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Szakaiy Matyas diszpolgarunk karacsony masnapjan, eletenek 87.
eveben elhunyt. Azok kOze tartozik, akik gazdagon eltek a tehetseggel,
az elettol kapott lehetosegekkel.

1916. aprilis 8-6n sziiletett Buda6rs6n. A zenevel mar kisgyen11ek-
koraban kapcsolatba keriilt A gyen11ekkori csaladi elmenyek megha-
woztak egesz eletUqat tanft6kent, rnajd kesO'bb enek-zene tanarkent
BsO sikeres kamagyi megbfzasat a buda6rsi kereszteny munkilsegye-

lemezuk Nemetorszagban, a kitelepftett budaorsiek remogatasaval
keszult. Egy, az 1980-as evekben keszult interjuban fgy vallott onma-
gar61, hivawsar61: "A k6rus a szenvedelyem, ha nem volt, csinaltam
magamnak. Es amig engedi az egeszsegem, nem is hagyom abba."

Matyi bacsi tObb mint hatvan even kereszttil alIhatott Budaors6n,
Torokbalinton es Biatorbagyon a karvezetoi p6diurnra. A gyemant
diploma elismerest hatvan eves pedag6gusi jubileuma alkaImabOl
nylijtottak at szamara.

Szakaiy Matyas temetesi szermrtasan -foldi maradvanyait a r6mai
katolikus templomban ravataIoztak rei -tObben voltak ott, mint kara-
csonykor az ejfeli misen. Felesege, fiai es unokai abb6l merfthettek erot,
hogy szinte egesz Budaors osztozott fajdalmukban es az emlekezesben.

"Bevallom, csodaltuk, kicsit talan irigyelttik is felulmulhatatJan nep-
szeruseget -mondta gyaszbeszedeben a polgarmester -.Mindenki
nagy szeretettel vette korul. Egykori diakjai rajongasig kedveltek, em-
legettek a legendas, hangulatos enek6rakat Deruje, optimizmusa,
elete alkonyan gem hagyta el ...Hazassagkotesuk gyemanljubiIeu-
man koszontottuk Eva nenit es Matyi bacsit J6 volt tapasztalni a ket
nagyszeru ember peldamutat6 egytitteleset, az oket koruIvevo csaIadi
harm6niat ...Leikesen mutattak meg feltve orzott csaIadi relikviaikat
Panaszkent csak annyit mondott Matyi bacsi: Gyerekek nincs etva-
gyam, nem tudok enni. Egeszsegi allapotAnak valtozasait61 fuggetJe-
nul valamennyi varosi rendezvenytinket megtisztelte jelenletevel ...A
nemet nemzetisegi kultUra apolasa erdekeben vegzett tobb mint fel-

Matyi bacsi a Budaiirsi Naplo lizedik sziilelesnapi iinnepsegen 2001. nyaran evszazados munkajat 2002. januarjaban a legmagasabb kittintetessel, koszonte meg az orszagos nemet kisebbsegi onkormanyzat fajdal-

stilet ferfikarat61 kapta. A haborU vihara miatt kaJVezetoi tevekenysege mas val6sag: a 2003. evi rendezvenyre dfszvendegkent ismet meghf-
egy idore felbemaradt 1946 februarjat61 azonban a kitelepfteskor fel- vas erkezett cimere, amelyet azonban 0 mar nem vehetett at"
oszIatott templomi enekkart szervezte una, mint kantorvezeto, s 1950- *

ig iranyrtotta. 1952-ben megalakul a helyi KIOSZ szervezetenek ferfika- Ahogy nagyon sokaknak, a Budaorsi Napl6 szerkesztojenek is leg-
ra, amelynek vezeresere kertek feI, es ami 1954-ben vegyes karra ala- kedvesebb tanara volt Matyi bacsi. Pedig soha nem tudtam igazan

kult, es a kultUrhaz kereteben 1981-ig a k6- enekelni. Azonban a zene szeretete mellett alapertekekre, es fokent
rusirodalom szeles repertoarjat mutatta be. mas emberek megbecsulesere tanftott meg. Hogy mikent, azt lehe-

Szakaiy Matyas sok evtizedes budaorsi tetJen lefmi, de az talan mond valamit, hogy kisiskolaskent minden
pedag6gusi tevekenysege saran a fiuiskola, deluwn sajgott a fejem a tole kapott kokikt61 (Ianyoknak a fejre ba-
azaz az 1. Sz. AItalanos Iskola es Gimnazi- rack, fiuknak arcpirft6 pofon dukalt a rendetJenkedesert), am eszem-
urn tanarakent generaci6k sokasagat oktat- be se jutott haragudnf ra ezert, inkabb azon sertOdtem volna meg, ha
ta a dal, az enek, a zene es ezeken keresztul kimaradok az aznapi adagb61.
a humanista ertekek tiszteletere, szeretete- Soha nem fogom elfelejteni, ahogy meg halala elott nehany hettel
reo Gazdag eletUljanak eredmenyeit wgabb is vigasztalt, amikor a szerkesztosegunkbe beerkezo nevtelen levelek-
es szukebb komyezete egyarant elismerte. rol panaszkodtam neki. Bar mar nagyon halkan beszelt, es ahogy

Matyi bacsi mar nyugdijaskent, 1979- megfogta a kezem, mintl1a egy kisgyerek erintese lett volna, a szavai
hen mind heiytorteneti, mind kulturalis szempontb61 igen jelentos te- megis erot adtak munkarn folytawsahoz: "Csinald csak az ujsagodat
vekenysegbe kezdett: nemet nemzetisegi szarmazasat61 vezetve a he- tisztesseggel, ahogy eddig, es ne foglalkozz a politikaval. Nem akarsz
Iyi es a komyek nemet nepdalainak osszegyajtesere vallaIkozott inkabb dalokat gyajteni es enekelni?" Alighanem Budabrs legtisztes-
1983-ban pedig ujb61 eletre hfvta az egykori Lyra dalkort. Elso hang- segesebb embere volt (-ler)

Koszonetet mondunk
mindazoknak, akik
Szakaly Matyas tanar,
karnagy bOcsOztatasan
rasztvettek as
gyaszunkban osztoztak.
A Szakaly csalad


