
60

Megemlékezések

A Magyar Kodály Társaság vezetősége és 
tagsága nevében szomorú szívvel búcsú-
zunk, és emlékezünk, hallottainkról

Kerecsényi László

Főiskolai ének-zenetanár, karnagy, hosszú évtizedeken át a Budapesti 
Tanítóképző Főiskola tanszékvezető tanára. A Magyar Kodály Társaság 
alapító tagja. 2011 július 10-én életének 94. évében csendesen elhunyt. 
Búcsúztatása augusztus 5-én a kelenföldi Szent Gellért altemplomban volt, 
gyászmise keretében. 

Emlékét tisztelettel őrizzük.

Sapszon Ferenc

Karnagy, főiskolai docens. Kiváló 
Művész, Liszt-, Bartók-Pásztory-dí-
jas, Magyar Örökség-díjas, Budaörs 
Díszpolgára, címzetes egyetemi tanár. 

2011 augusztus 4-én, 82 éves ko-
rában elhunyt. 

Életében a magyar kóruskultúra 
ügyét szolgálta, az MRT Énekkará-
nak, valamint  szegedi, budapesti, 
budaörsi, szlovákiai kórusoknak ve-
zetője. Közösségépítő, szerető szívű, 
igaz jó barát volt.

Temetése augusztus 24-én az 
Avilai Nagy Szent Teréz templom-
ban szentmise keretében volt. Köz-
reműködött a Magyar Rádió Ének-
kara, a Budaörsi Pro Musica Ének-
kar, a Kodály Zoltán Kórusiskola 

Énekkara. Több méltató, búcsúztató beszéd hangzott el a zsúfolásig meg-
telt templom meghatott közönsége előtt. 
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Kedves Magdi néni,
kedves gyászoló család, gyászoló kollégák, tisztelt gyászoló gyülekezet!

A 61 éves Rádióénekkar történetének több mint 30 évi munkája és annak 
eredménye Sapszon Ferenc személyéhez kötődik. Nekem jutott az a meg-
tiszteltetés, hogy a Magyar Rádió Énekkara nevében búcsút vegyek szeretett 
karnagyunktól, 

A rá jellemző munkát és a vele töltött időszak erényeit legjobban talán 
az énekkar 50. jubileumi évkönyvének sorai adják vissza. Jánoky Judit és 
Lipták Mária tollából:

„Mesterségének címere” volt az énekkar. Mondhatnánk így ez volt az 
élete.

Pontosan tudta, hogy a mesteri betanítás ismérve, titka nem kis részt: a 
pontosság, a tiszta intonáció. Ez persze nyilvánvaló, enélkül nincs zene, ám 
megkövetelni és „előállítani” az ilyen muzsikát egyáltalán nem könnyű. És 
tiszta éneklésre késztetett bennünket, lett légyen az előadandó mű opera 
vagy oratórium, klasszikus alkotás, vagy a legmodernebb, népdal vagy akár 
operett. Sapszon Ferenc ma talán kissé „drákói” fegyelemnek tetsző körül-
ményeket teremtett, mert váltig állította, minden igazi mű egyik lényegi 
tulajdonsága a belső fegyelem. Aki ezt nem érti, aki a produkció előadásá-
ra nem képes összeszedni magát, az nem közelíthet a zenemű tökéletes 
előadásához.

Ám nemcsak fegyelmet követelt, hanem figyelmet is kért hozzá. És azt is 
tudta: mindennek megvan a maga ideje. Tudta, hogy miképpen kell „for-
mába hozni” együttesünket, és tudta, mikor kell felhagyni a szolgálattal, 
mert lankad a figyelem. Mindennek tulajdonítható, hogy irányításával nem 
csupán mi lehettünk biztonságban, hanem voltak olyan dirigensek- hogy 
csak kettőt említsünk: Ferencsik János és Lamberto Gardelli-, akik kifeje-
zetten az ő felkészítésére bízták magukat. Mondhatnánk, szinte vakon. És 
nemcsak a régieket dolgozta fel professzionista alapossággal. A legmoder-
nebbeket is kellő analízis után szintetizáltatta velünk. – Mesterfokon har-
minc évig ellátta hivatalát.”  

Nyugdíjba vonulása után is rajtunk tartotta szemét, fülét, és érezhettük, 
nagyon szeret bennünket.

Kedves Feri!
Te már találkoztál a Magyar Rádió Énekkara nagy családjának előre 

ment tagjaival, akiktől már eddig el kellett búcsúznunk. Búcsúzom most 
Tőled az itt maradt művésztársaim nevében, – azok nevében is, akik ma 
már nem vesznek részt az énekkar napi munkájában, és azokéban, akik a 
mai napig aktív tagjai az együttesnek, – az oly sokszor énekelt liturgikus 
mondattal:

„Et lux perpetua luceat ad te.”
Oláh Gábor




