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„Elvetette oltárát az Úr ...“

Jeremiás Siralmai: Pataki A., Pálúr J. - Január 4.

„Vertikális koncert“

Közép-európai Kamarazenekar, Ajtony Csaba (Bécs) - Február 1.

Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus

Réti Árpád színművész előadásában, Pálúr János - Március 1.

G. F. Händel: János passió

a Soli Deo Gloria ének- és zenekar, vez. Erdélyi Dániel - Április 5. Virágvasárnap

Alföldy-Boruss Csilla

orgona - Május 3.

Bartus Helga (New York)

orgona - Június 7.

Horváth Loránd (Marosvásárhely)

lelkipásztor, költő zsoltár-szerzeményei - Szeptember 6.

a KRE Soli Deo Gloria énekkara

karnagy: Hargita Péter - Október 4.

Várnagy Andrea és Farkas Zsolt

négykezes zongoraestje - November 1.

Orgonazene Adventben

Pálúr János - December 6.

Zenés áhítatok (július-augusztust kivéve)
a hónap 1. vasárnapján, délután 5 órakor

Erkel Ferenc Vegyeskar
karnagy: Cseri Zsófia
Március 28. szombat

Ewald Rézfúvós Kvintett
művészeti vezető: Bakó Levente

Április 18. szombat

a Dunamelléki Ref. Egyházkerület
Kántorképző tanfolyama

záróhangverseny - Július 24. péntek

Vox Nova Baptista Férfikar
karnagy: Mátyus Elvira
Szeptember 19. szombat

Kovalszki Mária
zongoraestje, közreműködik: Kokas Dóra

Október 17. szombat

Hangversenyek (általában szombaton) este 6 órakor



Every time I make up the yearly programme of the
Fasor Musical Evenings I face the question what
music can give in today’s world and how music and
the mission of the musicians relates to the mission
of a church or a congregation.

When we speak about this we can not neglect peo-
ple’s present problems and today’s reality in
Hungary. Unfortunately the Hungarian society
plunges from one despair to another and it is not
good. The past five years showed that our
European membership can not save us from every
danger. The last general elections have promised a
completely different country than it is now. Some
people were nastily misled and those who could not
been deceived have to bear the consequences too.
The enemy of our wages is inflation and the drama-
tic fall of the Forint’s rate. The thing that yesterday
had some value today is worth only the two-third of
it. Pessimism as an uninvited guest is again here in
front of our doors and can hardly be turned away.
Our people is disappointed in itself since even in
democracy we have not learnt to choose good lea-
ders. It is almost easier for those who are not thin-
king because they are not oppressed by the burdens
of seeing clearly and by the avalanches of bad deci-
sions.

But perhaps in despair and hopelessness it has
become obvious what the centre of the good news
preached in the church is. The real foundation is
not good conditions, good leaders or valuable

money. There is only one foundation that endures
all afflictions. This according to 1 Corinthians 3,11
and to those who have tried it is Jesus Christ. The
generation of our parents and grandparents had
families and raised their children in the socialist
era. They did not have other hope either. Now it is
our turn.

The music sounding in the church can be enjoyed
in the context that it does not only want to make
our lives a bit better. We all feel that it would be too
little to make this present crisis a bit more comfor-
table. We all need the omnipotent God who has
surrounded us with all kinds of beauty of the crea-
ted world, and of all music is only one. The harmo-
ny of the unity of thinking and perception, this is
the dimension and opportunity of music. No infla-
tion, no depreciation. The nicest pieces of music
are the preview of heaven.

The Fasor Musical Evenings offer the possibility in
2009 to spend one hour in God’s house where we
can think about the foundations, the details of our
lives and about the solution of our difficult situati-
on. These events at the same time are the rare nice
life signs of the scarcely supported cultural and
music life whose level is lifted by the skills of the
talented and well-prepared musicians. It is never
too late to learn how to appreciate their performan-
ce.

János Pálúr

PrefaceElőszó
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Valahányszor újból összeállítom a Fasori Zenés
Esték éves programját, szembesülök azzal, mit
adhat a zene a mai világban, és hogyan kapcsolód-
hat össze a zene, az előadók küldetése egy temp-
lom, egy gyülekezet missziójával.

Ha erről beszélünk, nem vonatkoztathatunk el az
emberek mai problémáitól, a mai magyar valóság-
tól sem. Sajnos a magyar társadalom egyik csaló-
dásból a másikba zuhan és ez nincs így rendben. Az
elmúlt 5 év megmutatta, hogy az új európai tagsá-
gunk sem tud megmenteni bennünket minden ve-
szélytől. Az előző parlamenti választásokon egészen
mást ígértek, mint ami a magyar valóság most.
Csúnyán átejtettek bennünket, akit pedig nem
lehetett átejteni, ma az is viseli a következménye-
ket. Fizetésünk nagy ellensége az infláció és a forint
árfolyamának zuhanása. Ami tegnap még ért vala-
mit, ma már jó, ha kétharmadát éri. A pesszimiz-
must, mint hívatlan vendéget ismét alig tudjuk
kitessékelni az ajtón. Népünk saját magában is csa-
lódott, hiszen demokráciában sem tanultunk meg
jó vezetőket választani. Szinte annak könnyebb, aki
nem gondolkodik, mert nem nehezedik rá az össze-
függések súlya, a rossz döntések lavinái.

De talán ebben a kétségbeesésben, reménytelen-
ségben sokkal inkább egyértelművé vált, mi a
templomban hangzó örömhír lényege. Az igazi
fundamentum nem a tűrhető körülmények, jó
vezetők, vagy az értékálló pénz. Egyetlen olyan ala-
pot vethetünk életünknek, mely kiáll minden pró-

bát. Ez az 1 Korintus 3,11 szerint Jézus Krisztus és
azok szerint is, akik már kipróbálták. Szüleink és
nagyszüleink generációja az, akik családot alapítot-
tak és gyermekeket neveltek a szocializmus idején.
Nekik sem volt más valódi reménységük. Most
rajtunk a sor.

A templomban megszólaló zene abban a kontextus-
ban élvezhető, hogy nem csak egy kicsit akarja job-
bá tenni életünket. Mindannyian érezzük, hogy
kevés lenne a jelenlegi válságot csak egy kicsit kom-
fortosabbá tenni. Mindannyiunknak szüksége van a
mindenható Istenre, aki a teremtett világ annyiféle
szépségével vett körül bennünket, melyek közül
csak egy a zene. A gondolkodás és az észlelés egysé-
gének harmóniája, továbbfejleszthetősége és kime-
ríthetetlensége: ez a muzsika dimenziója és lehető-
sége. Nincs infláció, nincs amortizáció. A legszebb
zenék szinte a mennyország előképei.

A Fasori Zenés Esték 2009-ben is kínálják a lehe-
tőséget, hogy egy-egy órát eltöltsünk Isten házá-
ban, ahol elgondolkodhatunk életünk alapjain,
részletein, szorult helyzetünk megoldásán. Ezek a
rendezvények egyben az egyre kevésbé támogatott
kulturális- és zenei életünk mégis ritka szép életje-
lei, melyek színvonalát az idén meghívott tehetsé-
ges és komolyan felkészült előadók tudása emeli.
Soha nem késő megtanulnunk, hogyan becsüljük
meg őket.

Pálúr János

Előszó
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A Fasori Református Templom
zenés alkalmainak vendégei voltak:

Almásy László Attila, Balog Norbert,
Bencze Bulcsú, Deák László, Fassang László,

Horváth Márton Levente, Karosi Bálint,
Király Csaba, Mali Katalin, Méhes Balázs,

Pétery Dóra, Révész László, Ruppert István,
Sárosi Dániel, Szabó András, Varga Petra

– orgona

Csillagh Katalin, Kovalszki Mária,
Mezei Pál – zongora

Banda Ádám, Kokas Katalin,
Környei Zsófia – hegedű

Klucsik Anna – cselló
Fasangné László Éva,

Fejérvári Zsolt– nagybőgő
Seres Dóra – fuvola

Frenczel Bertalan – trombita
Pétery Tibor, Szabó Csaba – gitár

Avvakumovits Györgyi, Basky István,
Faragó Laura, Kárpátiné Berkesi Boglárka,

Rozsinszky Emília, Zádori Mária – ének

Carmine Celebrat kórus, Debreceni Kántus,
Fidelissima Vegyeskar, Kardos Pál Nőikar

Akadémia Vonósnégyes, Dordt College fúvós
zenekara, Ewald Rézfúvós Kvintett,

Soli Deo Gloria Kamaraegyüttes

Erkel Ferenc Vegyeskar, KRE. Soli Deo Gloria
énekkara, Kispest Központi Református

Gyülekezet énekkara, Pasaréti Palló Imre
Énekkar, Pesterzsébet Központi Református

Kórus

Az Österreichische Kulturforen in Bratislava, Budapest
und Bukarest; Aussenministerium Österreich; Collegium
Hungaricum Vienna; Magistratisches Bezirksamt MA3
Wien; Kulturkomission Leopoldstadt (2. Bez. Wien);
Polnisches Institut Wien; Oestig; SKE-Fonds
támogatásával.

A transzcendencia lényegét szavak nélkül lehet csak igazán
megragadni. Itt nem számít a származás, hovatartozás,
csak a figyelés és befogadás és a megnyílás képessége.

Koncertsorozatunk közép-európai templomokban hangzik
el és neve, „Függőleges Koncert“, a két alapvető irány közül
azt jelöli, amely az embert a hétköznapokból elemeli, ösz-
szeköti az eget a földdel, felrepíti a hangot és a hallgató
figyelmét a mindenhonnan hangzó zene falként tereli kö-
zépre. A zenészek változó, szétszórt elhelyezkedése a tér-
ben megváltoztatja a hagyományos passzív hallgatói hoz-
záállást és bevonja a zene hangzó terébe.

Bolcsó Bálint, Ivan Buffa, Ajtony Csaba és Wolfgang
Liebhart darabjai kifejezetten erre a sorozatra készültek, a
változó térbeli elrendezés és föld-ég viszonyát kutatják.
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február 1. vasárnap, 19 óra

Közép-európai Kamarazenekar
művészeti vezető: Ajtony Csaba
Kaoko Amano - szoprán
Tomasz Skweres - cselló
Piotr Skweres - cselló
Nagy Katalin - fuvola/basszusfuvola
Ajtony Csaba - Orgona

Olga Neuwirth (A): Spleen II - basszusfuvola
Jana Kmitova (SK): Abschied - fuvola, orgona
Ajtony Csaba: Säulen (Oszlopok)
szoprán, fuvola, 2 cselló, orgona
Bolcsó Bálint: Tryptichon Útkeresésn
szoprán, fuvola, orgona
Tomasz Skweres (A/PL ): Verzus - cselló
Bolcsó Bálint: Tryptichon - A híd
szoprán, fuvola, orgona
Bolcsó Bálint: Tryptichon - Útkeresés
szoprán, fuvola, orgona
Piotr Skweres: Schleife (csúszka) - cselló
Bolcsó Bálint: Tryptichon - Bevezetés
szoprán, fuvola, orgona

Tomasz Skweres (A/PL ): 14. Zsoltár
szoprán, fuvola, 2 cselló, orgona
Vladimir Bokes: Praeludium és fúga - orgona
Wolfgang Liebhart: Te voltál a szeplőtlen virág
Én voltam a fájdalmától megfosztott virág

Ajtony Csaba

Részletes
műsorok

www.mikamo.info
www.ajtonycsaba.com



április 18. szombat, 18 óra

Ewald Rézfúvós Kvintett
művészeti vezető: Bakó Levente
Bakó Levente és Tarkó Tamás (trombita)
Kovalcsik András (kürt), Magyar Péter (harsona)
Peresztegi Attila (tuba)

JohannHermann Schein 1586-1630

Musik für Blechbläser 1624
1. Intrade, 2. Intrade, 3. Canzona, 4. Intrade, 5. Intrade
6. Intrade, 7. d-moll szvit, 8. c-dúr szvit, 9. Canzona

Banchetto Musicale 1617 - részletek
Allemande I, Intrada, Allemande III, Padouana II,
Allemande IV.

Choralmusik für Blechbläser
Nun komm, der Heiden Heiland ( EKG 1) / Nun komm, der
Heiden Heiland /
Gottes Sohn ist kommen ( EKG 2) / Vom Himmel hoch da
komm ich her ( EKG 16) / Vom Himmel hoch da komm ich
her / Freut euch, ihr lieben Christen / Da Jesus an dem
Kreuze stund I. / Da Jesus an dem Kreuze stund II. /
O Mensch, bewein dein Sünde gross ( EKG 54) / Christ lag
in Todesbanden ( EKG 76) / Christ lag in Todesbanden /
Erschienen ist der herrlich Tag ( EKG 80) / Heut trium-
phieret Gottes Sohn ( EKG 83) / Komm, Heiliger Geist,
Herre Gott ( EKG 98) / Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
/ Ich freue mich im Herren / Vater unser im Himmelreich
( EKG 241) / Allein Gott in der Höh sei Ehr ( EKG 131) /
Nun danket alle Gott8

március 28. szombat, 18 óra
Erkel Ferenc Vegyeskar, vezényel: Cseri Zsófia

Devecsai Gábor - Trombita
Pálúr János - orgona
Vámos Marcell - cselló
Varga Csilla - zongora
László Nóra, Mihály Andrea,
Króneisz Gábor, May Zoltán - ének

Franz Schubert 1797-1828

G-dúr mise No. 2, D. 167
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei

Philippos Tsalahouris 1969

Φίλιππος Τσαλαχούρης

3. mise, ősbemutató
Λειτουργία αρ. 3, op. 40
Kyrie, L’Annunziazione, La nativita del Signore,
Intermédio, La crocifissione del Signore, La risurrezione
del Signore, Amen

www.ewald.hu

www.erkelferencvegyeskar.hu



június 7. vasárnap, 17 óra

Bartus Helga (New York)
orgona

Johann Gottfried Walther 1684-1748
h-moll Concerto - Giuseppe Meck átiratában
Allegro, Adagio, Allegro

Charles John Stanley 1712-1786
d-moll Voluntary (10 „voluntary” orgonára 1748)
Allegro, Adagio, Allegro

igehirdetés

Johann Sebastian Bach 1685-1750
c-moll trió BWV 585 - Johann Friedrich Fasch átiratában
C-dúr prelúdium és fúga BWV 547

Eugène Gigout 1844-1925
h-moll Toccata
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május 3. vasárnap, 17 óra

Alföldy-Boruss Csilla
orgona

Giovanni Battista Grillo 16??-1622
Canzon
Andrea Gabrieli 1510-1586
Canzon quarta
Adriano Banchieri 1567-1634
Canzon

Gottfried August Homilius 1714-1787
Három korálfeldolgozás
Schmücke dich,o liebe Seele / Christ lag in Todesbanden /
Jesus, meine Zuversicht

Johann Sebastian Bach 1685-1750
d-moll prelúdium és fúga BWV 539

igehirdetés

Baldassare Galuppi 1706-1785
d-moll szonáta

Giovanni Morandi 1777-1856
Offertorio



október 17. szombat, 18 óra

Kovalszki Mária - zongora

közreműködik:
Kokas Dóra - gordonka

Johann Sebastian Bach 1685-1750

D-dúr gambaszonáta, BWV 1028

Johannes Brahms 1833-1897

e-moll szonáta, Op. 38

Robert Schumann 1810-1856

Fantasiestücke, Op. 73

Bohuslav Martinů 1890-1959

Variációk egy Rossini-témára
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szeptember 6. vasárnap 17 óra

Horváth Loránd lelkipásztor, költő, zsoltárszerző
Nyári István
Horváth Hajnalka
Pálúr János

Felvidéki kuruc dallam
Krisztusom kívüled (226. ének 1-2.)

Erdélyi dallam, Kolozsvár 1744

Mindenható Úr Isten (213. ének 1,13)

Délvidéki szerző
Légy irgalmas Úr Isten (221. ének 1,6)

Csiky Boldizsár 1937

50. zsoltár a Marosvásárhelyi Zsoltárok kódexből

Horváth Loránd 1930

A III. Református Világtalálkozó Himnusza a 90. zsoltár
gondolataival

Horváth Loránd átköltése a 226. ének dallamára
112. ABC-s Zsoltár

90. zsoltárparafrázis orgonán

145. ABC-s Zsoltár

150. Genfi zsoltár

Székely himnusz
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december 6. vasárnap, 17 óra

Orgonazene Adventben
Pálúr János

Louis Claude Daquin 1694-1772

12 Noël (karácsonyi ének)
I. „A la venue de Noël“

(Karácsony érkezésekor)
VI. „Qu’Adam fut un pauvre homme“

(Szegény Ádám, ki bűnbe vitt)
X. „Quand Dieu naquit à Nöel dedans la Judée“

(Mikor Júdeában Isten született)
XII. „O Dieu de clémence, viens par ta présence“

(Jöjj, irgalom Istene) svájci dallam

César Franck 1822-1890

L’Organiste 2. kötet
Grand Chœur (C-dúrban)

Olivier Messiaen 1908-1992

„Az Úr születése”
III. Desseins éternels (Örök célok)
Mert Krisztusban kiválasztott minket magának már a
világ teremtése előtt ... előre el is határozta, hogy fiaivá
fogad minket Jézus Krisztus által, ... hogy magasztaljuk
dicsőséges kegyelmét. (Ef. 1.4-6)

Pálúr János 1967

Improvizáció

Louis Bourgeois 1515-1559 66. zsoltár
Ludwig van Beethoven 1770-27

Sonata quasi una Fantasia Op. 27, No. 2.
I. tétel (a továbbiakban is többnyire részletek)
Camille Saint-Saëns 1835-1921 A hattyú
Edvard H. Grieg 1843-1907 Reggeli hangulat (Peer Gynt szvit)
Claude Debussy 1862-1918 Csónakon (Kis szvit)
Liszt Ferenc 1811-1886 2. magyar rapszódia
Moritz Moszkowski 1854-1925 3. Spanyol tánc Op. 12
Grieg: Norvég tánc Op. 35, No. 1.
Debussy: Holdfény (Clair de lune)
Bartók Béla 1881-1945 Csillagok, csillagok ... (Gyermekeknek)
Maurice Ravel 1875-1937 Csúnyácska a Pagodák hercegnője
Gabriel Fauré 1845-1924 Mi-a-ou Op. 56 (Dolly szvit)
Grieg: A hegyi király barlangjában (Peer Gynt szvit)
Antonín Leopold Dvořák 1841-1904 Szláv tánc Op. 46, No. 7.
Ravel: Csipkerózsika pavane-ja
Ravel: Tündérkert (Lúdanyó meséi)

1. nap Kezdetek ... Isten
lelke lebegett a vizek fölött.
Legyen világosság!
2. nap Boltozat megalko-
tása, vizek elválasztása
3. nap: A szárazföld meg-
teremtése ... az összegyűlt
vizeket pedig tengernek
nevezte, A növények te-
remtése.
4. nap Isten megteremtet-
te az égbolt világító testjeit
...a napot, a holdat és a
csillagokat.
5. nap Élőlények megte-
remtése a vízben és az
égbolt alatt
6. nap A földi állatok te-
remtése. A csúszómászók
teremtése. Megteremtette
Isten az embert ...
… és megáldotta őket.
7. nap Isten megáldja,
megszenteli a hetedik
napot és megpihen.
És látta Isten, hogy min-
den, amit alkotott, igen jó.
(Genezis könyve)

november 1. vasárnap, 17 óra

Várnagy Andrea és Farkas Zsolt
négykezes zongoraestje

narrátor:
Borbély T.
András



Belépőjegyek helyett
A hangversenyek rendezési

költségeiben az ön adománya is segít,
melyet elhelyezhet a perselyben,

vagy hivatali időben
név szerint is

befizethet.

Instead of tickets
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.

Támogató: Plein-Jeux Bt.
Művészeti vezető: Pálúr János

Kiadja: a Fasori Orgona Alapítvány , 2009
www.fasor.hu

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, Adógazolásokhoz adószámot kérünk!

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

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

TEMPLOMLÁTOGATÁS
Csoportok a templomban félórás orgonabemutatót hallgathatnak meg.

Az erre vonatkozó igényt legalább 3 héttel előre, a
turisztika@fasor.hu

e-mail címen kérjük jelezni.



Dicsérő ének a 45. zsoltárból vett
versekre
Szép könyörgés
Az Úr Isten az én reménységem
Magasztaló ének: Isten nékem
erőm, bizodalmam
Erős vár a mi Istenünk
Az Úr szabadított meg
Ó, örök hatalmú mennyei
Szent Isten
Szelíd szemed, Úr Jézus
Ahova te mégy
Psalmus poenitentialis
Isten csodálatos útainak dicsérete
Ich weiß, woran ich glaube
A tékozló fiú - kisoratórium

66:25

Szeretettel ajánljuk a fasori templomban készült első
kórus-orgona CD megvásárlását 2000 forintos áron.


