint a
koncertek helyszínén eltöltött idő) voltak kitéve. Az utolsó
évtizedben csak a 2005. augusztus 20-tól 27-ig tartó
svédországi utazás nevezhető igazi turnénak. A svéd és
magyar egyház közös szervezésében a linköpingi templomi
énekkar vendégei voltunk, de a költségekhez a Lutheránia
tagjainak is hozzá kellett járulniuk. Adtunk koncertet
L in kö p in g-b en , V adstena-ban és N orrkö p in g-b en ,
Linköping-ben egy istentiszteleten is részt vettünk.
Műsorunk rövid kórusművekből állt, amelyekhez az orgona
kíséretet és a műsor orgona számait Pintér Anna játszotta.
Az utazás programjában szerepelt kirándulás is és egy napot
Stockholm meglátogatására fordíthattunk. A svéd kórus
tagjainál voltunk elszállásolva. Érdekes volt szembesülni
azzal, hogy Svédországban is vannak szegény emberek és
nem feltétlenül a leggazdagabb vendéglátó vendégei érezték
magunkat a legjobban. Meglepődtünk a svéd istentisztelet - a
m ienktől lényegesen eltérő és a katolikus m isékre

emlékeztető - liturgiáján. 2006 elején Kolozsvárról kerestek
meg bennünket azzal a kéréssel, hogy ünnepeljük együtt
október 22-én az 1956-os forradalom 50. évfordulóját az
ottani gyülekezettel. Örömmel fogadtuk el a meghívást és a
meghívókkal együtt úgy gondoltuk, hogy az ünnep méltó
megünnepléséhez a h-moll mise előadása lenne a legjobb
választás. A nyári révfülöpi kórustáborban is erre készültünk.
Az utazás anyagi feltételeihez a két egy'ház is hozzájárult, de
megpróbáltunk állami támogatást is szerezni. Ezúttal olyan
sikerrel pályáztunk, hogy' az elnyert összeg elegendőnek
bizonyult a h-moll mise költségeihez is (zenekar és énekes
szólisták). Sajnos azonban ősszel kiderült, hogy a h-moll mise
előadói apparátusához megfelelő méretű helyszínt a
vendéglátók nem tudtak biztosítani, így változtatni kellett a
programon, ami végül 3 kantátából állt össze (BWV 5, 84 és
80), de énekeltünk az október 22-í délelőtti istentiszteleten is
rövid kórusszámokat. A három napos turné első és utolsó
napja az utazással telt el, de azért jutott idő egy' rövid
kolozsvári városnézésre is. A vendéglátók megtettek mindent
annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat. Szállásunk egy'
frissen épült elegáns panzióban volt a városhoz közeli Gyalu
községben. Utazás közben is meg-megálltunk egy-egy
nevezetesség rövid megtekintésére.

2007. október 28-án egynapos villámlátogatás keretében Tőkés László püspök úr meghívására - Nagyváradon jártunk,
ahol 3 kantátát énekeltünk (BWV 80, 38 és 5). Korán reggel
indultunk, késő éjszaka érkeztünk haza, de azért a szívélyes
vendéglátás részeként egy rövid városnézésre itt is sor került.
2014. március 7-től 9-ig egy egyházi küldöttség részeként,
amelyet dr. Fabiny7Tamás püspök úr vezetett, a bajorországi
Bad Neustadt-ba utaztunk. Mint azt előre lehetett tudni, az út
eléggé fáradságos volt, ezért elég nehéz volt ütőképes
tá r s a s á g o t ö ss z e h o z n i a je le n tk e z ő k b ő l. V ég ü l
18 kórustaggal, 6 zenésszel és Czabán Angelika szoprán
szólistával indultunk 7-én kora hajnalban és érkeztünk haza
9-én éjfél után, tehát már 10-én. Autóbusszal utaztunk a
majdnem 1000 km távolságra. A középső nap programjában
a 45 perces városnézésen kívül csak hivatalos programjaink
voltak: két protokoll esemény7 (a délutáni csaknem 3 óra
hosszú, amelyen a német ny'elvű köszöntők és prezentációk
között kapott helyet a mi több rövid megszólalásunk) és egy7
esd hangverseny, amelyen nagyfából 30 percet énekeltünk.
Bajor testvéreink szívélyes vendéglátással hálálták meg
fáradozásunkat: mind a szállás, mind pedig az étkezések
„5 csillagosak” voltak. A fellépéseinkkel fényes sikert
arattunk, a hallgatóság viharos tapssal ünnepelt bennünket.

Bad Neustodt, Németország
2 01 4. március 08.
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A kórus és a kórus tagjai, a kór
Ha jellem e 2 ni próbáljuk a Lutheránia Énekkart más
kórusokkal is összehasonlítva, akkor mindenekelőtt meg kell
állapítanunk azt, hogy a Lutheránia egyházi, pontosabban
szólva lutheránus egyházi kórus, amit az elődök által
szerencsésen választott név is nagyon jól kifejez. Ha egy
p illa n tá s t v e tü n k a k ó ru s r e p e r to á r já r a , ak k o r
meggyőződhetünk arról, hogy ehhez a megállapításhoz nem
férhet semmi kétség.
Nem férhet kétség ahhoz sem, hogy a Lutheránia gyülekezeti
kórus, mégpedig a Deák téri gyülekezet kórusa. A Deák téren
alapították, a Deák tér biztosítja a próbák feltételeit, de a
fellépések döntő többségének is a Deák téri evangélikus
templom ad otthont. A Lutheránia azonban különbözik a
többi gyülekezeti kórus nagv többségétől abban, hogy amíg
ők általában a gyülekezet énekelni szerető tagjainak nyújtanak
lehetőséget ahhoz, hogy hobbijukkal szolgálhassanak a
gyülekezet többi tagjának, addig a Lutherániának - a Welder
Jenő bácsiék által elindított - Bach-hagyomány ápolása
küldetést jelent. Ez a küldetés pedig - amelyet Kamp Salamon
működése tovább erősített -, a lutheránus egyházzene

us élete
értékeinek - elsősorban persze J. S. Bach műveinek - a minél
tökéletesebb megszólaltatása.A Lutheránia - legalábbis a
Bach-hagyomány kialakulás óta - oratórium kórus. Ez azt
jelenti, hogy fellépéseihez szükség van hangszeres zenészekre
és többnyire énekes szólistákra is, hiszen a repertoár szinte
kizárólag oratórikus művekből áll. Ez persze azt is jelenti,
hogy ha felkérést kapna a repertoárban megszokott
oratóriumoktól eltérő művek előadására, akkor nem biztos,
hogy könnyedén megbirkózna a feladattal. Az éneklés
technikáját illetően is különbözik azoktól a „szolfézs”
hangon éneklő (többmire a'capella - hangszerek nélkül
éneklő) kórusoktól, akik létszámukhoz mérten elég szerény
hangzással dicsekedhetnek: a Lutherániában egészséges
énekhangon próbálunk énekelni (ez akkor is így van, ha nem
mindig sikerül tökéletesen).
A Lutheránia - a Bach-hagyomány kialakulás óta - Bach kórus.
Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a kórus Bachszakértőkből áll, pusztán azt, hogy az évtizedek során szerzett
tap asztalat eredm ényeként a kórus könnyebben és
gyorsabban tanulja J. S. Bach műveit, mint más zeneszerzőkét.

Szoprán énekesek - 2013

A kórus tagjai könnyebben éneklik azokat a hangközöket és
ritmus képleteket, amelyek Bach zenéjét jellemzik, sok
hivatásos énekesnél is, és az évtizedek óta évente ismédődő
előadások eredményeként olyan biztos tudásra tettek szert
Bach legnagyobb műveinek éneklésében, hogy más kórusok
is előszeretettel hívnak kisegítőket a Lutherániából, ha ezeket
a műveket műsorra tűzik.
A Lutheránia amatőr kórus. Ez természetesen azt jelenti,
hogy a kórustagok sem a próbákért, sem pedig a fellépésekért
nem kapnak honoráriumot. Mint amatőr kórus azonban
különbözik a legtöbb amatőr kórustól abban, hogy hetente
kétszer két órát próbál. Nemzetközi összehasonlításban is
viszonylag ritka az ilyen énekkar, legalábbis általában
meglepődnek azok a karnagyok és kórustagok, akiknek ezt
elmeséljük. Ügy gondoljuk azonban, hogy a Lutheránia
repertoárja, amelynek gerincét J. S. Bach legnagyobb alkotásai
alkotják, megköveteli ezt az intenzív munkát.
Ha valaki megkérdezné, hogy hány tagja van a Lutherániának,
sen ki sem tudna v álaszo ln i. N éhány éve, am ikor
megpróbáltuk meghatározni azt, hogy ki tagja a kórusnak,
akkor arra kellett jutnunk, hogy a kórusnak mindenki tagja,
aki annak érzi magát. Ezt persze megszámolni nem lehet. Úgy
gondoljuk, hogy a Lutheránia tagjának a legfontosabb

ismérve az, hogy komolyan veszi azt a munkát, amelyet
végzünk és persze ennek következményeként rendesen
látogatja a próbákat és tanulja a műveket, amelyek alapos
elsajátításához a próbák bizony nem mindig elegendőek.
Ha a gyülekezet kórusának szigorúan csak a gyülekezet
tagjaiból szabadna állnia, akkor nagy bajban lennénk. Ilyen
színvonalú kórust nem lehetne összeállítani. Persze a
gyülekezet tagjainak nagy része sem a hivatalosan a Deák
térhez tartozó területen lakik. Kórustagjaink azonban ennél is
nagyobb távolságról jönnek: Szentendre, Leányfalu,
Pilisszendászló, Kóspallag, Erdőkertes, Páty, Budakeszi, Pilis,
stb. Kétségtelen, hogy 40-50 évvel ezelőtt a gyülekezet
nagyabb számban képviseltette magát a kórusban, de
hiábavaló dolog lenne ezen keseregni. Akkoriban nagyobb
nimbusza volt a kórusnak és megbecsülést jelentett a
kórushoz tartozni, lelkészeink családtagjai és teológusok is
szívesen csatlakoztak hozzánk. M ásrészt viszont ma
komotyabb zenei előképzettség kell ahhoz, hogy valaki jól
érezze magát az énekkarban. Régen a próbákon lehetett
olvasni, tanulni, vagy kézimunkázni, ma már az intenzív
munka mellett erre nincs lehetőség.
A kórusénekesek általában hűséges emberek (a kórusukhoz
legalábbis). Sok kórusénekes évtizedeket tölt el egyr-egy
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kórusban. Ez így van a Lutherániában is, de egy 110 éves
kórusban más léptékkel mérnek: az évtizedet meghaladó
kórustagság szinte általánosnak mondható, a több évtizedes
sem ritka, de a félévszázados sem egyedülálló.
A Lutheránia történelmének talán a leghosszabb tagsággal
rendelkező tagja Sass Lóránt, aki 1948-ban kezdte a
Lutherániában az éneklést és 2012-ben a 23. Bach-hét záró
hangversenyén - családi okokból - vett búcsút a kórustól
64 év után. Voltak és vannak is olyanok, akik csak ideiglenesen
hagyják, vagy hagyták ott a kórust (gyerm ekszülés,
g y e rm e k n e v e lé s, e g é sz sé g i á lla p o t ro m lá sa, stb.
következtében). Megemlítjük dr. Székely Edgár esetét, aki
2009-ben elbúcsúzott tőlünk idős korára való tekintettel, de
nem so káig b írta a kórus n élk ü l, 2 év elte lté v e l
visszakívánkozott és vissza is jött. Sajnos az egészsége
közbeszólt és így csak korlátozottan lehet közöttünk.
Többen is vannak, akik bár énekelni már nem tudnak velünk,
azóta is a kórushoz tartozóknak érzik magukat és ez
az érzés kölcsönös. Nem töröltették nevüket a kórus
levelezési listájáról, és így a kórus életét követni tudják,
előadásainkon pedig rendszeresen megjelennek, ahol
örömmel üdvözöljük egymást. Anyagi és egyéb támogatást is
rendszeresen kapunk tőlük.

Voltak sajnos az elmúlt 10 évben olyanok is, akik örökre
eltávoztak közülünk. Kertész Csabáné 2011 -ben egyik napról
a másikra, teljesen váratlanul hagyott itt bennünket (1959-ben
lett a kórus tagja). 2013-ban dr. Dömötör Lajos - aki a
Lutheránia Egyházzenei Alapítvány alapító okiratát is
készítette - rövid lefolyású súlyos betegség következtében
hagyta itt a kórust és hagyott árván 4 kisgyermeket (1974-től
énekelt a kórusban).
Szerencsére rendszeresen jönnek új jelentkezők is. Többnyire
olyanok, akik hallották a kórust és kedvet kaptak a hozzánk
csadakozáshoz, de vannak, akik egyszerűen csak kórust
keresnek és bennünket találtak a legszimpatikusabbnak (Bach
zenéje és Kamp Salamon művészi munkája nagy vonzerő).
Évente 4-6 új tag jelentkezik, akiknek nagyjából a fele meg is
ragad a kórusban. így aztán kezdjük kinőni a kereteket (a
próbateremben és a templomban egyaránt). Sajnos, ahogyan
ez Magyarországon lenni szokott, a legtöbben az alt
szólamba, legkevesebben pedig a tenorba jelentkeznek. Még
emlékszünk rá, amikor tenorunk nagyon erős volt, de három
kulcsénekes kiválásával (két lelkészt vidékre helyeztek, egy
kórustagunk pedig munkahelyi problémák miatt hagyott itt
minket) nagyon legyengült. Hosszú ideig csak egy idős
énektanár - Tomka Guszti bácsi - volt a szólam egyletien

volt a szólam egyetlen biztos pontja, sokszor egy személyben
képviselve a tenoristákat. Amikor magas kora és betegségek
miatt “nyugállományba” vonult a kórusból, szerencsére
jöttek újabb jelentkezők, de azért nekik is hozzá kellett
szokniuk ahhoz, hogy esetenként egyedül maradnak. Van
persze aki ilyenkor megfutamodik, de a többség állja a sarat.
A kórus életének legjelentősebb része a Deák téren a
gyülekezeti teremben a próbákon zajlik kedden és pénteken
fél 8-tól fél 10-ig. A próbák mintegy fél órás beénekléssel
kezdődnek, hogy az énekesek hangja „pozícióba kerüljön” és
az utcai légzésről átálljanak az „énekes légzésre”. Ha a tanulás
stádiuma megkívánja, akkor a beéneklés után szólampróbák
következnek, amelyekhez igénybe vesszük a gyülekezet
rendelkezésre álló további h elyiségeit is. E zeket a
szólampróbákat a karnagy mellett a korrepetitor és más, a
zenében járatosabb kórustagok vezetik. Az összpróbát a
korrepetitor zongorán segíti. A korrepetitor Mekis Péter, akit
jelenleg - németországi ösztöndíja miatt - Ács Dávid
helyettesít. Mekis Péter hivatalosan 2009 óta látja el ezt a
feladatot, de már korábban is ő kísérte a kórust Király Elvira
kiválása óta.
A kórus tagjai zenei ismeretek terén eléggé különböznek:
vannak hivatásos zenészek is (énekes nincs), de van olyan is,

aki éppen csak alapfokon ismeri a kottát. Ehhez hasonlóan
vannak - szerencsére egyre többen -, akik önállóan is képesek
a szólamuk eléneldésére, de vannak, akik csak a többiekkel
együtt. Kamp Salamon időnként kikérdezi a művek nehezebb
részeit és meglepetéssel hallhatjuk, hogy nem mindig a
zeneileg legképzettebbek a legügyesebbek a kikérdezés során.
Tapasztalatból tudjuk, hogy az éneklés annak szerez csak
igazán örömöt, aki önállóan is el tudja énekelni a szólamát.
Ú gy go n d o ljuk, h o gy erre m indenki tö rekszik is,
természetesen változó sikerrel.
Új jelentkező esetén nem szoktunk „felvételit” tartani.
Többnyire magától is rájön mindenki arra előbb-utóbb, hogy
bírja-e a tempót, vagy sem. Tudnunk kell azt, hogy a
Lutheránia repertoárján a kórusirodalom legnehezebb művei
szerepelnek, így bizony egyik-másik mű megtanulása otthoni
feladatokat is jelent.
A próbákon intenzív munka folyik, így nem nagyon adódik
lehetőség “társasági életet élni”. Más kórusokban szokás
próba közben szünetet tartani - a Lutheránia próbáin nincs
szünet (legfeljebb, ha az a kottában be van írva). Ezért is
nagyon fontosak a nyaranként megrendezett révfülöpi
kórus táborok.

1999 óta minden nyáron (2007-ben és 2008-ban télen is)
közel egy hetes kórustábort szervezünk a révfülöpi Ordass
Lajos Evangélikus Oktatási Központban. Ezekben a
táborokban is igen komolyan dolgozunk: két óra próba
délelőtt és két óra vacsora után. Persze azért jut idő
szórakozásra, strandolásra is. Itt szoktuk megtanulni a
következő évad legnehezebb műveit, de nag}'on fontosak
ezek a táborok a közösségépítés szempontjából is: azok a
frissen beálló új kórustagok, akik évközben nem tudnak
beilleszkedni a közösségbe, de kibírják a kórustáborig, itt
végre lehetőséget kapnak erre.
A kórus munkája sok fáradsággal is jár, amelyet külső
szemlélők nem látnak, vagy csak nem vesznek észre.
Előfordulnak esetenként külön próbák (például a karácsonyi
és húsvéti előadások főpróbái), de volt rá példa, hogy három
egymás utáni napon három különböző műsorral kellett
közönség elé állnunk. Gyakran kérnek fel ünnepségeken való
közreműködésre, ahol néha pár perces éneklés miatt több
órát kell tétlenül várakozni és a számunkra sokszor érdektelen
ünnepi (protokoll) beszédeket végighallgatni (esetleg idegen
nyelven).
A helyszíni adottságok sem mindig ideálisak: sokszor hosszú
ideig kell állni, vagy szorongani a szűk helyen, amelyet nem a
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kórusunkra méreteztek. Helyt kell állni akkor is, ha nem sok
kedvünk van hozzá. Ebben is különbözünk sok más amatőr
kórustól, akik csak kedvtelésből énekelnek. Mindezt persze
nem azért mondjuk el, hogy sajnáltassuk magunkat, hiszen a
kóruséneklés a Lutherániában sok örömmel is jár. Nálunk ez
nem elsősorban a közönség előtti szereplésből és nem az
ünneplő tapsviharból adódik, hanem sokkal inkább a
b ib liaó rával is felérő próbákon való részvételb ő l:
Kamp Salamon nyitogatja a szemünket, hogy ráismerjünk
arra, hogy mi a konkoly és mi a tiszta búza, melyek az élet
igazán fontos kérdései, és melyek a felejthető dolgok.

Komp Salamon
A kórus és karnagyának élete elválaszthatatlan egymástól és
mivel az utolsó évtized Kamp Salamon életében is nagy
változásokat hozott, fontosnak érezzük azt, hogy erről is szót
ejtsünk.
Nemcsak az utolsó évtizedről szólunk azonban, hanem
visszanyúlunk arra az időre, amikor Kamp Salamon a Deák
térre került, mert egyrészt tudomásunk szerint ezt még senki
sem írta meg és félő, hogy feledésbe merül, másrészt úgy
érezzük, hogy most már rendelkezünk akkora „történelmi
távlattal”, hogy higgadtan és - a korlátáink keretén belül objektívan írjunk erről a konfliktusoktól sem mentes
időszakról, amelynek megismerése segíthet az utolsó évtized
értékelésében. Mivel senkit sem kívánunk megbántani, a
neveket általában nem említjük.
A 80-as évek végére Welder Jenő bácsi (a Lutheránia korábbi
karnagya) megöregedett (1909. február 11-én született) és
betegsége is egyre jobban gátolta karnagyi feladatainak az
ellátásában. A Lutheránia „öregjei” és a gyülekezet
vezetősége úgy határozott, hogy időben kell gondoskodni az
A bekezdés G ryllus Vilm os és Sass Lóránt visszaemlékezései ala p já n készült

utódlásáról, nehogy kapkodással esetleg arra alkalmatlan
személy kerüljön a kórus élére. Természetesen senki sem
akarta Welder Jenő bácsit félreállítani, hiszen életeleme volt a
karnagyi munka. Olyan megoldást kellett keresni tehát,
amelyben az utód egy darabig Welder Jenő bácsival együtt
dolgozva, fokozatosan veszi át a feladatokat.
Több javaslat közül akkor Bence Gábor meghívása tűnt a
legjobbnak, 6 azonban nem vállalta, m ert tartósan
Finnországban tartózkodott. A többi jelölt és önjelölt között
nem találtak olyan személyt, akire a kórust jó szívvel
rábízhatták volna.
Ekkor Sass Lóránt (1948 óta énekelt a kórusban) Ittzés
Mihálvtól, Ittzés János későbbi evangélikus püspök bátyjától
kért tanácsot. Ittzés M ihály Kecskem éten a Kodály
Intézetben dolgozott és jól ismerte belülről is a hazai zenei
életet. O akkor Hargita Pétert ajánlotta, akivel Sass Lóránt
hosszasan elbeszélgetett a munka részleteiről, de Hargita
Péter néhány napi gondolkodás után végül nem vállalta a
feladatot: más elképzelései voltak a jövőjét illetően. Hargita

Péter maga helyett Kamp Salamont ajánlotta. Idősebb
Gryllus Vilmos (1946 óta énekelt a kórusban) Párkai
Istvántól, a Zeneakadémia tanárától érdeklődött Kamp
Salamonról, és Párkai István minden tekintetben a legjobb
véleménnyel volt tanítványáról, akit jó szívvel ajánlott a
Deák térre. Sass Lóránt, Gryllus Vilmos és még néhányan a
g y ü le k e z e t b ő l m e g h a llg a t t á k K am p S a la m o n
diplomahangversenyét is a Zeneakadémián, amelynek során
J. S. Bach Komm Jesu, komm (BWV 229) motettáját is
vezényelte. Kamp Salamonnal is Sass Lóránt beszélgetett
először és ennek a beszélgetésnek a végén Salamon elvállalta a
feladatot: így került 1987-ben a Deák térre.
Eleinte Kamp Salamon csak a szólamok betanításában
segédkezett, de Welder Jenő bácsi egyre több feladattal bízta
meg, míg végül 1989-től kezdve már kizárólag Kamp
Salamon irányította a kórus munkáját. Nagyon szerencsésen
alakult kettejük kapcsolata. Welder Jenő bácsi megszerette és
bizalmába fogadta a tehetséges fiatalembert, Kamp Salamon
pedig szeretetteljes tisztelettel viszonozta az idős ember
bizalmát. Jó kapcsolatuk ékes bizonyítéka az, hogy Welder
Jenő bácsi, aki 1992-ben végleg eltávozott közülünk, még ma
is jelen van a Lutheránia próbáin a sok-sok anekdotában és az
unos-untalan idézett, de mindig derültséget keltő szólásaiban.

Egy zeneműhöz sokféleképpen közelíthet az előadó, de úgy
gondolom, hogy minden megközelítés két alapvetően
ellentétes pólus között helyezkedik el. Az egyik pólus szerint
minden zene célja a szórakoztatás. Az az előadó, aki így
gondolja, az a zeneművet pusztán alapanyagnak tekinti,
amelyből aztán ő formál produkciót. Nem nagyon érdeklik a
zeneszerző utasításai, szándékai és mondanivalója, szabadon
kezeli a tempót, a dinamikát, olykor még a dallamot is. Ha
valamivel nem tud mit kezdeni az előírt módon, azt
m egpróbálja más tem póban, más hangerővel, más
dinamikával, mindezeket a próbákon kísérletezi ki. Ha úgy
érzi, hogy valam ely téren kiemelkedő képességekkel
rendelkezik (például szépen szólnak a mély hangjai, vagy
bravúros gyo rsasággal tud valam it előadni), akkor
megpróbálja ezeket kidomborítani. Fontos számára, hogy
saját képességeit minél jobban megcsillogtassa: végső soron
saját magát szeretné eladni.
A másik pólus szerint abból kell kiindulni, hogy a zeneszerző
mit szeretett volna kifejezni. Meg kell fejteni a szándékait:
miért éppen azt a harmonizálást, miért azt a dinamikát, miért
azt a ritmust választotta, m iért éppen ott vannak a
hangsúlyok? Miután ezt gondosan megfejtette, ezt a
hallgatóság számára is nyilvánvalóvá szeretné tenni.

Kamp Salamon ennek az utóbbi pólusnak a híve. A próbákon
nem kísérletezik, hanem felkészülten, kész elképzelésekkel
vezeti azokat. Ha egy művet több tucatszor adtunk is elő, a mű
továbbra is foglalkoztatja és évről-évre újabb összefüggéseket,
többé-kevésbé rejtett üzeneteket, utalásokat fedez fel bennük,
amelyeket aztán egyrészt megoszt a kórussal, másrészt a
következő előadások során a hallgatósággal is meg szeretné
értetni, ismertetni. így a rendszeresen ismétlődő előadásainkban
is meglehet figyelni fejlődést.
Amikor Kamp Salamon Weltler Jenő bácsi nélkül maradt, akkor
kezdődtek azok a problémák, amelyek beárnyékolták Kamp
Salamon viszonyát a gyülekezet és a Magyarországi Evangélikus
Egyház vezetésével. Ma ezt úgy látjuk, hogy a problémák
gyökere az volt, hogy Kamp Salamon, aki ismeretlenül, fiatalon
és tájékozatlanul, üdékről került a Deák térre, nem kapta meg
mindazt a támogatást, amelyre szüksége lett volna ahhoz, hogy
beilleszkedjék a gyülekezet és az egyház életébe: nem ismerte a
helyi szokásokat és nem rendelkezett személyes kapcsolatokkal.
Ebben nyilván közrejátszott az, hogy nem mindenki örült
annak, hogy Kamp Salamon lett Welder Jenő bácsi utódja
(voltak más jelöltek és önjelöltek is), zenészek esetén pedig a
szakmai féltékenységről sem szabad elfeledkeznünk. Voltak,
akik nem fogadták el azt, hogy Kamp Salamonnak konkrét
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elképzelései voltak feladatát (küldetését) illetően és bele
akartak szólni. Ezt viszont Kamp Salamon vette rossz néven.
Volt, aki Mozart Requiem-jét, mások Kodály Budavári Te
Deum-át szerették volna hallani a Lutheránia előadásában, de
szép számmal voltak egyéb zavaros elképzelések is. Kamp
Salamon mindezekkel ellentétben a lutheránus egyházzene és
mindenekelőtt a Weltler Jenő bácsiék által megteremtett
Bach-hagvomány ápolását tekintette fő feladatának, nem
gyülekezeti “hobbi” kórust kívánt vezetni.
T ö b b s z ö r m e g t ö r t é n t , h o g y K am p S a la m o n
tájékozatlanságát kihasználva döntéseket hoztak olyan
kérdésekben, amelyek őrá tartoztak volna: nem fogadták el
Jenő bácsi legitim és teljes jogú utódjának. Nem csoda, hogy
ezek után Kamp Salamon bizalmatlanná és érzékennyé vált.
Korábban Weltler Jenő bácsi sem fogadta el, ha beleszóltak a
munkájába, de ő ezt nem tette nyilvánvalóvá. Úgy tett, mintha
beleegyezne a javaslatokba, amelyeket aztán nem fogadott
meg (elfelejtkezett róluk). Kamp Salamon más vérmérsékletű
és ezért kimondta, ha valamivel nem értett egyet.
Az egyik legtöbb vitát kiváltó kérdés például az volt, hogy
miért énekel a Lutheránia mindent eredeti (általában német)
nyelven. A kérdés természetesen felmerült a kórustagokban

is, akik már kívülről tudták a János passiót magyarul és nem
értették, hogy miért kell újra tanulniuk a művet, de Kamp
Salamon hamarosan meggyőzte őket. Sőt meggyőzött
mindenkit, aki vette a fáradságot, hogy meghallgassa Kamp
Salamon érveit, de erre nem mindenki szánt időt.
Az egyház vezetésében talán egyedül Harmati Béla püspök úr
volt az, aki felismerte, hogy Kamp Salamon személyében az
egyház jobbat és többet kapott, mint amire számított, vagy
amire feltétlenül szüksége volt: olyan tehetséges fiatal
zenészt, aki nemcsak ez egyház berkein belül ismert és
elismert (sőt ott inkább kevésbé), hanem a magyar zenei
életben is. Kamp Salamon a profi zenészek között szerzett
magának hírnevet. N em csak egy gyülekezeti kórust
irányított, hanem a nemzetközileg ismert Debreceni Kodály
Kórust is. Harmati püspök úr látta, hogy Kamp Salamon nem
illeszthető be az egyház meglévő kereteibe és megpróbálta ezt
a helyet létrehozni a számára, viszont ezzel a törekvésével
egyedül maradt és így csak rész sikereket tudott elérni.
Az akadékoskodók nem voltak hajlandók elismerni, hogy itt
egyedi esettel állunk szemben és megpróbálták Kamp
Salam ont a m eglévő keretekbe b ek én yszeríten i és
adminisztratív feladatok ellátásával megterhelni, amelyek
ellátására azonban Kamp Salamon volt teljesen alkalmatlan.

A Kamp Salamonnal való szembenállás átterjedt a kórussal
való szembenállásra is. A gyülekezet egy része gyanakvással
figyelte a Lutheránia tevékenységét és idegen testnek
tekintette a kórust a Deák tér életében. Az esetenként
term észetszerű leg adódó konfliktusokat (például a
gyülekezet helyiségeinek a használatában, vagy egymás
munkájának a zavarásában) felnagyították és mindenért a
kórust tették felelőssé.
Az évek során a feszültség lassan megenyhült. Ennek nyilván
az egyik oka Kamp Salamon pályájának felívelése volt. Nem
lehetett nem észrevenni - hacsak nem akarta valaki vállalni
azt, hogy vaknak, vagy botfülűnek tartsák hogy Kamp
Salamon egyre jelentősebb szerepet játszik a magyar zenei
életben, előadásai - a Lutherániával, vagy a Lutheránia nélkül a magyar zenei élet jelentős eseményei.
■ 2003-ban a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
E gyetem egyházzene tanszakán a DLA (D octor
Liberaüum Artium) fokozatot szerezte meg.
■ 2007-ben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar
Zeneművészeti Intézet Karvezetés, Zenei Elméleti és
Kórus Tanszék tanszékvezető, egyetemi docensévé
nevezték ki.

■ 2011-ben Liszt Ferenc díjjal, 2012-ben Károli Gáspár díjjal
tüntették ki. 2012 szeptemberétől tagja a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Doktori Tanácsának és óraadója
a doktori iskolának, ugyanekkortól a PTE MK doktori
iskolájának témavezető tanára.
■ 2 0 1 2 -b e n a N e m z e ti K u lt u r á lis A la p z e n e i
szakkollégiumának kuratóriumi tagjává választották.
■ 2012-ben tartotta habilitációs előadását, 2013-ban
egjretemi tanárrá nevezték ki.
* 2014 őszétől a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia
professzora.
Az évtizedek során az is kiderült, hogy Kamp Salamon hívő
keresztyén és öntudatos lutheránus ember, aki ezzel is
nyereség az egyház és a gyülekezet számára egyaránt.
Nem pusztán a vasárnapi istentiszteleteken gyakorolja
vallását, hanem olvassa Luther Márton és más lutheránus
teológusok munkáit, ami tükröződik előadásaiban és minden
szóbeli megnyilvánulásában is.
A szellemi élet olyan állócsillagai, mint Hamvas Béla és
Pilinszkyjános segítik az életben való tájékozódásban.

A gyülekezet már korábban is mindig kiállt karnagjra mellett,
amikor vitái támadtak az egyházi adminisztrációval, amely fel
akarta számolni azt a kevés kiváltságát is, amelyet Harmati
püspök úr harcolt ki a számára. Ma már azonban nemcsak a
gyülekezet, de az egyház is büszkén vallja magáénak Kamp
Salamont.
A hogyan Kamp Salam ont elfogadta az egyház és a
gyülekezet, a Lutheránia kapcsolata is rendeződött a
gyülekezettel. A gyülekezet méltányolja nemcsak azt az
anyagi segítséget, amelyet a kórus nyújtott a gyülekezet nehéz
helyzetében (a templomfelújítás során), hanem azt a hitéleti
munkátis, amelyeta kórus szolgálatai jelentenek.
Azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi állapotok a korábbi
évtizedek legjobb korszakait idézik a karnagy-gyülekezet és
kórus-gyülekezet kapcsolatokban.

Kamp Salamon a Deák Téri Evangélikus Gimnázium dísztermében
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Szólisták és zenészek az utolsó
Megemlékezünk azokról a szólistákról és zenészekről is,
akikkel a legtöbbet dolgoztunk és akiknek a legtöbbet
köszönhetjük az utolsó évtizedben.
E lső k én t e m lítjü k B e rc z e lly Is tv á n t a O p erah áz
magánénekesét, aki már az 1960-as évek végétől rendszeres
közreműködője a Lutheránia előadásainak. Magas kora
ellenére hangja érintetlen maradt és a Deák téri közönség
számára ő jelenti Jézust a János passióban és az ő hangján
ismerős a Karácsonyi oratórium GroBer Herr kezdetű
basszus áriája. Zádori Mária is már az 1990-es évektől kezdve
működik közre a hangversenyeinken. A kivételes tehetségű és
a barokk zene iránt elkötelezett énekesnő kristálytiszta és
rendkívül hajlékony szopránja sok felejthetetlen perccel
ajándékozta meg hallgatóit. A BWV 84 számú szoprán
szólókantáta akár a névjegye is lehetne.
Az alt szólamban Németh Juditot és Schöck Atalát említjük
meg, akik mindketten kiváló, nemzetközi hírnévnek örvendő
művészek. Egy német házaspár elcsodálkozott azon, hogy
kantátazenés istentiszteletünkön ingyen hallgathatta

10 évben
Németh Juditot, akit ezt megelőzően Bayreuth-ban hallottak,
és az igen borsos belépő ellenére már ott a szívükbe zártak.
Schöck Atala előadásában a BWV 54 számú alt szólókantáta
szinte minden évben felcsendül a Deák téren Oculi
vasárnapján.
A tenor szerepeket leggyakrabban Megyesi Zoltán énekelte
az elmúlt 10 esztendőben (a 2006-ban Finnországba
szerződött Marosvári Pétert követve). Megyesi Zoltán
felejtheteden evangélista, aki már többször vállalkozott a
János passió - korábban általában kihagyott - 32-es tenor
áriájának az előadására is. Sokan csodájára járnak annak a
könnyedségnek, amelfyel a Karácsonyi oratórium Frohe
Hirten kezdetű áriáját énekli. A basszus szólamot 2007-ben
bekövetkezett haláláig Moldvay József énekelte. Tőle végül
Jekl László vette át a szerepeket, aki kiváló hangi
adottságokkal rendelkezik mind magas, mind pedig mély
fekvésben.
Az említett művészek mindegyike rendkívül lelkiismeretesen
készül a velünk való munkára, a repertoárunkon szereplő

művek avatott előadói, és megbízható, nagyszerű partnerek,
akikre bátran lehet számítani. A hangszeres zenészek közül
elsőként kell említenünk a Fenyvesi Andrea-Fejérvári János
művészházaspárt (hegedű és brácsa), akik gyülekezetünk
tagjai és az utóbbi 10 évben ők szervezik kiváló, hivatásos
zenészekből a Lutheránia Zenekarnak nevezett kis együttest,
akik a kantátazenés istentiszteletek állandó közreműködői.
Karácsonyi és húsvéti hangversenyeink nagyobb zenekart
igényelnek. A Weiner-Szász Kamaraszimfonikusokkal és a
Budapesti Vonósok Kamarazenekarral alakult ki olyan tartós
kapcsolatunk, hogy ezeken az előadásokon általában ők
működnek közre. Az utóbbi években kialakult szokás szerint
húsvétkor az előbbi, karácsonykor általában az utóbbi
zenekar játszik. Mindkét zenekar szerepelt már a Bach-héten
önállóan is, nemcsak a Lutheránia Énekkar hangversenyein.
Ezeknek a hangversenyeknek állandó közreműködője
Dobozy Borbála csembalóművésznő, aki nélkülözhetetlen
munkát végez a Bach-hetek szervezésében is.
Szomorúan em lékezünk itt meg G yöngyössy Zoltán
fu v o lam ű v észrő l, ak it - egy trag ik u s a u tó b aleset
következtében - 2011 végén vesztettünk el és korábban
számos előadásunkon szerzett felejthetetlen élményt.

A Lutheránia otthona a
Deák téri evangélikus templom
A Deák téri evangélikus templom zenei élete közismert és
ebben szerepet játszanak a templomnak azok az előnyös
tulajdonságai is, amelyek különösen alkalmassá teszik
hangversenyek rendezésére. Ezek között kell említenünk
mindenekelőtt a jó akusztikai adottságait és azt, hogy nagy
létsz ám ú k ö zö n ség b efo g a d á sá ra alk alm as. Nem
elhanyagolható a tem plom központi fekvése és jó
megközelíthetősége sem (metrók, buszok, villamosok).
Mindemellett elhanyagolhatók azok a hátrányok, amelyekkel
számolnia kell annak, aki itt hangversenyt szeretne rendezni.
Felsorolunk ezek közül is néhányat. Először is a templom
környezete eléggé zajos az erős forgalom miatt, ami időnként
megzavarja a zenei élményt. Sajnos zajforrások nemcsak a
templomon kívül találhatók, hanem azon belül is: hangosan
záródó ajtók, recsegő padok, székek és karzatok.
A tem plom padok sem olyan kényelm esek, hogy az
esetenként két órát is meghaladó előadások végigülése ne
jelentene terhet, különösen idősebb korban. A templom

központi fekvéséből adódóan sajnos gyakran vetődnek a
hallgatóság soraiba olyan személyek, akik az alkalomhoz
méltadan viselkedésükkel zavarják a többieket, de elfordulnak
közöttük tolvajok is, akik kihasználják azt, hogy mások a zene
hallgatásába merülnek.
Mindezek ellenére időről időre jönnek jelentkezők, akik a
templomban hangversenyt szeretnének rendezni (amihez
egyébként felkészüleden a gyülekezet mind a tárgyi, mind
pedig a személyi feltételek biztosításában). Ug)^ érezzük, hogy
a gyülekezet vezetősége helyesen döntött, amikor elhatározta,
hogy ragaszkodik ahhoz, hogy templomunk Isten háza és
nem engedi át a használatot külső hangversenyrendezőknek
még akkor sem, ha ez anyagi előnyökkel járna (nem szeretné
átjáró házzá alacsonyítani sem a templomot, sem pedig a
k is z o lg á ló h e ly is é g e k e t ) . E n n e k m e g f e le lő e n
templomunkban nem rendezünk hangversenyeket, hanem
csak istentiszteleteket, amelyeken persze esetenként a zenéé a
fő szerep, de az igehirdetés, imádság és áldás sem maradhat el.
Tekintettel az alkalmak istentisztelet jellegére, nem árusítunk
jegyet, hanem megpróbáljuk más forrásokból előteremteni
a hangversenyek anyagi hátterét, am it az önkéntes
adományok nem fedeznek. A Lutheránia előadásain a taps
mellőzését is kérjük.

Sajnálatos dolog, hogy a politika (világi és egyházi) időnként
beleszól a szép elhatározás következetes betartásába.
Reméljük, hog}' a gyülekezet vezetőségének még sokáig lesz
annyi ereje, hogy ne adja fel a küzdelmet az ilyen negatív
tendenciákkal szemben.

Hang- és videófelvételek
Amióta a hang- és videó-felvételek készítése a technikai
fejlődés során leegyszerűsödött és sokak hobbijává vált,
előadásainkon gyakran készülnek (különböző minőségű)
felvételek. A felhasznált technikai eszközök skálája a mobil
telefontól a professzionális eszközökig eléggé széles.
Természetesen a hozzánk eljuttatott felvételekből mindig a
legjobb minőségűeket őrizzük meg.
Első helyen kell megemlítenünk Holló Csaba munkásságát,
aki már a korábbi évtizedek során is készített nagyon jó
minőségű hangfelvételeket a Lutheránia előadásairól, a
legutóbbi évtizedben azonban szinte minden fontos előadást
rögzített. Holló Csaba hivatásszerűen is ilyen felvételek
készítésével foglalkozik, így az ő esetében tehát nem pusztán
hobbiról van szó. Meg kell említenünk, hogy Holló Csaba

már 1982 óta a kórus tagja és rendszeres basszus szólistája, aki
minden basszus szólót megtanul, amivel megkönnyíti
a próbákat és volt, hogy „beugrással” megm entette
az előadást is.
Jól használható videó felvételeket Remete Péter szokott
készíteni, aki a kórusnak nem tagja, de az előadások lelkes
látogatója. Rendelkezik a jó minőségű felvételek elkészítéshez
szükséges technikával, szoftverrel és szaktudással is.
Ö n z e tle n m u n k á já n a k k ö s z ö n h e t ő e n a k ó ru s
tevékenységének jelentős része videón is dokumentálva van.
Előadásainkon egyre gyakrabban jelenik meg és készít
felvételt a Magyar Rádió, de a televízió nézők is egyre
gyakrabban találkozhatnak velünk a képernyőn.
Meg kell említenünk, hogy a Magyar Rádió 2011 óta minden
évben rögzítette Kamp Salamon egy-egy előadását a
Zenebeszéd sorozatban. Ezeknek az előadásoknak a
közreműködője a Lutheránia Ének- és Zenekar.

A Luth eránia az interneten
Amikor a 100 éves évfordulóra megjelenő Lutheránia
könyvhöz gyűjteni kezdtük az emlékeket, hamar rájöttünk,
hogy annak mennyisége messze meghaladja egy emlékkönyv
méreteit, ugyanakkor nem szerettük volna veszni hagyni őket.
Kapóra jött, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház ez
idő tájt kezdett jelentős számítástechnikai fejlesztésbe,
aminek része volt az internetes megjelenés biztosítása
gyülekezetek és gyülekezeti csoportok részére.
Bátorító felhívások jelentek meg az evangélikus sajtóban is
önálló honlapok létrehozására, amihez gyakorlatilag korládan
méretű tárterületet és a szükséges szoftverek biztosítását
vállalták díjtalanul. Elhatároztuk, hogy mi is elkészítjük az
énekkar honlapját, amelyre az összegyűjtött emlékek nagy
részét is feltöltjük.
Az első lépések Jós Endre nevéhez fűződnek. O készítette el a
honlap arculatát és kezdte feltölteni az emlékek tömegét.
A honlap első oldalai a bemutatkozás és az aktuális évad
programja volt. Az archívumban gyűltek a fényképek és a
h an gfelvételek. Fontos része vo lt az archívum nak

Trajtler Gábor gyűjteménye (1959-1999) és Kamp Salamon
„brigádnaplója” (1997-től). Elérhetővé tettük az idegen
nyelven énekelt művek magyar szövegeit. Később a honlap
bővült olyan oldalakkal, amelyek csak a kórustagoknak
szó ltak: n y ilv á n ta rtá st k é sz íte ttü n k a k ó ru stag o k
elérhetőségeiről és a közérdekű aktuális híreket is itt tettük
közzé. Ez a honlap statikus volt, azaz előre elkészített
dokumentumokat töltöttünk fel, amelyek között lapozni
lehetett és mindez csak magy-ar nyelven volt elérhető.
Ahonlap címe: http://lutherania.lutheran.hu
2010-ben keresett meg minket Molnár Miklós, akinek
édesanyja dr.Molnár Jenő Antalné, dr.Baranyi Dóra (19372008) 1961-től kezdve figyelte a rádiót, és ami evangélikus
hagyományokhoz volt köthető, azt igyekezett rögzíteni
rádióból, kezdetben szalagos magnóra.
M o ln ár M ikló s e lk ü ld te ezek et a fe lv é te le k e t és
hozzájárulásunkat kérte ahhoz, hogy un. „kottás videókat”
készítsen a mi hangfelvételeinkből a YouTube videó
megosztó oldalra. A „kottás videó” lény-ege az, hogymiközben a zene szól, a kottát képen lehet követni. A munka
neheze a hang és a kotta szinkronizálása. Örömmel
bocsátottuk M olnár M iklós rendelkezésére a hang

felvételeinket, amelyekből ő nagy gonddal készítette el
„kottás videóit”. Mivel úgy láttuk, hogy gyakorlata van a
YouTube használatában és m egfelelő szoftverekkel
rendelkezik a videók szerkesztéséhez, segítségét kértük a már
kész videó felvételeink YouTube-ra való feltöltésében is,
amire ő készségesen vállalkozott.
A feltö ltö tt vid eó k sikere egyértelm ű vo lt: lelkes
hozzászólások és e-mail-ben küldött üzenetek bátorítottak
bennünket a munka folytatására. 2013 végéig 300-nál többen
iratkoztak fel a Lutheránia csatornájára a YouTube-on és
300 ezret meghaladja a megtekintések száma. Kaptunk
magán leveleket is (a honlapon található e-mail címre).
A felvételekhez fűzött leírásokban Molnár Miklós megjelölte
a - csak magyar nyelven olvasható - honlapunkat is.
A megkeresések száma arra ösztönzött bennünket, hogy
alakítsuk át a honlapot elsősorban a többnyelvűség
érdekében. Ehhez 2011 végén láttunk hozzá és 2012
januárjától számítjuk az új honlap indulását. A korszerűbb
megjelenés mellett a korszerűbb eszközök használatával
elszakadtunk a korábbi statikus megoldástól és dinamikusan
generált, adatbázis alkalmazásával támogatott oldalakat
hoztunk létre. Hamarosan elkészült a honlap angol nyelvű
változata is Móra Anikó jóvoltából, amit követett a német

(Wagner Noémi és Péter fordításában), a holland (Wim Morei
van Mourik és Bai Anna segítségével) és végül az olasz
(Wagner Péter munkája). Morei van Mourik Bai Anna férje, a
többiek mind a kórus tagjai. Az idegen nyelvű változatok
közül az angol a legteljesebb. Azt reméljük, hogy ennek
alapján a kevésbé teljes oldalak látogatói is hozzájuthatnak a
keresett információhoz.
A honlapot kiegészítettük a ClustrMaps statisztikakészítő
oldal megfelelő linkjével, így naprakész információkat
o lvash atun k a honlap láto g ato ttság áró l. Ö röm m el
tapasztaljuk, hogy mind az öt kontinensről felkeresnek
bennünket, legtöbben persze Európából.
Az új honlap mellett megőriztük a régit is (az újról egy link
segítségével elérhető), hiszen a korábban feltöltött gazdag
tartalom elérhetőségét továbbra is biztosítani szeretnénk.
A kórustagoknak szánt részt komfortosabbá és gazdagabbá
tettük.

Az anyagi háttér és a
Lutheránia Egyházzenei
Alapítvány
Többször találkoztunk már azzal a meghökkentő kérdéssel,
hogy egy amatőr együttesnek miért vannak anyagi ügyei,
hiszen a kórustagok nem kapnak honoráriumot? Ezért
mindenek előtt ismételten leszögezem, hogy valóban így van:
a kórustagok nem kapnak semmilyen anyagi juttatást sem a
próbákért, sem a fellépésekért. Sokkal inkább ők hoznak
anyagi áldozatot saját - olykor igencsak drága - kották
beszerzésével, a Bach-héten a vendéglátással, a nem túl nagy
távolságra történő utazások költségeinek viselésével, vagy
éj szakai hazaérkezés esetén a taxiköltség vállalásával, stb.
Említettük azonban, hogy a Lutheránia Énekkar oratórium
kórus, amelynek fellépéseihez hangszeres zenészekre
(komplett zenekarokra) és szóló énekesekre is szükség van. A
Lutheránia esetében ők már nem amatőrök, hanem hivatásos
zenészek. Persze közöttük is sokan vannak, akik vállalnák a
fellépést honorárium nélkül is, azonban nem tehetjük meg
azt, hogy egyeseknek fizetünk, másoknak pedig nem.

A rendszerváltást követően egymás után jöttek létre a
különböző alapítványok. Tulajdonképpen még azzal sem
voltunk tisztában, hogy mire jó egy alapítvány, de úgy éreztük,
hogy sokat lendíthetne a kórus anyagi helyzetén.
1998. június 7-én Kecskeméten énekeltünk (nem egyházi
szervezésben) a Kodály Fesztivál keretében három kantátát
(BWV 80, 84 és 140), ahol - a Lutheránia életében talán
elő szö r - h o n o ráriu m o t sze rettek vo lna fizetn i a
fellépésünkért. Tekintettel arra, hogy a kórus nem jogi
személy és számlát adni nem tud, a honoráriumhoz kerülő
úton keresztül (a gyülekezet segítségével) több hónapos
késéssel tudtunk csak hozzájutni. Kecskemétről hazafelé
jövet az autóbuszban határoztuk el, hogy most már nem
késlekedhetünk: alapítványra van szükségünk, ami a
munkánkat támogatni tudná. A gyülekezet késznek bizonyult
az alapítvány létrehozására és így - hosszas előkészítés után
dr. Dömötör Lajos munkájának eredményeként - elkészült a
Lutheránia Egyházzenei Alapítvány alapító okirata. Ezt az
alapító okiratot Zászkaliczky Péter igazgató lelkész és Gryllus
Vilmos felügyelő írták alá, a Fővárosi Bíróság 2000. február
21-én vette nyilvántartásba és 2001. február 26-án közhasznú
szervezetté minősítették. Az alapítvány célja a Lutheránia
Énekkar munkájának támogatása, beleértve a Bach-hetek
rendezését is.

Eleinte a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásán
kívül nem sok anyagi forráshoz tudtunk hozzájutni. Később
azonban sikerrel pályáztunk a Fővárosi Közgyűlés, valamint a
Belváros-Lipótváros Ö nkorm ányzatának pályázatain.
Indultunk persze más pályázatokon is, de ott a siker elég ritka
volt. Sikerült külső támogatókat is megnyernünk, elsősorban
a Bach-hetek finanszírozására. Megemlítjük az utolsó 10 év
legjelentősebb, legkitartóbb támogatóit: a Róbert Bosch Kft.
és a CompArgo Kft. Közhasznúságunknak köszönhetően
számíthattunk a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaira
és kaptunk - főleg a kórus korábbi és jelenlegi tagjaitól is személyes adományokat, olykor igen jelentős nagvságúakat is.
2006-ig az alapítvány pénzkészlete gyarapodott annyira, hogy
egyrészt nem kértük el templomfelújítása miatt nehéz anyagi
h elyzetb e n lévő g y ü le k e z e ttő l a h an gv ersen yein k
offertóriumát, másrészt tartalékolni is tudtunk. Sajnos a
gazdasági válság következtében forrásaink megcsappantak.
Az egyházi támogatás 20%-kal lett kevesebb. A főváros
eleinte ki sem írta azokat a pályázatokat, amelyeken korábban
sikerrel indultunk, később csak számunkra teljesítheteden
feltételekkel (például turisztikai reklám kiadványok
terjesztését kellett volna vállalni a templomban).
Külső támogatóinkat is sorra elvesztettük, az 1%-okból
befolyó összeg is jelentősen csökkent. Eljutottunk oda, hogy

most már el kell kémünk a gyülekezettől a hangversenyeink
offertóriumát, de ezzel most - úgy látszik - nagyjából
egyensúlyba került az alapítvány anyagi helyzete.
A legjelentősebb kiadásaink természetesen a honoráriumok,
de vásáro ltun k zo ngorát (a gyü lekezettel felesben)
és fénymásolót, javíttattunk nagybőgőt és csembalót,
g ya ra p íto ttu k a k o ttatá rat, n yú jto ttu n k seg ítség et
kórustagoknak a révfülöpi kórustáborozáshoz, hozzá
járultunk a Bach-hetek nem honorárium jellegű kiadásaihoz is
és rendszeresen hangoltatjuk a megvásárolt zongorát.
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Zárszó
Feltehetjük ezek után a kérdést, hogy érdemes volt-e ennek a
utolsó évtizednek szentelni ezt a közel negyven oldalt?
Azt reméljük, hogy igen, mert ez az évtized joggal nevezhető
a Lutheránia egyik fénykorának és így megérdemli, hogy
megemlékezzünk róla. Csak azt kívánhatjuk, hogy tartson
minél tovább és váljék még fényesebbé!
Legyen rajta Isten áldása!
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