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Évfordulók

80 éve született Pászti Miklós
A Farkasréti temetõben március 31-én a Nemzeti Énekkar tar-

tott megemlékezést Pászti Miklós zeneszerzõ, karnagy születésének
80. évfordulója alkalmából.

A megemlékezésen részt vett a zeneszerzõ lánya és unokája, va-
lamint a Pászti Miklós Vegyes Kórus, közremûködött a Nemzeti
Énekkar Antal Mátyás vezetésével.

Pászti Miklós Liszt-díjas, Érdemes Mûvész, a Liszt Ferenc Társa-
ság és a Kodály Zoltán Társaság alapító tagjának kopjafájánál Palo-
vics Lajos, Biatorbágy polgármestere méltatta a zeneszerzõ, kar-
nagy életmûvét, munkásságát:

„Tisztelt Emlékezõ Közösség! Kedves Barátaim!
Megtisztelõ és bizonyos szempontból meglepõ volt számomra a

felkérés, hogy Pászti Miklós sírjánál én tartsak emlékezõ beszédet. Én
nem ismerhettem õt személyesen, mint családtagjai vagy munkatár-
sai, kollégái, tanítványai. Az idõ elõrehaladásával azonban egyre in-
kább helyénvaló lesz, hogy amivel halhatatlanná lett, mûvei miatt és
mûveivel emlékezzünk rá.

Be kell vallanom, amikor annak idején a Magyar Állami Népi
Együttes egy-egy elõadását láttam, hallottam, nem törõdtem vele, ki
a koreográfus, ki a zeneszerzõ, ki vezényel. Pászti Miklóssal már csak
halála után »ismerkedhettem meg«, amikor gyermekei, kollégái a
Pászti Miklós Alapítvány létrehozásakor ellátogattak Biatorbágyra,
mûvészeti iskolánk felvette, felvehette a nevét és vegyes kórusunk
megtanulta és mûsorra tûzte Pászti Miklós könnyebb, kisebb kórus-
mûveit. Elkezdtem figyelni, keresni a Pászti-mûveket és az általa vezé-
nyelt darabok felvételeit a rádiómûsorban.

Hallgatóként és mûkedvelõ kórusénekesként egyaránt lenyûgözött
a Kereszt; ott és más, nemzetközileg is elismert mûveiben a gregorián
témák többszólamú feldolgozása vagy a korban már valamivel ké-
sõbbi reneszánsz latin költemény megzenésítése. A feltámadás örö-
mét hirdetõ, protestánsoknál és katolikusoknál egykor egyaránt éne-
kelt gyülekezeti énekek kórusfeldolgozását hallva arra gondolok, bi-
zonyára õ is szívesen látta volna, ha mi, marakodó keresztények, ke-
resztyének egymással, magunkkal és többi embertársunkkal összebé-
külnénk.

Pászti Miklós egy új kaput nyitott számunkra, a világnak egy eddig
nem így ismert vagy némileg homályba maradó részére. A történeti
énekeket, népdalokat akár szóló, akár kórusénekként formálta meg,
hangszeres kíséretei a hagyományosnak ismert módokhoz alkalmaz-
kodott, de jellegzetesen Pászti Miklós keze nyomát hordozza. A több
tízezer, néhány százezer magyar dalból úgy válogatott, hogy ezek vé-
gigkísérnek az egész emberi életúton és annak változatos érzelmi
megnyilvánulásain. A csúfolódó és melankólikus Két ormánsági nép-
daltól a most egyik részletében elhangzott Csángó-magyar szerelmi
dalon keresztül ívelnek ezek a mûvek a Három régi nóta Pálóczi Hor-
váth Ádám egyik »Tuss«-át feldolgozó »Akinek most kedv nincs« kez-
detû teljes felszabadultságát tükrözõ zárótételéig.

Amivel megismerkedhettem ezidáig, csak kis töredéke Pászti Mik-
lós mûveinek és tevékenységének. A mi kis kórusunk most a Népdal-
kantáta, tanulásával készül az áprilisi Pászti Miklós-napokra. Gyer-
mekei és a Pászti Miklós által alapított Nemzeti Énekkar méltó Pászti
Miklóshoz, mi is a róla elnevezett mûvészeti iskolák tanárai és tanulói
és a vegyes kórus, igyekszünk, hogy ne valljunk szégyent névadónk
elõtt.”

Pászti Miklós zeneszerzõ, karnagy mûveit elõadásai által õrzi
meg és teszi élõvé a Nemzeti Énekkar, a Pászti Miklós Vegyes Kó-
rus. Nevét és emlékét a róla elnevezett Móri Pászti Miklós Zeneis-
kola, Pászti Miklós a Zenei Nevelésért Alapítvány és a biatorbágyi
Pászti Miklós Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, valamint a
Pászti Miklós Alapítvány ápolja és õrzi.

2008. április 5-én az MTA Kongresszusi termében emlékmûsort
rendeztek, a XXXII. Bárdos Lajos Zenei Hetek Nyitó Hangverse-
nyén énekelt a Pászti-kórus. Közremûködõ együttesek: Bárdos La-
jos Kamarakórus (vez.: Kempelen Tünde); Sonantes Kamarakórus
(vez.: Jankovics László); Pászti Miklós Vegyes Kórus (vez.: Bolyki
Eszter), Óbudai Kamarakórus (vez.: Erdõs Ákos); Budapesti Mon-
teverdi Kórus (vez.: Kollár Éva). Az összkar a közönséggel együtt
énekelte Bárdos Lajos (Márkus Miklós) Tábortûznél címû darabját.

Bárdosköszöntõ c. versét elmondta Miskolczi Ottó színmûvész.

Miskolczi Ottó: Bárdoskösztöntõ

A magyar égen állócsillag lenni,
A többség ajkán megmaradni dalban,
Öreg s ifjú szívekblõ énekelni
És szeretetre lázítani halkan,
Az tud, kinek szárnyát nem köti semmi,
Kitölti az ûrt fényharmóniákban,
Tud sötétben is egyenesen menni
Földünkön: valahol Európában.
Hogy ha lettél nekünk, maradj hát velünk.
Létünk záloga rejlik dalaidban,
E térben és idõben végtelenben
Anyanyelvünket játszva tanítsd nekünk.
Értelmes béke szárnyal minden dalban,
Szív és mosoly a szemben, szerelemben.

A Pászti-kórus a közeljövõben Szerbiában lép fel a nagybecske-
reki Emmanuel kórus meghívására, valamint részt vesznek a VII.
Vajdasági Bárdos Fesztiválon, május 17–18-án.

A névadó szobra
A Krónika elõzõ számában hírt adtunk arról, hogy Lelkes Márk

biatorbágyi szobrászmûvész Karikó János mellszobrát készíti.
Azonban tévesen közöltük azt, hogy ezt önkormányzati épület mû-
terembérlete fejében tenné. Biatorbágy egykori bírójának, népköl-
tõnek és az Olvasó Kör jegyzõjének mellszobrát a Karikó János
Könyvtár ötvenéves fennállásának jubileumi ünnepségére aján-
lotta fel ellentételezés nélkül. Az önkormányzat fontolgatja, hogy
bronzból leöntetni az elkészült mûvet és a Karikó János utca egyik
pontján felállítja.

A mûvész a mûterem fejében a képviselõ-testület által megjelölt
másik portrét (Szily Kálmán, Juhász Gyula, Ritsmann Pál stb.) ké-
szíti majd el.

H. I.


