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Szép magyar énekek gyűjteménye 
Béres József szép könyvéről

A Béres név – több jeles személyiség révén – nem ismeretlen a muzsika, 
a zenepedagógia világában. Ám azt a szép kiállítású, tartalmas és terjedel-
mes dalgyűjteményt, amelyet először 2009-ben jelentetett meg az Akovita 
kiadó egy egészen más területről ismert Béres család egyik tagja állította 
össze. Béres József a kötet élén álló Köszöntésben így mutatkozik be: „Az 
énekek világában műkedvelő vagyok, választott hivatásom egészen más. 
Napi munkám – bár végzettségemet tekintve vegyész vagyok – az üzleti 
élethez köt.” Az olvasókat megszólító vallomás a kötet szerkesztésének, 
kiadásának indítékairól is szól: „Először is hajt valami belülről, hogy meg-
osszam az éneklés örömét másokkal, másrészt, úgy érzem, mi magyarok 
az égi jóból – gyönyörűséges népdalainkon, archaikus népi imáinkon, 
egyházi énekeinken keresztül – másoknál még többet kaptunk.” E kime-
ríthetetlen forrás vizét kívánja odaterelni modern korunkban az éneklés-
től – Kodály és követői minden erőfeszítése ellenére – bizony elszokott 
magyarok, egyének, családok és más közösségek mindennapi életébe.

Bizonyára szubjektív, ám a személyes vonzódáson túl, jó ízlésre és biz-
tos értékítéletre alapozott válogatást vehetünk kézbe. Némi objektivitás-
ra való törekvés is tükröződik a sokszínű, történetileg és esztétikailag 
igazolt, népszerűt és ismeretlent tartalmazó dalanyagot több mint 500 
oldalon soroló könyvben. A válogatáshoz, szerkesztéshez elismert szakem-
berek, elsősorban Dobszay László tanácsait is igénybe vette Béres József, 
kivédve ezzel a szakszerűtlenséget. Bölcsőtől a sírig, magunkban való dú-
dolásra alkalmas és közösség hangjára kívánkozó dalok egyaránt találha-
tók itt. 

A Szép magyar ének című kötet gyermekdalok, népdalok, népies da-
lok és szent énekek gyűjteménye. Átfogja a magyar dalkultúra ezer évét, 
angol nyelvű címekkel, kétnyelvű jegyzetekkel is segítve a használatot.

A Béres Alapítvány felajánlása révén Társaságunk tagjai (korlátozott 
számban, irodánkon keresztül) némi kedvezménnyel, 4500 Ft-ért juthat-
nak hozzá a maguk használatára vagy ajándéknak is kiváló, könyvművé-
szeti alkotásnak számító kötethez.

Fejezzük be ezt a kis kedvcsináló írást azzal a Luther-idézettel, amely-
lyel a szerkesztő, Béres József Köszöntőjét kezdte: 

„Énekelni ha szeretsz, nagyon boldog lehetsz, mert az ének égi jó.”
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