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Fellépnek 

a kórustagok 

Bozi János tenor 
Fegyverneki Dániel basszus 

May Zoltán basszus, ütőhangszerek, kórusvezető 
Nagy Nóra szoprán 

Pappné Borsos Éva alt 
Románszki Loránd bariton, basszus furulya, A-lant 

Szabó Ervin tenor, szoprán furulya 

• 

és vendégeink: 

Le Quartet Vonósnégyes 

Ouanphanivanh-Kiss Noémi 1. hegedű 
Naszályi Péterné 2. hegedű 

Nagyné Naszályi Lívia brácsa 
Fűzy Anikó cselló 

• 

Bereczki Gábor G- és D-lant 
Korpai Anita alt 

Öllerer Kinga alt furulya, alt viola da gamba 
Sinkáné Kovács Anita tenor furulya 

Szemkeő-Martin Orsolya szoprán 
Tóth Gábor flamand virginál, zongora 

• 

Műsorvezető 
Szigyártó Imola Csilla 



 

MŰSORMŰSORMŰSORMŰSOR 

PRÆLUDIUM (J. Dowland, Margaret Board Lute Book, 1630 k.) 

IL BIANCO E DOLCE CIGNO (J. Arcadelt, 1539) 

LA, LA, LA (P. Certon, 1550 k.) 

IL EST BEL ET BON (P. Passereau, 1534) 

Angol lantzene 
GRIEN SLIVIS (ismeretlen szerző, Folger Library MS 1610.1 Dowland Lute Book, 1610) 

MY LORD WILLOUGHBY'S WELCOME HOME (J. Dowland, Folger Library MS 1610.1 Dowland Lute Book, 1610) 
DREWRIES ACCORDES (ismeretlen szerző, British Library MS Eg. 2046, Jane Pickeringe Lute Book, 1616) 

IF YE LOVE ME (T. Tallis, 1560) 

O MAGNUM MYSTERIUM (T.L. de Victoria, 1572) 

Régi európai tánczene reneszánsz furulyákon 
QUEEN’S ALMAN (W. Byrd, Fitzwilliam Virginal Book, 1609 k.; feld. J. Cassaza, 1991) 

BRANLES D’ÉCOSSE (T. Arbeau, Orchesographie, 1589; feld. Csörsz R.I., 1999) 
ALMAIN LORRAINE (BALLO FRANCESE) (G. Mainerio, Il Primo Libro de Balli, 1578) 

CHOREA POLONICA (W. Długoraj, lantkézirat, 1619) 
FERRAREZE – pavane és gaillarde (P. Phalèse, Liber Primus Leviorum Carminum, 1571) 

LASCIATEMI MORIRE (C. Monteverdi, 1614) 

PATAKI DIÁKDALOK A XVIII. SZÁZADBÓL (Farkas F., 1979) 

•   s z ü n e t  •    

CREDO a G-dúr miséből (F. Schubert, 1815) 

DIVERTIMENTO NR. 1, KV 439B (W.A. Mozart, 1783 k.) 

9. ZSOLTÁR (C. Fraysse; feld. A. Bergèse, 1976) 

A FÉNYES ISTENARCOT, 15. korál a Máté-Passióból (J.S. Bach, 1727) 

GAVOTTE a III. (D-dúr) zenekari szvitből (J.S. Bach, 1730 k.; feld. A. Öhrwall) 

TÚRÓT ESZIK A CIGÁNY (Kodály Z., 1925) 

GO DOWN, MOSES (spirituálé, 1862; feld. O. Kaufmann) 

THE STORM IS PASSING OVER (C.A. Tindley, 1905 k.; feld. B.W. Baker) 

WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN (gospel; feld. W. Schumann, 1955) 



 

IL BIANCO E DOLCE CIGNO (J. Arcadelt, 1539) 

Il bianco e dolce cigno 
Cantando more, et io 
Piangendo giung'al fin del viver mio. 
Stran'e diversa sorte, 
Ch'ei more sconsolato 
Et io moro beato. 
Morte che nel morire 
M'empie di gioia tutto e di desire. 
Se nel morir' altro dolor non sento, 
Di mille mort'il di sarei contento. 

A fehér és kedves hattyú 
Énekelve hal meg, 
Én viszont sírva érek életem végére. 
Furcsa és különféle a sors: 
Ő vigasztalan hal meg, 
Én pedig boldogan. 
Halál, amely teljesen eltölt örömmel és 
vággyal. 
Ha meghalva semmi fájdalmat nem 
érzek, 
Naponta ezerszer is vállalnám a halált. 

 

 

A mű alt szólama az eredeti kiadásban 
(Il primo libro di madrigali d'Archadelt a quatro con nuova gionta impressi, Velence, 1539.) 



 

LA, LA, LA (P. Certon, 1550 k.) 

La, la, la, je ne l'ose dire. 
La, la, la, je le vous dirai. 

Il est un homme en not' ville 
Qui de sa femme est jaloux. 
Il n'est pas jaloux sans cause, 
Mais il est cocu du tout. 

Et la, la, la… 

Il n'est pas jaloux sans cause, 
Mais il est cocu de tout. 
Il l'apprête, et s'il la mène 
Au marché, s'en va à tout. 

La, la, la… 

La, la, la, nem merem elmondani. 
La, la, la, mégis elmondom magának. 

Városunkban van egy ember, 
Aki féltékeny a feleségére. 
Nem ok nélkül féltékeny, 
Mert az mindenkivel megcsalja. 

La, la, la… 

Nem ok nélkül féltékeny, 
Mert az mindenkivel megcsalja. 
Ha magával viszi a piacra, 
Mindenfelé elkószál. 

La, la, la… 

IL EST BEL ET BON (P. Passereau, 1534) 

« Il est bel est bon, commère, mon 
mari. » 
Il était deux femmes toutes d'un pays, 
Disant l'une à l'autre : « Avez bon ma-
ri? » 
« Il ne me courrouce, ne me bat aussi. 
Il fait le ménage, 
Il donne aux poulailles, 
Et je prends mes plaisirs. 
Commère, c'est pour rire 
Quand les poulailles crient: 
‹ Co-co-da, co-co-da, 
Petite coquette, qu'est ceci? › » 

„Jóképű és kedves a férjem, komámasz-
szony.” 
Volt két asszony a faluban; 
Egymást kérdezték: „Jó férjed van-e?” 
„Nem szid engem, nem is ver. 
Elvégzi a házimunkát, 
Enni ad a baromfinak, 
Én meg élem világomat. 
Komámasszony, olyan mulatságos, 
Ahogy a tyúkok kotkodácsolnak: 
»Kotkodács, kotkodács, 
Mi van, te kis kacér?«” 

    



 

IF YE LOVE ME (T. Tallis, 1560) 

If ye love me, keep my command-
ments, and I will pray the Father, 
and he shall give you another Com-
forter that he may 'bide with you for 
ever, ev'n the Spirit of truth. 

Ha szerettek, tartsátok meg parancsai-
mat, én meg majd kérem az Atyát, és 
más vigasztalót ad nektek: az Igazság 
Lelkét, aki örökké veletek marad. 

(Jn 14,15–16) 

 
Gerard David: Jézus születése (szárnyas oltár, részlet, 1505–15) 

Metropolitan Museum of Art, New York 

O MAGNUM MYSTERIUM (T.L. de Victoria, 1572) 

O magnum mysterium et admirabile 
sacramentum ut animalia viderent 
Dominum natum jacentem in 
præsepio! O beata Virgo cujus viscera 
meruerunt portare Dominum Jesum 
Christum! Alleluia. 

Ó nagy misztérium és csodálatos szent-
ség, hogy az állatok a megszületett Urat 
jászolban fekve láthatják! Ó boldogsá-
gos a Szűz, akinek méhe méltó volt 
hordozni Urunkat, Jézus Krisztust! Al-
leluja. 



 

LASCIATEMI MORIRE (C. Monteverdi, 1614) 

Lasciatemi morire! Che volete voi 
che mi conforte in cosi dura sorte, in 
cosi gran martire? 

Hagyjatok meghalni! Mit gondoltok, 
mi vígasztal meg engem ilyen kemény 
sorsomban, ilyen nagy szenvedésemben? 

 

Alessandro Turchi: Bacchus és Ariadné (1630–32) Ermitázs, Szentpétervár 



 

PATAKI DIÁKDALOK A XVIII. SZÁZADBÓL (Farkas F., 1979) 

I. 

Erdőkön, mezőkön járó, 
Térj vissza ékesen szóló szép ráró! 
Csendesítsed szép szárnyaid, 
Álljanak meg már elfáradt lábaid! 

Szívem sebesíted, 
Víg kedvem epeszted, 
Éltem rövidíted, 
Mert bizony éretted 
Kész volnék letenni én életemet. 

Dárdához hasonló szíved, 
Mágnes szeretetihez hajló képed. 
Kedves ékes termeted, 
Sok szív fárad, sok szem árad éretted. 

Szívem sebesíted… 

II. 

Nem nyughatom, csak bujdosom, 
még éjszaka is, 
Azért nincsen nyugodalmam, 
ha aluszom is. 
Homályosnak tetszik nékem 
a fényes nap is, 
Könnyeznek útazásimban 
talán a fák is. 

Mondjátok meg, mi az oka, 
hogy keserűség, 
Éjjel-nappal szorongatja 
szívemet inség? 
Mert kit szívem híven szeret 
kemény lánggal ég. 
Mondjátok meg, kínjaimban 
mikor leszen vég? 

III. 

Ne járj hozzám szívem, éjjel, 
Inkább látlak nappal, jőjj el. 
Ha fogsz hozzám nappal járni, 
Nem félek senkitől; 
Akik fognak irigyelni, 
Távozzál ezektől. 

Irigyeljen, kinek tetszik, 
Csak magad tartsd, amint illik. 
Ha szeretni elkezdettél, 
Szeressél mindaddig, 
Miglen tested holtod után 
Földbe nem tétetik. 

IV. 

Vinnéd 
csak mindég 
az új vágyak súlyát, 
beletörve, 
meggyötörve, 
átkoznád már… 
Véred 
bár éget, 
csak tompítsad lángját, 
szabad élted 
elveszíted, 
ha sok leány vár. 
Vidámság, szépség 
társad volt nemrég, 
térj vissza hát. 
Jusson néked 
boldog élet 
és sok hű barát!    



 

V. 

Mázas kancsó, bögre, 
Mézes borral töltve, 
Télen-nyáron, mindenkor 
Vár a pince öble. 

Szomjat olt a hűvös lé, 
Mégis lángolsz tőle, 
Tölgyfa asztal, széles pad – 
Édes álom őre. 

Kedves tervem forgatom, 
Nektek önként mondom: 
Minden gondom itt hagyom, 
Sűrű borba fojtom. 

Mámor ízű levegő 
Fölszítja a vágyat, 
Ez a kocsma temető: 
Meghal itt a bánat! 

 

    

Sárospataki diák a XVIII. században (korabeli rajz) 



 

CREDO a G-dúr miséből (F. Schubert, 1815) 

Credo in unum Deum, Patrem 
omnipotentem, factorem cæli et 
terræ, visibilium omnium et invisi-
bilium. 

[Et] in unum Dominum Iesum 
Christum, filium Dei unigenitum, 
[et] ex Patre natum ante omnia 
sæcula. Deum de Deo, lumen de 
lumine, Deum verum de Deo vero, 
genitum, non factum, consubstanti-
alem Patri: per quem omnia facta 
sunt. Qui propter nos homines et 
[propter] nostram salutem descendit 
de cælis. Et incarnatus est de Spiritu 
Sancto ex Maria Virgine, et homo 
factus est. Crucifixus etiam pro nobis 
sub Pontio Pilato; passus, et sepultus 
est, et resurrexit tertia die, secundum 
Scripturas, et ascendit in cælum, 
sedet ad dexteram Patris. Et iterum 
venturus est cum gloria, iudicare 
vivos et mortuos, cuius regni non erit 
finis. 

Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem: qui ex 
Patre Filioque procedit, qui cum 
Patre et Filio simul adoratur et 
conglorificatur: qui locutus est per 
prophetas. 

[Et unam, sanctam, catholicam 
et apostolicam Ecclesiam.] Confiteor 
unum baptisma in remissionem 
peccatorum[. Et expecto resurrectio-
nem mortuorum,] et vitam venturi 
sæculi. Amen. 

Hiszek egy Istenben, a minden-
ható Atyában, mennynek és földnek, 
minden láthatónak és láthatatlannak 
teremtőjében. 

Hiszek az egy Úrban, Jézus 
Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, 
aki az Atyától született az idők kezdete 
előtt. Isten az Istentől, világosság a vi-
lágosságtól, valóságos Isten a valóságos 
Istentől. Született, de nem teremtmény, 
az Atyával egylényegű, és minden álta-
la lett. Értünk, emberekért, a mi üd-
vösségünkért leszállott a mennyből. 
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz 
Máriától és emberré lett. Poncius Pilá-
tus alatt értünk keresztre feszítették, 
kínhalált szenvedett és eltemették. 
Harmadnapra feltámadott az Írások 
szerint, fölment a mennybe, ott ül az 
Atyának jobbján, de újra eljön dicső-
ségben, ítélni élőket és holtakat, és or-
szágának nem lesz vége. 

Hiszek a Szentlélekben, Urunk-
ban és éltetőnkben, aki az Atyától és a 
Fiútól származik, akit éppúgy imá-
dunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a 
Fiút, Ő szólt a próféták szavával. 

[Hiszek az egy, szent, katolikus* 
és apostoli anyaszentegyházban.] Val-
lom az egy keresztséget a bűnök bocsá-
natára[. Várom a holtak föltámadását] 
és az eljövendő örök életet. Ámen. 

* Nem a mai jelentésében, hanem eredeti 
értelme szerint, azaz: egyetemes. 



 

9. ZSOLTÁR (C. Fraysse; feld. A. Bergèse, 1976) 

Je louerai l'Éternel de tout mon 
cœur, je raconterai toutes tes mer-
veilles, je chanterai ton nom. Je loue-
rai l'Éternel de tout mon cœur, je fe-
rai de toi le sujet de ma joie, alléluia ! 

Szívem mélyéből dicsőítlek, 
Uram, hirdetem nagy tetteidet. Ujjon-
gok és benned van örömöm, s magasz-
talom neved, ó Fölséges. 

(Zsolt 9,2–3) 

A FÉNYES ISTENARCOT 15. korál a Máté-Passióból (J.S. Bach, 1727) 

A fényes Istenarcot 
Vér s fájdalom fedi. 
Mint küzde szörnyű harcot, 
Hallgatva hirdeti. 
A főn, mely égi bérre 
Százszorta érdemesb, 
Szúr vad tövis füzére, 
Így még dicsőbb, nemesb. 

Alázva, törten állok 
A szent kereszt alatt. 
E könny legyen a zálog, 
Mily hőn sirattalak! 
E könny szívem tanúja, 
Hogy már híven szeret. 
Ó vedd szívedbe újra, 
Itt adj örök helyet. 

(ford. Rosty K.) 

    

Munkácsy Mihály: Golgota (1884) Déri Múzeum, Debrecen 



 

TÚRÓT ESZIK A CIGÁNY (Kodály Z., 1925) 

Túrót eszik a cigány, 
Duba. 

Veszekedik azután, 
Leba. 

Még azt mondja, pofon vág, 
Duba. 

Vágja biz’ a nagyapját, 
Leba. 

Csipkefa bimbója 
Kihajlott az útra. 

Rida-rida, bom-bom-bom, 
Kihajlott az útra. 

Arra ment Jánoska, 
Szakajt egyet róla. 

Rida-rida… 
Szakajt egyet róla. 
 

    

Amerikai rabszolgák édesburgonyát ültetnek (1863 k.) 



 

GO DOWN, MOSES (spirituálé, 1862; feld. O. Kaufmann) 

“‘Go down, Moses, away down 
to Egypt's land, and tell pharaoh: 

Let my people go!’” 

When Israel was in Egypt land… 

Oppressed so hard they could not 
stand… 

“Thus spoke the Lord,” bold Moses 
said… 

“‘If not, I'll smite your first born 
dead!’”… 

“‘No more shall they in bondage 
toil’”… 

“‘Let them come out with Egypt's 
spoil!’”… 

„»Menj le, Mózes, Egyiptom föld-
jére, és mondd meg a fáraónak: 

Engedje szabadon a népemet!«” 

Mikor Izrael Egyiptom földjén volt… 

Olyan elnyomás alatt, hogy már nem 
bírta… 

„Így szólt az Úr:” – mondta a bátor 
Mózes… 

„»Ha nem, lesújtok elsőszülött fiad-
ra!«”… 

„»Hogy rabszolgaságban ne sínylődje-
nek tovább«”… 

„»Engedd őket szabadon az egyiptomi 
fogságból!«”… 

THE STORM IS PASSING OVER (C.A. Tindley, 1905 k.; feld. B.W. 
Baker) 

Encourage my soul, and let us jour-
ney on. Though the night is dark 
and I am far from home, thanks be 
to God, the morning light appears. 
The storm is passing over. Hallelu-
iah! 

Bátorítsd lelkemet, és induljunk. Bár 
az éjszaka sötét és távol vagyok az ott-
honomtól, Istennek hála, már hajnalo-
dik. A vihar elvonul. Alleluja! 

WHEN THE SAINTS (gospel; feld. W. Schumann, 1955) 

Oh, when the saints go marching in, 
I want to be in that number. 

Mikor majd a szentek bevonulnak [a 
mennyországba], köztük akarok lenni 
én is. 



 

A kórusról 

A Chemical Singers megalakulása 2003-ra tehető, amikor két lelkes fiatal a munka hevében 
énekelni kezdett egy laborban, társuk nagy örömére. A folyosóra kiszűrődő hangokat hallva egy 
ott elhaladó muzikális fiatal is eltérült útjából, és csatlakozott az énekléshez. Napról napra több és 
több dal csendült fel, amely vonzotta a kíváncsi füleket. Így történt, hogy 2003 karácsonyára a 
kórus már 5 főből állt, és meghívást kapott az intézet egyik osztályának karácsonyi partijára. A 
nagy sikert arató fellépés után már nem volt megállás… 

A kórus tagjainak különböző érdeklődési köréből adódott, hogy a repertoárunk igen válto-
zatos. A reneszánsz polifonikus egyházzenétől kezdve a barokk és klasszikus szerzők kórusművei 
mellett magyar népdalfeldolgozások, afro-amerikai gospelek, spirituálék, valamint musical és 
popdal feldolgozások is szerepeltek már előadásainkban. Mivel többen is játszunk valamilyen 
hangszeren, az a cappella kórusműveken túl mindig igyekeztünk hangszeres kísérettel és szóló 
hangszerekkel is színesíteni műsorainkat. Ebben segítségünkre voltak állandó meghívott vendége-
ink: Bereczki Gábor (reneszánsz lantok) és Tóth Gábor (zongora). Ennek megfelelően a jubileu-
mi koncertünkre is igen színes műsort állítottunk össze. 

A kórus, megalakulása óta minden évben két alkalommal szórakoztatja énekével az érdek-
lődőket: egyszer karácsony előtt és egyszer a tavaszi-nyári időszakban. Ezen felül felléptünk az in-
tézet különböző rendezvényein (Doki Suli, Kutatóközponti Tudományos Napok) valamint kon-
ferenciákon és egyéb tudományt népszerűsítő rendezvényeken (pl. Kutatók Éjszakája). 

 
2003, az első karácsonyi koncert 



 

Kórustagok (2003–2013) 

Bárkai Tünde (szoprán), Bartha Cecilia (alt), Sabrina Boutefnouchet (szoprán), Bozi János (te-
nor), Farkas Orsolya (alt), Fegyverneki Dániel (basszus), Gróf Csilla (alt), Hazai Eszter (szoprán), 
Hollóné Sitkei Eszter (szoprán), Keszler Anna Mária (szoprán), May Zoltán (basszus, kórusveze-
tő), Nagy Nóra (szoprán), Pál Krisztina (alt), Pappné Borsos Éva (alt), Pham Truong Son (te-
nor), Románszki Loránd (bariton), Sinkáné Kovács Anita (furulya), Szabó Ervin (tenor), Szabó 
Sándor (basszus, lant), Szigyártó Imola Csilla (menedzser), Szijjártó Gábor (basszus) 

 

2012, Kutatóközponti Tudományos Napok 

Köszönet 

Köszönettel tartozunk a következő személyeknek, akik az elmúlt 10 év során támogatták, segítették az 
énekegyüttest: Kálmán Erikának és Pálinkás Gábornak az együttes felkarolásáért, lelkesedésükért és bízta-
tásukért, valamint anyagi támogatásukért. Szépvölgyi Jánosnak az egységes kottamappák elkészítésének fi-
nanszírozásáért. Peredyné Szabó Ritának a meghívók és plakátok nyomtatásában nyújtott segítségéért. 
Telegdi Juditnak és a HUNKOR Magyar Korróziós Szövetségnek a lelkes anyagi támogatásért, amivel le-
hetővé vált a jubileumi koncert különlegessé, ünnepélyesebbé tétele. Köszönet illeti továbbá a következő 
közreműködő énekeseinket és hangszereseinket: Füri Gábor, Kiss Réka, Króneisz Gábor, Rohrer Viktor – 
ének; Kovács Dénes, Péntek László. A koncertek videó felvételében nyújtott segítségükért (kamera biztosí-
tása és utómunkák) az alábbi személyeknek tartozunk köszönettel: Simon Ákos és Nyeső Péter. Köszönjük 
családjaink megértő támogatását és lelkes közönségünknek a koncertjeinken való megtisztelő részvételt. Bí-
zunk benne, hogy továbbra is számíthatunk jelenlétükre. 

Az ünnepi koncertünkön megszólaló historikus hangszerkópiákat készítették: Kovács Emil (A- és D-lant); Kováts Ba-
lázs és Szabó Zsolt (flamand virginál); Lőrinczi György (G-lant); Pásztor Endre (reneszánsz furulyák, alt viola da 
gamba). 
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