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Bálintné Kovács Júlia
Hogyan találtam rá az erdélyi 

magyarörmények híres zenész családjára?
1. rész

2016-ban is közvetítette a Duna-TV Csíksomlyóról a Pünkösdi Zarándoklat szent-
miséjét. Felfigyeltem rá, hogy a négy előénekes közül az egyik neve Petres Zoltán 
Tamás volt.

A Petrás névről tudtam, hogy szerepel az örmény családnevek között, és arra 
gondoltam, hogy a Petres ennek változata lehet. Jó érzékkel utána néztem, kuta-
kodtam, és sok mindent megtudtam a Petres családról, a leghitelesebb forrásból, 
Petres Ignác egyik fiától Petres Csabától, aki példaértékű módon ápolja édesapja 
emlékét. (Az örmény gyökerekre is fény derült, de erről később szólok, csak azért, 
hogy fokozzam a feszültséget...)

Gyergyóditró: Méltó tisztelgés a neves zenésznek

Gyergyóditró neves szülötte Petres Ignác, 
zenész, zenetanár és az erdélyi műkedve-
lő zenei mozgalom kiemelkedő egyéni-
sége születésének századik évfordulóján 
emlékszoba-avatással egybekötött ünnepi 
emlékműsorral tisztelgett a település ön-
kormányzata és lakói, valamint a Petres 
leszármazottak és a Gyergyói-medence 
zenekedvelői. A május hatodikára szerve-
zett ünnepség nyitómozzanata a ditrói, va-
lamint a csomafalvi Petres Ignác fúvósze-
nekarok előadása volt, ezután 

Bardócz Ferenc polgármester méltatta a 
község tevékeny szülöttét. 

„Élete, munkássága ma is példaértékű 
és nemzeti kultúránk megőrzésére köte-
lez” – hangsúlyozta. A szalagvágás után 
következett a tulajdonképpeni műsor, 
amelyet Petres Csaba zenetanár és zene-
szerző, Petres Ignác fia állított össze. A 
gazdag és változatos repertoárban a ditrói 
egyházi kórus, a Siklódy Lőrinc Általá-
nos Iskola gyermekkórusa és blockflöte 
együttese, valamint a ditrói népi zenekar 
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mellett, helyet kapott a Csíki Tibor vezet-
te csomafalvi Petres Ignác Fúvószenekar, 
illetve a ditrói Petres Csaba vezette fúvós-
zenekar, ugyanakkor a Gyergyó-medencei 
zenetanárok kórusa és Filip Ignác fuvola-
művész fellépése. A rendezvény színvo-
nalát külön emelte és családias jelleget 
kölcsönzött neki a Petres Ignác nyomdo-
kain haladó unokák és dédunoka műso-
ra. Csodálatos zongoraszólóval adózott a 
neves zenésznek Pál Petra, a dédunoka, 
az unoka Petres Katalin pedig blockflöte 
szólóval emlékezett. A zenekonzervatóri-
umot végző Petres Zsuzsa nagybőgő szó-
lója külön említésre méltó, hiszen az ifjú 
hölgy nagypapája kedvenc hangszerét 
szólaltatta meg művészien.

Petres Ignác mozgalmas életútjának né-
hány mozzanatáról a tiszteletére összeállí-
tott emlékfüzetből szemléztem: „1929-34 
között 20 tagú szalonzenekart vezet az akkor 
pezsgő gazdasági életű Gyergyótölgyesen. 
1934-41 között fúvószenekart, vegyes és 
gyermekkórust szervez 
Gyergyócsomafalván. 
Ekkor indítják útjá-
ra Domokos Pál Péter-
rel együtt a Gyergyó-
medencei gyermekkó-
rusok évenkénti találko-
zóját. Gyergyócsomafalvi 
vegyeskórusával 1941-
ben Budapesten is szere-
pelt. 1943-ban újjászer-
vezi az 1912-es alapítá-
sú ditrói fúvószenekart.

Az 1940-es évek ele-
jén több alkalommal őt 
kéri fel Márton Áron, 
Erdély akkori püspö-
ke bérmaútjain kísé-
rő kántornak. 1948-
ban, folytatva az akkor 

nyolcvanéves kóruskultúrát, vegyeskart 
szervez, vezeti a férfikórust és a különbö-
ző gyermekkórusokat, 1956-ban a megala-
kuló Reál Líceum diákjaiból vegyeskórust 
szervez. Kórusai sok alkalommal szerepel-
tek Bukarestben is.”

A fentiek csupán néhány fontosabb ese-
mény a petresi életútból, amelyhez hozzá-
tartozik az is, hogy mindvégig szoros bará-
ti szálak fűzték kora zenei életének megha-
tározó egyéniségeihez. Domokos Pál Pé-
ter, Nagy István, Csíky László, Zoltán Ala-
dár, Birtalan József, Hubbes Walter, Szász 
Károly, Benkő János „hatását értő módon 
alkalmazta a mindennapi munkájában” – 
írja Petres Csaba az emlékfüzetben.

A megemlékező ünnepségekbe mindig 
vegyül egy kis szomorúság, hiszen em-
lékezni olyan személyre szokás, aki már 
nincs közöttünk. A Petres Ignácra való 
megemlékezés inkább örömteli volt, mint 
szomorú, hiszen csodálatos szellemisé-
ge átitatta az egész műsort. Egyénisége 

A gyergyóditrói katolikus templom
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Petres Ignác az erdélyi műkedvelő moz-
galom kiemelkedő egyénisége. Mindmá-
ig a Gyergyói-medence legnagyobb hatá-
sú zenésze, zenetanára. Az ő munkássá-
ga nélkül nem emelkedhetett volna ki az 
ismeretlenségből a Gyergyói-medence, 
ezen belül Ditró zenei élete.

Petres Ignác, Gyergyóújfaluban szüle-
tett 1905. május 9-én. Szülei: Petres Sán-
dor csíksomlyói származású kántortanító 
és Dobribán Anna. (Tehát megvannak az 
örmény gyökerek!!!) A születése után pár 
nappal a család Ditróba költözik. 1910-
ben náluk lakik Kodály Zoltán, a ditrói és 
gyergyóremetei gyűjtése alkalmával.

Tanulmányai: elemi és polgári iskola: 
Ditró; 920-21, román tannyelvű gimnázi-
um, Piatra Neamţi. 1924-ben tanítói ok-
levelet szerez a Csíkszeredái Tanítókép-
zőben, tanárai közt Zsögöny Zoltán köl-
tő. Ugyanitt római katolikus kántori vizs-
gát tesz. További zenei képzettségét auto-
didakta módon szerzi, tanfolyamokon tö-
kéletesíti. Kiválóan hegedült, zongorá-
zott, orgonált. Állomáshelyei: 1924-25 
Miklósvár, Háromszék megye, kántorta-
nító; 1925-26 Rákos, Kolozs megye, kán-
tortanító; 1926-27 Brassó, kötelező ka-
tonai szolgálat: 1927-29 Ditró, tanító; 
1929-34 Gyergyótölgyes, kántortanító; 
1934-1941. dec. 31. Gyergyócsomafalva, 
kántortanító;

„Új ember volt ez évben Petres Ig-
nác főkántor is, mert 1934 karácsonyára 
foglalta el állását. Elsőrendű kántor, aki 

A továbbiakban én is Petres Csabától idézek, szerkesztett változatban.

működésével a választásból eredő ellen-
feleit is egyik napról a másra leszerelte, 
szervezvén úgy a felnőttek, mint a gyer-
mekek körében dalárdát s a népének fej-
lesztésére hetenkénti énekórát tart. Mint 
tanító, hogy milyen eredménnyel műkö-
dik, két eset különösen jellemzi. 1934. jú-
niusban a gyergyószentmiklósi kézimun-
ka kiállításon a csomafalviak voltak a leg-
elsők a hivatalos bírálat szerint is, akiket 
Petres tanított. 1935. nov. 21-én tartott ta-
nítói gyűlésen Gyergyócsomafalván oly 
mintatanítást tartott, hogy a tanfelügyelő 
hivatalos helyettese Nicolae Diaconescu 
dicséretesre minősítette nagy magasztalá-
sok közepette. (…)”

Forrás: A Gyergyócsomafalvi Egyház-
község története

Összeállította: Ft. Ferencz Antal
Az egyházközség kántorai: Petres Ignác 

(1934-1942)
1942. jan. 1-1942. dec. 31. Csíkszere-

da, tanfelügyelő; 1943. jan. 1-tól haláláig 
Ditró. Itt 1949-ig kántortanító, 1949 után 
1966-ig, nyugalomba vonulásáig ének-ze-
ne és orosz szakos tanári funkciót tölt be. 
Közben 1945 és 1947 között orosz hadi-
fogságban van. Kitüntetések: „Kulturális 
Érdemrend” III. fokozat, 1968; „Éltanítói 
Érdemérem”, 1957; „Kulturális munká-
ért” érdemrend, 1952.

Többször közölnek róla hosszabb-rö-
videbb cikkeket a Művelődés, Előre, 
Scânteia, Hargita kiadványok. 

(folytatjuk)

pedig továbbra is él az általa gyűjtött, fel-
dolgozott dalokban, a Gyergyói-medence 
egyre magasabb szinten zenélő fúvósze-
nekaraiban, az egyházi és világi kórus-
mozgalmakban, a zeneszeretetet művészi 

tökélyre emelő gyermekeiben, unokáiban, 
dédunokáiban és nem utolsósorban egy-
kori tanítványaiban.

Jánossy Alíz
(Megjelent: Új Kelet, 2005. május 18.)


