
A haboru es kitelepftes utan a dalkor ujja-
elesztesere nem nyflt lehet&eg. Minden ami
a helyi svab kulturara emlekezetett, tilos
volt. olyannyira, hogy a Lyra dalkort az
egyesilletek sorab61 is toroltek.

De a Lyra ujraeledt. Amikor lehet6seg kf-
nalkozott, a faradhatatlan nepml1vel6 Cia -
Szakaly Matyas enektanar -ujjaszervezte.
Celja az volt, hogy az altala gyl1jtott, mar-
mar feledesbe ment nepdalkincset felelessze,
es ezzel a dalok tovabb eljenek.

Pontosabban 1983-ban egy nemzetisegi
napon meruIt reI a kfvansag. hogy j6 volna
egy hagyomany6rz6 nepdalk6rust alapftani.
Ezek utan mar rohamosan peregtek az ese-
menyek. rovidesen elkezd6dtek a pr6bak a
k6rusvezet6 lakasan. Az els6 15 asszony
nagy lelkesedessel kczdte a munkat. A ko-
vctkez6 nemzctisegi napon. mar be ludott
mutatkozni az ujjaeledt k6rus. A sikeres fel-
le~s ulan a ml1vel6desi haz igazgat6ja. K6-
sa Pal 1985. majusaban felkerte a kamagyot,
csatlakozzanak a ml1vel6desi haz csorx>rtjai-
hoz. fgy rendezett korUlmenyek kozott. idea-
lis helyen pr6balhat a csoport, jelenleg 45
f6vel. A muvel6desi haz j6voltab61 a tagok
-akik kozott 1989 6ta tfz CerCi is van -
ketfele. eredeti budaorsi nepviseletben allhat-
nak a kozOnseg ele.

A mai napig azokat a dalokat eneklik,
amelyeket Budaorson es kornyeken -To-

rokbalint, Budakeszi. Torbagy -a kitelepf-
tesig. mint nepdalokat enekeltek.

Majus vegen a J6kai M6r MI1vel6desi
Kozpontban Unnepi hangverseny kereteben
ernlekeztek rneg a Lyra hagyornany6rz6 nep-
dalkor rnegalakulasanak 80. evfordul6jar61.

A k6rus alapitasanak eve rnegbizhat6 ku-
talas alapjan 1912-re dalalhat6. A vilaghabo-
ru viszontagsagos ideje alan szlinetelt, rnajd
1919-b61 van ujabb Irasos ernlites arr61.
hogya "Lyra" dalkor ujja alakult. Alapit6ja
Clernentis Laszl6 iskola igazgat6-kantor.
Tagjai f6ldml1vesek, rnunkasok. iparosok,
akiJcet a nernet nyelven torten6 enekles es a
szinjatszas vonzott.

A 20-as evek elejen Szakaly Matyas isko-
la igazgat6. a k6rus jelenlegi vezel6jenek az
edesapja a Lyra kerelen belli! szinjatsz6 cso-
portot alakitott. Neprnl1vel6 tcvekenysegeert
a MagyarorS7-3gi Nernetek Nepml1vel6 Egyc-
siilete kitiintette. Ebben az id6bcn fo1cg kor-
nyekbeli rendezvenyeken szerepeltck. 1925-
ben a h6si ernlekrnu avatasan hazafias ene-

keket adtak e16.
A 30-as evek kozepetOl a dalkor tagjaib61

alakult szinjatsz6 csoportot Bat6 Geza tanit6
vezette. Az 6 nevehez fl1z6diJc a hires Pas-
si6jatekok rendezese.

A Lyra repertoarja f6\eg nemet nyelvl1 da-
lokb61. szindarabokb61 allt. Vezet6i a nep
anyanyelvenek. kullurajanak fejleszleset tl1z-
tek rnaguk ele.

Az 1940-es evektOl a haborus helyzet
nern kedvezett a dalkorben kialakult szelle-
misegnek es ezert kenytelenek voltak felflig-

geszteni tevekenysegiiket.

Tobbszor szerepeltek nagy sikerrel klilfol.
don is, igy 1987 -ben Igersheimben, 1989.
ben Bretzfie1d kovetkezett, majd tavaly Oat.

tingen.
Varjuk es reme1jlik a folytatast.

K.t.


