
Vendegsegben Szakaly Matyasnal

"Font os volt nekem a korusvezetes"

Miert kell ahhoz kerek szuletesi evfordul6 vagy mas jeles esemeny, hogy elbe-
szelgessunk mindannyi6nk Matyi bacsijaval?! Hat nem kell. Bar Szakaly Ma-
tyas tanar urat minden regi budaorsi j61 ismeri -az ujak pedig alighanem nel-
kulunk is hamar megismernek, eleg ha ellatogatnak a Lyra dalkor fellepeseire
-, ugy gondoltuk. olvas6ink bizonyara kivancsiak varosunk diszpolgaranak az
elettortenetere.

en egy renitens alak vagyok. igy fizetese-
melesrol, jutalomr61 sz6 sem lehetett.
-Es ez nem keseritette el?
-Tudomasul vettem ezt az allapotot es
tettem a dolgom. Fontos volt nekem a
k6rusvezetes. Az iskolai oktatas azonban
kicsit mas volt, hiszen tudjuk, hogy aki
nem zenei palyara keszul, az haszonta-
Ian tantargynak tekinti az enek-zenet. En
magam tehat arra figyelmet. hogy a j6
hallasu, tisztan eneklo gyermekek beke-
ruljenek a k6rusba is.
-Hany k6rusa volt?
-Az elso k6rusom tehat a Kereszteny
Munkasegylet Ferfikara volt 1935-tol
1939-ig. Azutan a templomi k6rus
1946-1950-ig, es az Esze Tamas utcai
iskolaban 1940-tol 1981-ig a gyermekk6-
rus. Ezek mellett T 6r6kbalinton 1964-t61
vezettem k6rust. a ferfit 1989-ig. az
asszonyk6rus a mai napig muk6dik.
Ahogy a biatorbagyi ferfikar is 1963-t61 a
mai napig letezik. A buda6rsi vegyesk6-
rus 1952-tol 1981-ig elt. am it a Lyra dal-
k6r elesztett fel reszben 1983-ban. es ez
is a mai napig muk6dik. Ezekre emlek-
szem. de biztosan volt meg nehany k6ru-
sam hosszabb-r6videbb ideig.
-A Lyra dalkor svab enekeket ad elo.
Honnan szarmaznak ezek?
-Meg 1978-ban kezdtem el gyCijteni a
regi svab dalokat. az akkor meg el6 id6s
neniktol, es nemcsak Buda6rs6n, ha-
nem a k6rnyezo svab telepuleseken is.
Kesobb ezt a munkat Nemetorszagban
is folytattam. Ma mintegy szaz dal a k6-
rus repertoarja, melyekkel rendszeresen
fellepunk idehaza es Nemetorszagban.
-Matyi bacsi mell6zese. ha j61 tudom.
nem tartott egeszen a rendszervaltasig.
hiszen aldozatos munkajat az 1970-es
evekben mar elismertek.
-Igen, akkor kaptam eloszor kitunte-
test, majd kesobb a Pro Urbe dijat. S az
elozo kepviselotestulet, azt hiszem a
polgarmester javaslatara, a yaros disz-
polgarava valasztott.
-Annyi evi tanitas utan mit gondol.
mit nylijthat a k6rustagoknak a zene?
Valahol azt olvastam. hogy belso nyu-
galmat es erkolcsi kiegyensulyozott-
sagot. illetve szakemberek velemenye
szerint az enekles onmagaban egy lel-
ki terapia. mert felszabadulnak altala
az emberben bujkal6 indulatok.
-Ez biztosan igy van, hiszen en nagy-
reszt munkasemberekkel foglalkoztam
egesz eletemben, de a dalosaim kozott
csupa erk61csileg kiegyensulyozott, az
eletet elfogad6 emberrel talalkoztam, es
remelem, hogy ehhez a zene is hozzase-
gitette 6ket. Karaba Anna

-A rendszervaltaskor az akkori kepvi-
selotestulet a templom hata mogotti ut-
cat edesapjar61, id. Szakaly Matyasr61
nevezte el. bruit ennek?
-Termeszetesen. Hiszen edesapam
egesz eletet a falujanak szentelte, iskola-
igazgat6kent igen aktfvan elt. Tobbek ko-
zott szinjatsz6kort hozott letre, es peldaul
az is ot dicseri. hogy a budaorsi osziba-
rack orszagos hirnevre tett szert. Tanfolya-
mokat szervezett ugyanis az itt elo paraszt-
embereknek, hogy megismerjek az akkori
szinten modern mezogazdasagi munkat.
-Matyi bacsi 1916-ban szuletett. Kor-
tarsai kozul Budaorson sokan ugy ke-
rultek iskolaba. hogy nem beszeltek
magyarul. csak nemet anyanyelvUkon.
-Val6ban, az elso osztalyban csak neme-
tul tanultunk, es en sem tudtam magya-
rul. Majd eppen edesapam kezdemenye-
zesere hamarosan beindult a magyar
nyelvG oktatas, eloszor csak az Arpad ut-
cai -mai kisegito -iskolaban, ahol ot ev-

folyam tanult egytitt.
-Kozepiskolaba hova jart?
-A ciszterekhez, a kesobbi J6zsef Attila
Gimnaziumba, ami ma visszakapta a
Szent Imre nevet. annan az esztergomi
tanit6kepzobe kerultem, ezt kovetoen pe-
dig Budapesten a Nemzeti Zenedebe jar-
tam, tovabbi negy evig. Ez az intezmeny
ad ma otthont a Bart6k Bela Zeneiskola-
nak. Itt organa szakra iratkoztam be. es
nagyon szivesen emlekszem vissza a tana-
raimra, hiszen olyan nagysagok tanitottak.
mint Lajta Laszl6, Sugar Viktor. aki annak
idejen a MatYas templom karnagya volt.

-Az alma nem esett messze a fajat61,
hiszen Matyi bacsi szinten koran bekap-
csol6dott a budaorsi kozeletbe...
-Val6ban, a tanft6kepzot befejezve 19
eves koromban -hogy ne kelljen szamol-
gatni, ez 1935-ben volt -, alakftottam egy
helyi ferfik6rust, amelynek korulbelul 25

tagja volt, foleg parasztemberek. Helyi
unnepeken es orszagos k6rusversenye-
ken leptunk rei. Azutan kitort a vilaghabo-
ru es nekem be kellett vonulnom katona-
nak. A haborub61 szerencsere epen haza-
jottem, de az 1946-os svab kitelepftes
saran a ferfi k6rusom tagjait eluldoztek...
-A sajat csaladjanak hogyan sikeriilt
elkeriilnie a kitelepftest?
-Az 1941-es nepszamlalasnal magyar
nemzetisegunek es magyar anyanyelvu-
nek vallottuk magunkat.
-Ebben az idoben volt mar felesege es

gyermeke?
-(gen, 1942-ben nosiiltem es 1943-ban
szuletett az elso gyermekunk, azutan
kesobb meg ketto, fgy harom flunk van.
-A haboru vege egyben a tanulmanyai
befejezeset is jelentette?
-Nem, mert 1952-55 kozott elvegeztem
egy enektanari szakot, esti tagozaton.
-Mikor deriilt ki, hogy van erzeke a zenehez?
-Mar hat eves koromt61 tanultam hege-
dulni, azutan a cisztereknel Rajeczky
Benjamin oktatott eneket, aki orszagos
hfru gregorian szakertonek szamftott,
Kodaly Zoltannak pedig j6 baratja volt. A
kepzoben egy j6 k6rusba jartam, ezt ko-
vetoen pedig ugye sajat k6rusom lett.
Majd 1950-ig a r6mai katolikus temp-
10m kantortanft6ja voltam, ekkor kap-
tunk egy papfrt, hogy a csaladommal
egyutt athelyeznek Felsopakonyba, de
vegullakashianyra hivatkozva megiscsak
itt maradhattunk Budaorson.
-Soha nem lett parttag, pedig
1940-toI1981-ig az Esze Tamas utcai
iskolaban tanftott. Mint kozalkalmazott
hogyan tudta ezt elkeriilni es mindve-
gig hu maradni az egyhazahoz?
-Talan annak koszonhettem, hogy part-
tagsag nelkUl, amde felreallftva dolgozhat-
tam, mert a haboru utan viragzott a k6-
rusmozgalom es itt a faluban ezt rajtam
kfyijl mas nem tudta volna megcsinalni.
Persze azt mindig ereztettek velem, hogy


