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Templomunk megközelíthetõ

a Földalatti Kodály köröndi megállójától a Felsõerdõsoron, 

vagy 70-es és 78-as trolibusz Lövölde téri megállójától.

The church can be reached by Metro 1 at „Kodály körönd“, 

or by trolleybus No. 70 or 78 at „Lövölde tér“

1071 Budapest, Városligeti fasor 7. Tel. (361) 342 7311
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ZENÉS ALKALMAK A FASORI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

Január 1. Újév, vasárnap 17 óra. . . . . . . . . . . . . . . . zenés áhítat

Február 5. vasárnap, 17 óra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zenés áhítat

Március 3. péntek, 19 óra. . . . . . . . Gárdonyi emlékhangverseny

Március 5. vasárnap, 17 óra . . . . . . . . . . . . . . . . . . zenés áhítat

Április 2. vasárnap, 17 óra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zenés áhítat

Április 22. szombat 18 óra . . . . . . . . . . . Ruppert István - orgona

Május 6. szombat 18 óra . . . . . . . . . . . Kovalszki Mária - zongora

Május 7. vasárnap, 17 óra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zenés áhítat

Május 10. szerda, 18 óra. . . . . . . . . . . . . Dordt College - USA

Május 20. szombat 18 óra. . . . . . . . . . . . . Mali Katalin - orgona

Június 4. Pünkösd vasárnap, 17 óra . . . . . . . . . . . . . zenés áhítat

Július 2. vasárnap, 17 óra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zenés áhítat

Augusztus 6. vasárnap, 17 óra . . . . . . . . . . . . . . . . . zenés áhítat

Szeptember 3. vasárnap, 17 óra. . . . . . . . . . . . . . . . . zenés áhítat

Szeptember 9. szombat 18 óra . . . . . . . . . . Sárosi Dániel - orgona

Szeptember 23. szombat 18 óra . . Zeneakadémiai hallgatók - orgona

Október 1. vasárnap, 17 óra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zenés áhítat

Október 7. szombat 18 óra . . . . . . . . . . . Karasszon Dezsõ - orgona

November 5. vasárnap, 17 óra . . . . . . . . . . . . . . . . . zenés áhítat

December 3. vasárnap, 17 óra. . . . . . . . . . . . . . . . . . zenés áhítat

a hónap 1. vasárnapján délután 5-kor, tavasszal és õsszel szombat este 6-kor



a 2006. év zenés alkalmaihozELÕSZÓ 

A 2006-os évben is szeretettel köszöntök
minden kedves zenehallgatót és érdeklõdõt,
mindazokat, akik részben vagy egészben
végighallgatják a Fasori Református Temp-
lomban rendezett zenés áhítatokat, illetve
hangversenyeket. Az elmúlt két év tapasztala-
tai alapján egy állandó és két idõszaki rendbe
foglaltuk zenés rendezvényeinket: egész év-
ben a hónap elsõ vasárnapjára kerültek a
zenés áhítatok, tavasszal és õsszel három-
három szombat kora esti hangverseny alkal-
main töltjük meg zenével a jó akusztikájú,
szecessziós stílusú templomot. 

A Fasori Református Templom még új szín-
helynek számít a Fõváros zenei életében, egy-
ben új színfolt is abban, amit és ahogyan
kínál. Manapság az emberek szenzációra éhe-
sek – ebben sem változott a világ évszázadok
óta. A társadalom és a média arra figyel, amit
harsányan kínálnak és szinte kihalt az embe-
rekben az igény, hogy értéket keressenek.
Templomunkban vasárnapról vasárnapra
“örök életnek beszéde” szól. Nem harsányan,
de bárki számára elérhetõen. Így mûködnek a
zenés alkalmak is. Tavaly kiadásra került a
2004-es koncertsorozatból készült CD, mely-
nek megvásárlása az Orgona Alapítványt
támogatja. Szinte észrevétlenül megszólalt

két és fél év alatt mind a 150 genfi zsoltár,
mely nemcsak egyedülálló vállalkozás, hanem
nagy adósság törlesztése is, hiszen nagy-
részük még a reformátusok számára is isme-
retlen. Hosszabb, összefüggõ bibliai szaka-
szok is elhangzottak, amire máskor nincs
lehetõség. Mindezt éppúgy, mint Füle Lajos
50 versét is, orgonazene kísérte. Továbbra is
szeretnék élni ezzel a lehetõséggel. A terve-
zett programon felül, idén két soron kívüli
hangverseny színesíti a mûsort: a márciusi
Gárdonyi Zoltán emlékhangverseny és a
májusi Dort College fúvószenekar hangverse-
nye a Julianna Iskola javára.

Közben épül a 2003 végén elkezdett orgona.
Az orgonaépítésre eddig különféle helyekrõl
befolyt támogatási összeg, illetve adomány 55
millió forint. Ezzel összegszerûen átléptük a
teljes költség felét, de mûszaki teljesítés
szempontjából ez sokkal több, hiszen az orgo-
na, év végére, szerkezeti elemeit tekintve lé-
nyegében felépül. Nyárra megszólal az ország
elsõ, igazi francia stílusú és gyártású nyelvre-
gisztere is. Köszönettel említem meg azt is,
hogy 2006-ban elsõ ízben támogatta az orgo-
naépítést a Dunamelléki Református Egyház-
kerület és a VII. kerületi Önkormányzat. Az
elmúlt hónapok során két külföldi gyülekezet
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támogatására is sor került: a Párizs-Vincen-
nes-i francia református gyülekezet és az
egyesült államokbeli charlestoni Elsõ Skót
Gyülekezet tagjai támogattak adományaik-
kal. Az új, karzati játszóasztalról készült lát-
ványterv a füzet közepén látható.                  

Egyre nagyobb csodának tartom, hogy orgo-
naépítésünk folyamatosan halad, hiszen egy
orgonaépítés támogatásának ma Magyar-
országon még mindig nincsenek bejáratott
útvonalai. Az elmúlt években igyekeztem
minden felmerülõ lehetõségnek végére járni,
ahonnan támogatást remélhettem. Kérem,
segítsen Ön is, ha tud olyan vállalkozóról,
cégrõl, vagy megánszemélyrõl, aki szívesen
támogatná az orgona befejezését. Az ehhez
szükséges adatokat a füzet végén közöljük. 

Végül szívbõl kívánom, hogy zenei alkalma-
ink ebben az évben is a maguk módján Isten
nevére szerezzenek dicséretet és az ebbõl
fakadó maradandó örömöt vihesse minden
kedves vendégünk haza! 

Pálúr János

A Fasori Református Templom 
zenés alkalmainak vendégei voltak:

Almásy László Attila, Bencze Bulcsú, Deák
László, Fassang László, Horváth Márton
Levente, Horváth Zsolt, Karosi Bálint, Kály-
Kullai Rita, Király Csaba, Pétery Dóra,
Révész László, Szabó András, Varga Petra 
– orgona
Csillagh Katalin, Kovalszki Mária – zongora
Kokas Katalin, Környei Zsófia – hegedû
Fasangné László Éva – nagybõgõ
Seres Dóra – fuvola
Pétery Tibor, Szabó Csaba – gitár
Frenczel Bertalan – trombita
Avvakumovits Györgyi, Basky István, Faragó
Laura, Kárpátiné Berkesi Boglárka,
Rozsinszky Emília, Zádori Mária – ének
Carmine Celebrat kórus, Fidelissima
Vegyeskar
Akadémia Vonósnégyes, Ewald Rézfúvós
Kvintett, Soli Deo Gloria kórus és kamarae-
gyüttes



január 1. vasárnap 17 óra
ÚJÉVI ISTENTISZTELET

zsoltárénekléssel

közremûködik: 
Psalterium Hungaricum vegyeskar
Fasori énekkar
vezényel: Arany János
Pálúr János - orgona

101-110. Zsoltár

Mindennek elõtte irgalmasságról
Hallgasd meg, Uram, kérésem
Áldjad lelkem Uradat, Istenedet
Áldjad lelkem az Urat és tisztöld
Adjatok hálát az Istennek

Az Urat áldjátok, mert jó
Dicsérjétek az Urat
Úr Isten, kész az én szívem
Ó, Úr Isten, én dicsõségem
Az Úr Isten monda az én Uramnak
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február 5. vasárnap 17 óra
ZENÉS ÁHÍTAT

zsoltárénekléssel

közremûködik: 
Psalterium Hungaricum vegyeskar
Soli Deo Gloria énekkar
Fasori énekkar
vezényel: Hargita Péter
Pálúr János - orgona

111-120. Zsoltár

Hálát adok, Uram, néked
Boldog az ember, ki az Istent féli
Az Urat ti, õ szolgái dicsérjétek
Hogy Izráel kijött Egyiptomból
Nem nekünk, Uram, nem nkünk engedd

Szeretem és áldom az Úr Istent
Az Urat minden nemzetek
Adjatok hálákat az Úrnak
Az oly emberek nyilván boldogok
Én az Úr Istenhez kiálték
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március 3. péntek 19 óra
GÁRDONYI ZOLTÁN

emlékhangverseny

az V. Magyar Karvezetõ Konferencia (március 2-5.) kere-
tében, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége 
– KÓTA – rendezvénye

közremûködik: 
Psalterium Hungaricum Kórus
vezényel: Arany János
Pálúr János - orgona
Kardos Pál Nõikar, Szeged
vezényel: Ordasi Péter
Debreceni Kollégiumi Kántus
vezényel: Berkesi Sándor
Virágh András Gábor - orgona
Erdélyi József - narrátor
Zelinka Tamás - szöveges bevezetõk
Végh Tamás - igehirdetés

A hangverseny megrendezését
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Köz-
mûvelõdési Fõosztálya,
a Nemzeti Kulturális Alap,
a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet
Nemzeti Évfordulók Titkársága,
és a Fasori Református Templom támogatta
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GGáárrddoonnyyii ZZoollttáánn 11990066--11998866

Ó, örök hatalmú
Ahova te mégy
Szívemnek kõsziklája
Szelíd szemed, Úr Jézus
51. genfi zsoltár
Isten csodálatos útjainak dicsérete

Négy orgonakorál:
Az Úr Isten az én reménységem
Szelíd szemed, Úr Jézus
Erõs vár a mi Istenünk
Tudom, Kiben hiszek (Ich weiß, Woran ich glaube)

Énekeljetek az Úrnak!
Jere bé, violám

KKooddáállyy ZZoollttáánn 11888822--11996677

Semmit ne bánkódjál - Szkárosi Horváth András éneke
egykorú dallama szerint

BBaarrttóókk BBééllaa 11888811--11994455

Tavasz
Mihálynapi köszöntõ

GGáárrddoonnyyii ZZoollttáánn 
Memento
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március 5. vasárnap 17 óra
ZENÉS ÁHÍTAT

zsoltárénekléssel

közremûködik: 
Psalterium Hungaricum vegyeskar
Julianna Iskola énekkara
Máté János Kántorok kórusa
Soli Deo Gloria énekkar
Fasori énekkar
vezényel: Arany János
Pálúr János - orgona

121-130. Zsoltár

Szemem a hegyekre vetem
Örülök az én szívembe’
Tehozzád szemeimet, Úr Isten
Az Izráel ezt nyilván mondhatja
Akik bíznak az Úr Istenben

Mikor a Siont az Isten
Hogyha ember házat épít
Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli
Én ifjúságomtól fogva engem
Tehozzád teljes szívbõl kiáltok szüntelen
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április 2. vasárnap 17 óra
ZENÉS ÁHÍTAT

zsoltárénekléssel

közremûködik: 
Psalterium Hungaricum vegyeskar
Soli Deo Gloria énekkar
Fasori énekkar
vezényel: Arany János
Pálúr János - orgona

131-140. Zsoltár

Uram, nem ûz nagyra szívem
Emlékezzél meg Úr Isten
Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörûség
Úrnak szolgái mindnyájan
Áldjátok az Úr nevét

Dicsérjétek az Urat
Hogy a babiloni vizeknél ültünk
Dicsér téged teljes szívem
Uram, te megvizsgálsz engem
Szabadíts meg engem, Úr Isten

11



április 22. szombat 18 óra
RUPPERT ISTVÁN

orgona

Ruppert István 1954-ben született a Veszprém megyei
Balatoncsicsón. Bár gyermekkora óta tanult zenét, orgo-
nálni 24 évesen kezdett Gergely Ferencnél. A gyõri Bencés
Gimnáziumban érettségizett 1973-ban. 1975-80 között a
Budapesti Muszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán
tanult, majd 1980-ban gépészmérnöki diplomát szerzett.
Három év mérnöki munka után felvételt nyert a
Zeneakadémiára, ahol Lehotka Gábor növendékeként
1987-ben diplomázott. Azóta a budapesti Zeneakadémia
és a gyõri Széchenyi István Egyetem orgonatanára. 2006-
tól a Széchenyi Egyetem Varga Tibor Zenemûvészeti
Intézetének igazgatója. Diákjainak több külföldi tanulmá-
nyutat szervezett (Dánia 1996 és 2001, Németország
2004). Édesapja örökébe lépve a Gyõr-Kisbácsai katolikus
templom orgonistája. Európa szinte valamennyi országa
mellett koncertezett Japánban, Brazíliában és az USA-ban
is. Elõadásokat tartott a magyar orgonazene és a magyar
orgonaépítészet történetérõl, valamint Liszt Ferenc orgo-
namûveirõl finn, amerikai és japán egyetemeken, ezen
kívül 2002-ben az amerikai orgonisták országos kongresz-
szusán Philadelphiában. Több CD-n szólistaként és
kóruskísérõként mûködött közre.
2003-ban az ARTISJUS kitüntetését kapta a kortárs
magyar orgonamûvek tolmácsolásáért. 2004 novemberé-
ben szerezte meg doktori fokozatát és ugyanakkor az ame-
rikai New Jersey államban "Az év orgonista elõadója" díjat
kapta. 2006-tól tanít a Zeneakadémia doktori iskolájában
is. 
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CCééssaarr FFrraanncckk 11882222--11889900

Hét darab C-dúrban és c-mollban a L’Organiste címû
orgonakötetbõl

GGiirroollaammoo FFrreessccoobbaallddii 11558833--11664433

Missa della Madonna 
közremûködik: Szabó Barbara - ének

WWoollffggaanngg AAmmaaddeeuuss MMoozzaarrtt 11775566--11779911

F-dúr Andante K. 616

CC.. FFrraanncckk 
Hét darab D-dúrban és d-mollban a L’Organiste címû
orgonakötetbõl
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május 6. szombat 18 óra
KOVALSZKI MÁRIA

zongora

közremûködik: 
Környei Zsófia - hegedû
Móré László - brácsa
Maróth Bálint - gordonka
Fejérvári Zsolt - nagybõgõ

Kovalszki Mária (1968) Marosvásárhelyen született. Tíz
esztendõs volt, amikor felvették a budapesti Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fõiskola különleges tehetségek számára
indított elõkészítõ tagozatára. A fõiskolán Máthé Klára és
Baranyay László tanítványa volt. Zeneakadémiai évei alatt
számos mesterkurzuson vett részt többek között Sebõk
György meghívására, de játszott Vásáry Tamás, Dmitrij
Baskirov, Schiff András és Frankl Péter kurzusain is.
1989-ben elsõ díjat nyert a budapesti Weiner Leó kama-
razenei versenyen. Repertoárja a barokk zenétõl a kortárs
muzsikáig terjed különös tekintettel a kamarazene-iroda-
lom mûveire. Neves szólisták keresett kamarapartnere, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára. Számos
hangversenyt ad Európa-szerte, az Egyesült Államokban
és Japánban is, rangos fesztiválok állandó vendége. 
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WWoollffggaanngg AAmmaaddeeuuss MMoozzaarrtt 11775566--11779911

g-moll zongoranégyes, K. 478

LLiisszztt FFeerreenncc 11881111--11888866

Genfi harangok a Vándorévek sorozatból
Elsõ év: Svájc

FFrraannzz SScchhuubbeerrtt 11779977--11882288

A-dúr Pisztráng-ötös, D. 667
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május 7. vasárnap 17 óra
ZENÉS ÁHÍTAT

zsoltárénekléssel

közremûködik: 
Psalterium Hungaricum vegyeskar
és református gyülekezeti kórusok

vezényel: Arany János
orgonál: Pálúr János

A 150 Genfi Zsoltárt megszólaltató zenés áhítatok 
befejezõ alkalma:

141-150. Zsoltár

Tehozzád kiáltok, Úr Isten
Én az Úrhoz felkiálték
Hallgasd meg Uram kérésemet
Áldott az Úr, ki kezemet tanítja
Magasztallak téged, én Istenem

Áldjad én lelkem az Urat
Az Urat dicsérjétek, mert jó
No dicsérjétek mindnyájan
Az Úrnak no énekeljetek
Dicsérjétek az Urat
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május 10. szerda 18 óra
DORDT COLLEGE

fúvós zenekara

Hangverseny a Julianna Iskola
javára

vezényel: Henry Duitman
közremûködik: Heidi Brand - kürt   

A Dordt College egy általános képzésû
fõiskola Iowa állam északnyugati részén,
ahol több mint 1200 hallgató tanul több
mint 30 amerikai államból, hét kanadai
tartományból és 10 külföldi országból.
Több mint 35 szak és 50 egyéb tanulmá-
nyi program áll hallgatói rendelkezésére.
A U.S. News and World Report értékelé-
sében Dordt College a legjobb tíz között
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van az általános fõiskolák között az ország középsõ ré-
szén. A Princeton Review az elsõ helyre teszi Dordt fõis-
kolát az ország középsõ részén. A 15:1 tanár-hallgató a-
rány a hallgatók szükségleteire való személyes odafigyelést
eredményezi, ami Dordt oktatásának jellemzõje. Dordt
központi feladatának tekinti a Jézus Krisztus királyságára
való felkészítést. Az elõadótermekben és laboratóriumok-
ban a teremtett világot tanulmányozzák, amit Isten szava
szerint értelmeznek. Mint keresztény fõiskola, célja az
élet minden területén szolgáló embereket képezni.  

A zene integrált része a fõiskolai életnek, több mint 300
amerikai és külföldi hallgató vesz részt együttesekben,
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MMoorrtteenn LLaauurriiddsseenn 11994433 (H. Robert Reynolds)
O Magnum Mysterium 

JJoohhaannnn SSeebbaassttiiaann BBaacchh 11668855--11775500

Komm Süßer Tod  (Alfred Reed) 

WWoollffggaanngg AAmmaaddeeuuss MMoozzaarrtt 11775566--11779911

Rondo az Esz-dúr Concertóból 
(Robert Bardeeen) Heidi Brand kürt

Két Genfi Zsoltár a J. Worp zsoltárokból
(H. Duitman)

HHiiddaass FFrriiggyyeess 11992288

Vidám zene fúvósokra

BBaarrttóókk BBééllaa 11888855--11994455

hat rövid darab a kis szvitbõl és a
Gyermekeknek-bõl

HHeeccttoorr BBeerrlliioozz 11880033--11886699

Rákóczi induló 

LLeeoonnaarrdd BBeerrnnsstteeiinn 11991188--11999900

Ouverture a Candide-hoz

AAaarroonn CCooppllaanndd 11990000--11999900

Variációk

RRoobbeerrtt RRuusssseellll BBeennnneetttt 11889944--11998811

Szvit régi amerikai táncokból

JJoohhnn PPhhiilliipp SSoouussaa 11885544--11993322

The Thunderer March

négy ének kórus, két zenekar és három
kisebb zenekar van. Kiváló lehetõségek van-
nak mind hangszeren játszók, mind éneke-
sek számára a Koncert Fúvós Zenekarban, a
Fõiskola-közösségi fúvós zenekarban, a
kamarazenekarban, a jazz zenekarban, a
koncerténekkarban, az egyházi énekkórus-
ban, a nõikarban és kisebb együttesekben. A
Dordt hallgatók magán órákat kaphatnak
fúvós, vonós és ütõs hangszerekbõl, vala-
mint zongorából, orgonából és énekbõl. A
zeneszakos hallgatók felvehetnek egy általá-
nos képzés irányt (elõadás/pedagógia vagy
egyház zene) vagy zene tanárképzést (hang-
szer vagy ének). A tanítóképzõ szakos hall-
gatók szintén választanak zenét, mint érde-
klõdési területet. 

Henry Duitman dirigálja a Dordt College
Kamarazenekart, a koncertfúvósokat és az
Északnyugat Iowa Szimfonikus Zenekart.
Az Ohio State Egyetemrõl szerzett Ph.D.
fokozatot. Hangszeres zenei kurzusokat tart
és õ vezeti a zenei technológia labort a
Dordt Fõiskolán, ahol 1985 óta tanít.
Azelõtt zeneigazgató volt a Bradenton
Keresztény Iskolában, Floridában. Mind
Bradentonban, mind a Dordt Fõiskolán
sokat tett azért, hogy keresztény iskolai
hangszeregyütteseket hívjon meg feszti-
válokra. 



Az új, karzati játszóasztal terve:

Pálúr János és Fazakas Bálint, © 2005
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május 20. szombat 18 óra
MALI KATALIN

orgona

Mali Katalin 1977-ben született Kiskunfélegyházán.
Kecskeméten a Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközép-
iskolában orgona, angol nyelvû szolfézs-zeneelmélet és
karvezetés szakon érettségizett. Orgonatanára Révész
László volt. 1996-ban felvételt nyert a budapesti
Zeneakadémiára, ahol 2001-ben szerzett diplomát
Ruppert István és Pálúr János növendékeként. 2001-
2002-ben tanulmányait Münchenben folytatta Franz
Lehrndorfer professzornál. 2002-tõl a Tihanyi Bencés
Apátság orgonistája. Koncertezett számos hazai városban,
valamint Németországban és Erdélyben.
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KKoolloossss IIssttvváánn 11993322

Régi magyar táncok a XVII. sz-ból
átirat orgonára

JJoohhaannnn SSeebbaassttiiaann BBaacchh 11668855--11775500

h-moll prelúdium, BWV 544a
Erbarm dich mein, o Herre Gott, BWV 721 
h-moll fúga BWV 544b

iiggeeoollvvaassááss

KKooddáállyy ZZoollttáánn 11888822--11996677

Epigrammák (részlet)

BBoojjttáárr LLáásszzllóó 11992266--11999955

Megkésett Kodály-sirató

FFeelliixx mmeennddeellssssoohhnn 11880099--11884477

Á-dúr szonáta

PPiikkéétthhyy TTiibboorr 11888844--11997722

Improvisatio a Himnusz fölött
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június 4. Pünkösd vasárnap 17 óra
ZENÉS ÁHÍTAT

Klucsik Anna

cselló szóló- és kamarazenei darabok
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július 2. vasárnap 17 óra
ZENÉS ÁHÍTAT

orgonazenével

Pálúr János - orgona
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augusztus 6. vasárnap 17 óra
ZENÉS ÁHÍTAT

orgonazenével
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szeptember 3. vasárnap 17 óra

Pálúr János - orgona
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ZENÉS ÁHÍTAT

orgonazenével
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szeptember 9. szombat 18 óra
SÁROSI DÁNIEL

orgona

Sárosi Dániel 2000 júliusában tett érettségi vizsgát a
debreceni Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközép-
iskolában. Ugyanebben az évben nyert felvételt a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem orgona szakára, ahol
Pálúr János és Ruppert István növendéke. Középiskolás
kora óta rendszeresen koncertezik különbözõ temp-
lomokban és hangversenytermekben. Így a Debreceni
Református Nagytemplomban, a Szent Anna Székes-
egyházban, a Tihanyi Apátsági Templomban, valamint a
Zeneakadémia Nagytermében. Két alkalommal vett részt
az Orgonaszakos Növendékek Országos Találkozóján,
mindkét alkalommal kiemelt nívódíjban részesítette a
szakmai zsûri, 2000-ben pedig elnyerte a verseny nagydí-
ját. 2000 õszén Opavában (Csehország), 2002 õszén
pedig Gnasban (Ausztria) vett részt Nemzetközi
Orgonaversenyen, mindkétszer negyedik helyezést ért el.
2004 nyarán elindult a Lipcsei Nemzetközi Bach Orgona-
versenyen, melyen a középdöntõbe jutott. 2002-ben el-
nyerte Paderborn város fiatal mûvészek számára meghir-
detett Mûvészeti Ösztöndíját. 2003-tól a Freiburgi Zene-
akadémia hallgatója volt, ahol 2005 júliusában szerzett
orgonamûvészi diplomát Szathmáry Zsigmond osztályá-
ban.
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NNiiccoollaass ddee GGrriiggnnyy 11667722--11770033

Veni Creator

iiggeeoollvvaassááss

GGeeoorrgg MMuuffffaatt 11665533--11770044

Toccata sexta

DDiieettrriicchh BBuuxxtteehhuuddee 11663377--11770077

d-moll toccata és fúga, BuxWV 155

JJoohhaannnn SSeebbaassttiiaann BBaacchh 11668855--11775500

D-dúr prelúdium és fúga, BWV 532

WWoollffggaanngg AAmmaaddeeuuss MMoozzaarrtt 11668855--11775500

f-moll fantázia, K 608
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szeptember 23. szombat 18 óra
ZENEAKADÉMIAI 

hallgatók

orgonán közremûködik:

Bencze Bulcsú
Balogh Lázár
Soltész Petra
Szabó Balázs
Balog Norbert
Klucsik Eszter
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JJoohhaannnn SSeebbaassttiiaann BBaacchh 11668855--11775500

g-moll fantázia és fúga

iiggeeoollvvaassááss

FFeelliixx MMeennddeellssssoohhnn BBaarrtthhoollddyy 11880099--11884477

d-moll szonáta

CChhaarrlleess--MMaarriiee WWiiddoorr 11884444--11993377

6. szimfónia 1. tétel: Allegro

MMaauurriiccee DDuurruufflléé 11990022--11998866

Scherzo

TThhiieerrrryy EEssccaaiicchh 11996655

5 változat a Victimae pascali laudes témára

GGáárrddoonnyyii ZZssoolltt 11994466

Grand Choeur

33



október 1. vasárnap 17 óra

Pálúr János - orgona

34

ZENÉS ÁHÍTAT

orgonazenével
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október 7. szombat 18 óra
KARASSZON DEZSÕ

orgona

közremûködik: 
Karasszon Dénes - gordonka
Budafoki "Vespera" énekegyüttes 
(mûvészeti vezetõ: Papp Anette)

Karasszon Dezsõ 1952-ben született Szentesen. Zenei
pályafutását a miskolci Zenemûvészeti Szakközépisko-
lában kezdte, majd a budapesti Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Fõiskolán folytatta, ahol az orgona- és a zenetudo-
mányi tanszak hallgatója volt. Orgonamûvészi oklevelét
1976-ban szerezte meg. Ugyanebben az évben a debreceni
Református Kollégium tanára lett. 1988-tól pedig a
debreceni Zenemûvészeti Fõiskolán tanít általános zene-
történetet és orgona fõtárgyat. Zenetudományi munkássá-
gát egyrészt könyv-fordítások dokumentálják, elsõsorban
a régizene témakörében. Másrészt nagy figyelmet ébresz-
tettek elõadásai, például a Magyar Rádióban, a Soproni
Régizene Napokon és a debreceni posztgraduális tanfolya-
mokon. Orgonista-érdeklõdése gyakorlatilag a hangszer
teljes irodalmát felöleli. A legtöbb elismerést mégis J. S.
Bach és a Bach elõtti mesterek mûveinek interpretációjá-
ért kapta. 1986-ban megjelent Frescobaldi-felvétele "Az év
hanglemeze" kitüntetõ címet nyerte el. Nevéhez fûzõdik jó
pár kortárs orgonadarabnak, az õsbemutatója is. A
Debrecen-Nagyerdei református gyülekezet orgonistája.
Itt 1980-óta vezeti a vasárnaponkénti templomi hangver-
senyek sorozatát, amely ma már a város egyik fontos egy-
házzenei fórumának számít
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HHeeiinnrriicchh SScchheeiiddeemmaannnn 11559966--11666633

Magnificat primi toni

JJoohhaannnn SSeebbaassttiiaann BBaacchh 11668855--11775500

g-moll szonáta, BWV 1029
Vivace, Adagio, Allegro

iiggeeoollvvaassááss

RRoobbeerrtt SScchhuummaannnn 11881100--11885566

Három karakterdarab, Op. 68
Zord idõ, A-dúr kis prelúdium és fúga, Dal szöveg nélkül

GGáárrddoonnyyii ZZoollttáánn 11990066--11998866

Fantázia a húsvéti szekvencia dallamára
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december 3. vasárnap 17 óra
ZENÉS ÁHÍTAT

zsoltárkórusokkal

közremûködik: 
a Debreceni Kollégiumi Kántus,
a Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara,
és a Psalterium Hungaricum Énekkar

vezényel: Berkesi Sándor
orgonál: Pálúr János

KKooddáállyy ZZoollttáánn ((11888822--11996677))

összes Genfi Zsoltár feldolgozása egynemû karra 
és vegyeskarra

33. Nosza istenfélõ szent hívek
50. Az erõs Isten uraknak Ura
114. Hogy Izráel kijött Egyiptomból
121. Szemem a hegyekre vetem
124. Az Izráel ezt nyilván mondhatja
126. Mikor a Siont az Isten
150. Dicsérjétek az Urat
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november 5. vasárnap 17 óra
ZENÉS ÁHÍTAT

orgonazenével

Pálúr János - orgona
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BBeellééppõõjjeeggyyeekk hheellyyeetttt
Kérjük, ne feledkezzen el arról, hogy a

hangversenyek rendezési költségében
számítunk lehetõségeinek megfelelõ

adományára, melyet a perselyben
helyezhet el, vagy hivatali idõben

név szerint is befizethet.

IInnsstteeaadd ooff ttiicckkeettss
In order to make the concerts available to
everybody we do not sell tickets however

we ask you to place your donations
in the collecting box or make pay-
ments at the office to help us cover
the expenses.

A füzetet a Magyar Építõmûvészet 1913. évi 
XI. évfolyam 6. számában közölt korabeli fényképek illusztrálják.

A koncertfüzet megjelenését
a Plein-Jeux Bt. támogatta.

Mûvészeti vezetõ: Pálúr János
Kiadja: a Fasori Orgona Alapítvány, 2006

www.foa.fasor.hu

By purchasing the
edited concert CD
you support the Fasor
Organ Foundation.
Price: 15 Euro.

A hangversenyekbõl
készült CD megvá-

sárlásával az Orgona
Alapítványt támogat-

ja: ára 3000 ft.

AZ ORGONAÉPÍTÉS TÁMOGATÁSA

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Fasori Orgona Alapítványt 

éves adójának 1%-ával is támogathatja. Adószám: 18168688-1- 42 

Ezenkívül minden egyéb támogatás adókedvezményt biztosít a befizetõnek. 

Bankszámlaszám: 11 70 70 24 - 20 40 31 44

A külföldi átutaláshoz szükséges szabvány szerinti IBAN: 

HU65 1170 7024 2040 3144 0000 0000

SUPPORT FOR THE ORGAN BUILDING

Please remember that it is possible to offer the 1 % of your annual income tax 

to support the Fasor Organ Foundation. Tax registration number: 18168688-1-42.

All other donations are tax deductible. 

Bank account number: 11707024-20403144, 

from abroad: IBAN: 

HU65 1170 7024 2040 3144 0000 0000

Fasori Orgona Alapítvány



TEMPLOMLÁTOGATÁS

Csoportok számára a templomban félórás orgonabemutatót 
tartunk. Az erre vonatkozó igényt legalább 3 héttel elõre, a 

turisztika@fasor.hu e-mail címen kell jelezni.

VISITING OUR CHURCH

For groups it is possible to arrange a short organ demonstration. 
Please make arrangements at least three weeks prior to your visit at

t u r i s z t i k a @ f a s o r . h u


