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Igét hirdet:
Közremőködik:

dr. K OVÁCS LÁSZLÓ ATTILA
DÉCSEI LÁSZLÓ BOTOND és MAKAY K LÁRA
(Felkészítı tanáruk: K ISS ZOLTÁN)

Kezdı ének:
334. Az Úr az én hő pásztorom

2. Tiszta vizekre vezérel, Hogy engem megújítson; Megerısít Szentlelkével, Hogy
lelkemben vidítson; És mint jó pásztor terelget, Az igaz ösvényen vezet Az
üdvösségnek útján.
3. Ha szinte halálnak járnék Hideg, sötét völgyében, De mégis semmit nem félnék E
végsı nagy ínségben; Mert velem vagy mindenkoron, Ha te vezetsz, megnyughatom
Minden bajos ügyemben.
4. Lelkemet szent eledellel Élteted asztalodnál, Mert testeddel és véreddel Nagy
vigasztalást adtál. Szentlelkednek örömében Részt adsz énnékem nagy bıven,
Megtöltvén poharamat.
5. Irgalmad és nagy jóságod Megelégít engemet, A te anyaszentegyházad Így táplálja
lelkemet; És segít, hogy célhoz érve Eljussak a dicsıségre, Hozzád mennybe,
Jézusom.
23. zsoltár Augsburg 1531 (német)

Elıadók és mősoruk:
•

DÉCSEI LÁSZLÓ BOTOND kilenc éve folytat orgonatanulmányokat elıbb a Vikár
Sándor zeneiskola orgona osztályában majd a Nyíregyházi Mővészeti Szakközépiskola és
Kollégium orgona szakán. Botond gyakran lép fel kórusénekesként a Szabolcsi Adventista
Vegyeskarral, valamint orgonistaként megyénk több orgonáján.
J. S. Bach: Esz-dúr szonáta I. tétel
Johann Sebastian Bach fia, Carl Philipp Emanuel zenei fejlıdését elısegítendı hat szonátát
írt, amelyek máig az orgonatanulás megkerülhetetlen darabjai. A szerzı zsenialitásának
köszönhetıen ezek a technikailag igen nehéz mővek csodálatos mestermővek lettek,
amelyek elıadása a kész mővész számára is örök kihívást jelentenek.
Sigfrid Karg-Elert: Eljött hozzánk az üdvösség korálelıjáték
Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) német-dán származású zeneszerzı, aki oboán, zongorán,
harmóniumon és orgonán játszott. Karg-Elert a zongora és az orgona zenei kifejezı
eszközeit az 1850-es években kifejlesztett francia harmóniumban látta összekapcsolódni.
Az op 65.-ös Korálimprovizációk címő sorozatában 66 orgona-korálelıjátékot komponált a
korszak legismertebb evangélikus énekeihez. Ebbıl a sorozatból következik most az Eljött
hozzánk az üdvösség kezdető korálelıjáték.

•

MAKAY K LÁRA a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója, a Vikár Sándor Zenei Alapfokú
Mővészeti Iskola orgona és egyházzene szakos tanulója, több zenei verseny gyıztese, a Pro
Musica Leánykar tagjaként számos nemzetközi kórusverseny gyıztese, 2014-ben a Kodály
Zoltán Általános Iskola hangszeres gáláján orgonajátékával a verseny nagydíját nyerte el.
Klára tanulmányai mellett a Nyíregyháza-Városi gyülekezet kórusának orgonakísérıje.
J. S. Bach: g-moll fúga BWV 578
A prelúdium nélkül fennmaradt g-moll fúga az elsı alkotóperiódus gyümölcse. A dallamos,
könnyen megjegyezhetı fúgatéma könnyed bájával minden alkalommal elbővöli a
hallgatót.
Liszt Ferenc: Tu es Petrus
A Tu es Petrus címő orgonamő elsı verziója az 1863-ban íródott Pápai himnusz. Két évvel
késıbb Liszt kórusmővé dolgozta át és ebben a formájában került a Krisztus oratóriumba.
Ebbıl a feldolgozásból készült a Tu es Petrus címő orgonamő. A mő két témája Jézus két
mondatának zenei megfogalmazása. Az egyik így hangzik: Te Péter vagy és erre a
kısziklára építem Anyaszentegyházamat, a másik pedig így: Simon, János fia, szeretsz-e
engem?
Léon Boëllmann (1862-1897): Tokkáta
Léon Boëllmann elzászi születéső francia zeneszerzı, akinek legfontosabb mestere Eugéne
Gigout volt. Tanulmányai befejeztével 1881-tıl a párizsi Saint-Vincent-de-Paul templom
orgonistája lett, ahol két Cavaillé-Coll-orgona is a rendelkezésére állt. A most következı
Tokkáta legismertebb orgonamőve, az op.25-ös Gótikus szvitt utolsó tétele.

Záró ének:
110. Nyugvóra térek, Istenem
Lipcse 1573

2. Hívlak, megváltó Jézusom, Segítım vándorutamon, Világom a sötétben: Küldd
angyalod, Hogy búk, bajok, Kísértés ellen védjen!
3. Küldd ıt, mint hıs vitézedet, Hogy nyújtson mentı, hő kezet, Ha bőn hatalma ront
rám! S ha jı halál, Szentlélek, állj Mellém a végsı órán!
Cornelius Becker 1561-1604 (német)

Következı orgonazenés áhítatunkat 2016. május 15-én vasárnap, PÜNKÖSD ünnepén
1800 órakor tartjuk KISS ZOLTÁN orgonamővész közremőködésével.
Mősoron: Max Reger orgonamővek.

