Szent László énekbemutató verseny és köszöntő
Tisztelt Kollégák! Tisztelt Érdeklődők!
Magyarország 2017-ben Szent László-évet ünnepel, ezzel tiszteleg legszeretettebb királyunk
trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója előtt.
A Kisalföld szerencsés helyzetben van, hiszen 1607 óta Győrött tiszteljük a
Lovagkirály fejereklyetartó Hermáját, valamint Osli és Öttevény temploma is őriz Szent
László-ereklyét. Dr. Timaffy László (1916–2002) néprajzkutató gyűjtéséből, Ménfőcsanakról
ismert a Szent László király dombja népmonda, Dr. Barsi Ernő (1920–2013) népzenegyűjtő
pedig Rábatamásiban örökítette meg a nagy király ünnepét köszöntő Bakteréneket: Éjfél után
egy óra már, Szent László napja van már…! A Kisalföld területéről több, kiválóan értékes
iskolai, egyben népi kéziratos énekeskönyv maradt fenn az 1700-as és az 1800-as évekből. E
gyűjtemények énekei a 21. században is érthető és élvezhető stílusban regélik a Lovagkirály
életét és csodáit.
Az Újvárosi Művelődési Ház Győr-Moson-Sopron megyei általános és középiskolás
diákok és felnőttek számára énekbemutató versenyt és közös köszöntőt szervez a Szent
László-év alkalmából. Célunk, hogy a 21. század növendékei is megtapasztalják ezeknek az
énekeknek a századokon átívelő szépségét és igazságtartalmát. Szeretnénk, ha diákjaink a mi
Szülőföldünk nemrég feltárt kincseivel egyszerre mélyítenék el történeti, irodalmi, klasszikus
és népzenei ismereteiket és így köszöntenék Hermája városában Szent László királyt. Erre a
közös énekbemutató-verseny-ünneplésre tisztelettel várjuk a Jelentkezőket!
Az értékelő bizottság tagjai:
Justinné Ládi Etelka középiskolai ének-zene tanár, karnagy,
Katona Tibor a győri Székesegyház karnagya, a Hittudományi Főiskola tanára,
dr. habil. Medgyesy S. Norbert történész, népénekkutató, egyetemi docens (PPKE BTK), a
Szent László Társulat társelnöke,
és jelen sorok írója.
Helyszín: az Újvárosi Művelődési Ház (Liget u. 55.) Nagyterme
Időpont: 2017. november 27., hétfő 15 óra
A kiírás tematikája
•Kérjük, hogy a levelünkhöz csatolt, az Énekek Szent László király tiszteletére című
könyvből (Szerk. Kovács Andrea–Medgyesy S. Norbert, Budapest, 2012, 2017.) készített
ének-összeállításból válasszanak ki két éneket (a lentebb megjelölt három közös éneken
kívül) versenyzőik számára szólótételként. A 3–5., 7–8. szám alatt található sok versszakos
históriákat válogatott strófákkal, rövidítve is elő lehet adni.
•Közös előadásra, kottából három tételt tervezünk: a Szent László-himnuszt (Áve,
égi király híve; 1/a ének), az Üdvözlégy, kegyes Szent László király… kezdetű hőskölteményt
(2. ének) és a Rábaközi Bakteréneket (9. ének).

A jelen levelet és a segédanyagot mellékletként elektronikusan is elküldjük minden iskolának,
illetve letölthetőek az Újvárosi Művelődési Ház honlapjának (www.ujvarosiportal.hu)
kezdőoldaláról. Kedvcsinálóként és a hiteles, beszédszerű (parlando) népének-előadásmód
elsajátításához segítségként ajánljuk az Énekek Szent László király tiszteletére könyv CDlemezének internetes elérhetőségét: http://szentlaszloev.btk.ppke.hu A csatolt kottás
összeállítás szinte minden éneke hallható a lemezen.
Kérjük, hogy nevezéseiket 2017. november 20-ig az alábbi címek valamelyikére küldjék el:
Radicsné Csőre Andrea, Újvárosi Művelődési Ház, 9025 Győr, Liget u. 55.
e-mail: ujmuvhaz@gmail.com
További felvilágosítás a 06-96/315-317-es telefonszámon kérhető.
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