
KOROKNAI ANIKÓ

A Szent Ist ván Ba zi li ka

or go nis tá ja

Koloss Ist ván a XX. szá zad má so dik fe lé nek leg je len tő -
sebb, kül föld ön is is mert ma gyar or go nis ta-ze ne szer ző -
je. Élet pá lyá ja ki csi ben a kor szak ma gyar tör té nel me is.
A nyi las ter ror tól az ál la mo sí tá so kon át az ávós ki hall -
ga tá so kig és a csa lá di tra gé di á kig sok min dent lá tott és
élt át. Mind ezek el le né re, vagy ta lán ezek ré vén vált ha -
tal mas ke rü lő vel a híd mér nök nek ké szü lő né met szár -
ma zá sú fi a tal em ber a ma gyar egy ház ze ne nagy já vá.

1932. már ci us 1-jén szü le tett Bu da pes ten. Apai ágon
fel vi dé ki né met pol gár csa lád ból, anyai ágon rész ben el -
zá szi, rész ben a Cse pel-szi get re be te le pült sváb fel me -
nők től szár ma zik. Ne vel te té sé re erő sen ha tott a ka to li kus
né met csa lá di hát tér. Édes ap ja, Kapsz Gé za 1919-ben a
Sop ron ba me ne kü lő Sel mec bá nyai Bá nyá sza ti és Ko há -
sza ti Egye tem hall ga tó ja ként ke rült a tri a no ni or szág ha -
tá ron be lül re. Ta nul má nya it be fe jez ve Bu da pest re köl tö -
zött, ahol a Weiss Manf réd Vas- és Fém gyár ban dol go -
zott ko hó mér nök ként nyug dí ja zá sá ig. A csa lád nak nem
vol tak anya gi gond jai, az apa át la gon felül ke re sett, az
anyai nagy szü lők pe dig ven dég lőt üze mel tet tek az ál la -
mo sí tá sig. Cse pe li öt szo bás vil lá ju kat a gyár biz to sí tot ta. 

Ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya it 1938-ban kezd te meg
egy cse pe li ma gán is ko lá ban (Az is ko lá nak mind ös  sze egy
ta ná ra volt, így több osz tályt egy be von va folyt a ta ní tás.
„En nek el le né re na gyon ma gas szívonalú ok ta tás ban volt
részünk.”), ahol ke resz tény szel le mű ne ve lést kapott.
1939-től ta nult zon go ráz ni, ha ma ro san ki tűnt ze nei me -
mó ri á já val, igé nyes sé gé vel, de zon go ra ta nul má nya it a há -
bo rú ki tö ré se mi att kény te len volt meg sza kí ta ni. Kö zép is -
ko lá ba a pa ti nás, nagy ha gyo má nyú bu da pes ti ben cés-
ren di gim ná zi um ba járt. „Jól meg ala po zott, ke mény, szi -
go rú, val lá sos ne ve lést kaptam, ami meg ha tá ro zó sze re pet
ját szott és ki ha tott ké sőb bi éle tem re” – vall ja a mu zsi kus.
A gim ná zi um kétmanuálos har mó ni u mán már ti zen hat
éve sen játsz ha tott a li tá ni ákon és mi séken.

A né met meg szál lás és a front meg vál toz tat ta a csa -
lád éle tét. A bom ba tá ma dás ok elől fél év re vi dé ki ro ko -
na ik hoz (Szi get be csé re) me ne kül tek, ahol a he lyi temp -
lom ban elő ször ját szott or go nán. Édes ap ja a csa lá dot
vé gül még is vis  sza hoz ta Bu da pest re, ahol az Ül lői út
66/c szám alat ti ház pin cé jé ben vé szel ték át a fő vá ros
ost ro mát. 1944-ben sú lyos vesz te ség ér te a fi a tal Koloss
Ist vánt: el vesz tet te gyer mek ko ri ba rát ját, Ara tó Mik lóst,
akit a nyi la sok zsi dó szár ma zá sa mi att csa lád já val
együtt a zaj ló Du ná ba lőt tek.

1945-ben cse pe li szol gá la ti la ká su kat az új ha ta lom
bir to ko sai min den ér té kük kel együtt el vet ték, zon go rá -
ju kat tönk re tet ték. Gim ná zi u mát 1948-ban ál la mo sí tot -
ták (ez lett a Fa ze kas Mi hály Gim ná zi um), de az is ko la
igaz ga tó já ul egy volt ben cés di á kot ne vez tek ki, így az
ok ta tás szín vo na la és szel le mi sé ge a kö rül mé nyek en -
ged te ke re tek kö zött meg ma radt.

Ez az év más fon tos ese ményt is ho zott Koloss Ist ván
éle té ben. A cse pe li fő plé bá nia-temp lom új or go nát ka pott,
ahol a fi a tal em ber nek le he tő sé ge nyílt a gya kor lás ra és ki -
se gí tő kán tor ként or go nál ha tott. Itt már imp ro vi zált és
elő ször ját szot ta el ki sebb da rab ja it, ame lye ket azon ban
ké sőbb meg sem mi sí tett. Vis  sza em lé ke zé se sze rint: „Eze -
ket a mű ve ket nem ti zen hat, ha nem tíz éves ko rom ban kel -
lett vol na meg ír ni, de en  nyit kés tem a há bo rú mi att.”

Érett sé gi után a Rá ko si-dik ta tú ra mély pont ján ki lá tás -
ta lan nak lát szott az egy ház ze nei pá lya, ezért az apai ha -
gyo má nyo kat kö vet ve a mű egye tem híd mér nö ki sza ká ra
fel vé te li zett 1950-ben. Egy ba rá ti kör tag ja ként azon ban
ál lam el le nes ös  sze es kü vés sel vá dol ták meg, és 1952-ben
le tar tóz tat ták. Egyik ba rát ját, Magasházi Ádá mot és an -
nak édes ap ját, Magasházi Ödönt a ki hall ga tást kö ve tő en
fel akasz tot ták. Magasházi Ádá mot elő ször élet fogy tig -
lan ra, majd nagy ko rú ként ha lál ra ítél ték. Két osz tály tár -
sát, Vaszary Gá bort és Jezerszky Ot tót szin tén kém ke dés -
sel vá dol ták, zárt kö rű tár gya lá son őket is ha lál ra ítél ték,
majd fel akasz tot ták. A vád sze rint szid ták a kom mu nis tá -
kat, te hát „szó be li bűn cse lek ményt” kö vet tek el.

Koloss Ist vánt vé gül sza ba don en ged ték, de egye te -
mi ta nul má nya i nak bú csút kel lett mon da nia. Egy ter ve -
ző iro dá ban vál lalt mun kát, így a mű egye te mi évek sem
vesz tek kár ba. Köz ben fo lya ma to san kom po nált, és le -
he tő sé ge nyílt gya ko rol ni a vá ros ma jo ri temp lom ban,
ahol ba rát ja és egy ko ri ben cés is ko la tár sa, Margittay
Sán dor volt a kar nagy. Koloss ek kor ta nul ta meg az or -
go na iro da lom leg je len tő sebb da rab ja it. 1953-ban si ke -
res fel vé te li vizs gát tett a bu da pes ti Bar tók Bé la Kon -
zer va tó ri um ze ne szer zés sza ká ra, majd át je lent ke zett
or go na szak ra, Ger gely Fe renc osz tá lyá ba. El ső ze nei
ál lá sát 1956. ok tó ber 1-jé vel a Bel vá ro si Szent An na-
temp lom or go nis tá ja ként nyer te el. Az ad ven ti roráte-
misékre így em lék szik vis  sza: „Az em ber fi a tal ko rá ban
nem fél; ak ko ri ban a Ber ta lan La jos ut cá ban lak tam Bu -
dán, és on nan in dul tam a szer vi ta temp lom ba a haj na li
roráte-misékre or go nál ni. Tel jes sö tét ség az ut cán, vi lá -
gí tás nincs, em be rek nin cse nek, csak az én lép te im
kopognak…, csak men tem elő re, előre…, a hí don
halottak…, orosz tankok…, átmentem…, nem bán tot -
tak, pe dig há nyan el tűn tek 56-ban?! Ren ge te gen!”

Az el ső kon cert, ame lyen mű vei el hang zot tak vol na,
1956. ok tó ber 23-ára volt ki tűz ve a Ze ne aka dé mia
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nagy ter mé ben. A for ra dal mi ese mé nyek mi att azon ban
majdnem egy év ké sés sel, 1957. jú ni us 3-án szó lal tak
meg a da ra bok Margittay Sán dor elő adá sá ban, aki ké -
sőbb is több al ka lom mal mu tat ta be őket. 

Koloss Ist ván 1958-ban fel vé te li zett a Ze ne aka dé mia
or go na és ze ne szer zés sza ká ra, aho vá leg jobb pont szá mai
el le né re sem vet ték fel. „Ak ko ri ban Pé csi Se bes tyén volt
az »úr« a Ze ne aka dé mi án. Pé csi a fel vé te li után ké pes volt
üzen ni ne kem: ha Koloss is ki járt vol na Új pest re ma gán -
órá kat ven ni tő lem, a fel vé te li je is más képp si ke rült vol -
na.” Fel vé te li jé nek ku dar cá ban az is köz re ját szott, hogy a
vizs gá ra vitt da rab jai nem egyez tek a vizs ga bi zott ság íz lé -
sé vel. „… a Ze ne aka dé mi át én ilyen kép pen meg úsz tam …
úgy íté lem meg, hogy job ban jár tam így … három év alatt
meg ta nul tam ugyan azt az anyagot…” – em lék szik vis  sza.
Kon zer va tó ri u mi ta nul má nya i nak be fe jez té vel vé gül ze ne -
szer zés-ta ná ri, va la mint zon go ra ta ná ri ké pe sí tést szer zett
1962-ben, har minc éves ko rá ban.

Eb ben az év ben si ke rült elő ször kül föld re ki jut nia,
egy há rom na pos IBUSZ uta zás ke re té ben Bécs be.
Auszt ri á ban élő fi a tal ko ri ba rát ja, Klinda Ist ván (auszt -
ri ai tar tóz ko dá sa alatt ne ki aján lot ta és ad ta oda El ső or -
go na szo ná táját) or go nis ta-ál lást aján lott fel szá má ra.
„56-ban ott volt szá mom ra is a le he tő ség, hogy dob -
bant sak in nen, de nem fű lött hoz zá a fo gam. A jó lét so -
ha nem von zott, egyéb ként, ha min den ki kül föld re men -
ne, ak kor ki ma rad na itt hon? Én a ka pott ér té ke ket, itt -
hon sze ret ném köz ve tí te ni, ezen kí vül ma gyar va gyok,
és ne kem ez a tu dat ad ins pi rá ci ót.” 

1963-ban Pá rizs ba ment ta nul mány út ra. Itt ta lál ko zott
Marcel Duprével,1 akit több ször is hal lott or go nál ni, és va -
sár na pon ként sem mu lasz tot ta el imp ro vi zá ci ó it a St-
Sulpice-temp lom ban, ahol a vi lág leg na gyobb Cavaillé-
Coll2 or go ná ja ta lál ha tó. Koloss szá má ra ko moly él mény
volt Marcel Dupré me rő ben más stí lu sa, akár da rab ja it,
akár imp ro vi zá ci ó it il le tő en. Mind az, amit Szelényi István3

órá in meg ta nult, az élet re kelt Marcel Dupré já té ká ban.
Koloss el ját szot ta ne ki El ső or go na szo ná tá ját és imp ro vi -
zált ne ki. Dupré biz ta tá sa meg ha tá ro zó volt szá má ra.

1962 és 1972 kö zött Koloss Ist ván zon go ra ta nár ként
ke res te ke nye rét, il let ve az Or szá gos Ma gyar Ce cí lia
Egye sü let Egy ház kar nagy-kép ző Tan fo lya má nak or go -
na- és ze ne el mé let-ta ná ra volt. A bu da pes ti Szent Ist ván
Ba zi li ká nak 1963-ban lett or go nis tá ja. Az óta min den
va sár nap a nagy mi sét és a tizenkét órás mi sét te szi ün -
ne pé lye seb bé or go na já té ká val, imp ro vi zá ci ó i val. Ő kí -
sé ri a ba zi li ka kó ru sát is.

Az 1960-as évek ben öt-hat évig nem so kat kom po -
nált. Csak ki sebb mű ve ket írt, mint pél dá ul a
Metamorphosist (1964) és az Ecce Sacerdost (1966),
utób bit Shvoy La jos szé kes fe hér vá ri püs pök fel ké ré sé -
re, negy ven éves fő pász to ri ju bi le u má ra. Ezek ben az
évek ben ze ne szer ző ként kí ván csi an fi gyel te az új irány -
zat, az avant gárd ha tá sát. Így vé le ke dik: „Az avant gárd -
nak so sem vol tam hí ve. Hall gat ha tó ze nét kell ír ni. El -
le ne va gyok min den spe ku la tív és nem inspiratív mu -
zsi ká nak. A szö veg és a dal lam szo ros ös  sze tar to zá sát
val lom.” Ma radt te hát sa ját egyé ni stí lu sá nál. 1968-tól
is mét ont ja az or go na mű ve ket: egy mást kö ve ti a Ma -
gyar Pas sió, a Ref le xi ók, a Ma gyar Ka rá csony, és be le -
fog a Má so dik szo ná ta kom po ná lá sá ba is.

1972 és 1984 kö zött az Or szá gos Fil har mó ni á nál
szak ér tő ként dol go zott, négy me gye (Tol na, Ba ra nya,
Csong rád, Sza bolcs) tel jes ze nei éle té nek meg szer ve zé -
sé ért volt fe le lős. Ta ná ri pá lyá jának si ke re, hogy olasz
szár ma zá sú nö ven dé ke, Francesco Finotti 1978-ban el -
ső dí jat nyert a Bu da pes ti Liszt Fe renc Nem zet kö zi Or -
go na ver se nyen. 

1982-ben Szent Fe renc szü le té sé nek nyolc szá za dik
év for du ló ján, az As si si Ottorino Respighi Ze ne aka dé mia
véd nök sé ge alatt meg ren de zett ze nei fesz ti vá lon mu tat -
ták be a Cantica delle Creature (A te remt mé nyek éne ke)
so ra i ra kom po nált oratorikus mű vét. Szá mos or go na mű -
ve kö zül ki emel ke dik a nyolc va nas évek ben írt Missa
festiva Budensis (Bu da vá ri Ün ne pi Mi se). Fon tos meg -
em lí te ni, hogy Antalffy-Zsíross De zső (1885–1945),
Ame ri ká ba ki ván do rolt ki vá ló or go nis ta és ze ne szer ző da -
rab ja it – az Ame ri ká ban ki adott mű vek ből, a fenn ma radt
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1 Marcel Dupré (1886–1971): fran cia or go na mű vész és ze ne szer ző.
A. Guilmant, L. Diémer és Ch.-M. Widor ta nít vá nya volt. 1926-tól
E. Gigout utó da ként a pá ri zsi Conservatorie or go na ta ná ra, 1934-től
Widor utó da ként a St-Sulpice or go nis tá ja, emelett az École Normale de
Musique ta ná ra. 1946-ban át vet te a fontainebleau-i Conservatoire
Américain ve ze té sét. 1954 és 1956 között a pá ri zsi Conservatoire igaz -
ga tó ja volt. A nem zet kö zi hí rű improvizátor Widorhoz és Vierne-hez
kap cso lód va az or go nát nem an  nyi ra az egy há zi szer tar tá sok kísérő-
jeként, mint in kább szim fo ni kus és kon cert-hang szer ként al kal maz ta. 

2 Cavaillé-Coll, Aristide (1811–1899): fran cia or go na épí tő. 1833-ban,
Pá rizs ban el nyer te a St. Denis temp lom or go na épí té si pá lyá za tát. Ő
épí tet te a St-Sulpice és a Ste-Madeleine temp lo mok hí res or go ná it is.
Or go na konst ruk ci ói tet ték le he tő vé a XIX. szá zad má so dik fe lé re
jel lem ző fran cia or go na já ték szim fo ni kus stí lu sá nak ki ala ku lá sát.

3 Szelényi Ist ván (1904–1972): ze ne szer ző, ze ne tör té nész. 1922
és 1926 között a bu da pes ti Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Fő is ko -
lán Ko dály nál ta nult ze ne szer zést. 1951-től 1956-ig az Új Ze nei
Szem lét szer kesz tet te. A Bar tók Bé la Ze ne mű vé sze ti Szak kö zép -
is ko lá ban ze ne szer zést ta ní tott, 1956 és 1972 között a Ze ne mű -
vé sze ti Fő is ko la ze ne el mé let ta ná ra volt. Zon go ris ta ként szá mos
kor társ kom po zí ció (Schönberg, Hindemith, Casella) be mu ta tá -
sa fű ző dik a ne vé hez. Liszt-ku ta tó ként fő leg fi lo ló gi ai ter mé sze -
tű ta nul má nyo kat pub li kált, re konst ru ált, és köz re a dott fon tos,
ko ráb ban is me ret len Liszt-kom po zí ci ó kat. Köny vei: Rend sze res
modulációtan (1927, 1960); Liszt éle te ké pek ben (1956); A ro -
man ti kus ze ne har mó nia vi lá ga (1959); A ma gyar ze ne tör té ne te
(1959); A népdalharmonizálás alap el vei (1967); Szö veg kri ti kai
ta nul mány Bar tók Gyer me kek nek című mű vé ről (1960).



kéz irat ok ból, il let ve az ame ri kai kon cer tek meg hí vó in
sze rep lő da ra bok ból – Koloss Ist ván ren dez te ki adás alá.

II. Já nos Pál pá pa ma gyar or szá gi lá to ga tá sá nak al -
kal má ból or go ná ra, vegyeskarra és üst dob ra írott
Sacerdos et Pontifex cí mű mű ve 1991. au gusz tus 20-án
hang zott fel elő ször a Szent Ist ván Ba zi li ká ban a pá pa
ál tal ce leb rált ün ne pi mi sén. Szin tén eb ben az év ben lá -
tott nap vi lá got a Szent Ist ván Fan tá zia. Szent Ist ván
meg ko ro ná zá sá nak és ál lam ala pí tá sunk ez re dik év for -
du ló ja al kal má ból ké szült a Missa „Gratias agimus
tibi…” szop rán szó ló ra, vegyeskarra és or go ná ra írott
mű ve. 1999-ben ír ta Em lék mi sé jét Mindszenty Jó zsef
bí bo ros her ceg prí más tisz te le té re. 

Há rom gyer me ke kö zül Gyöngy vér lá nya 1992. ja nu -
ár 4-én au tó bal eset ál do za ta lett. A te me tés után négy na -
pon be lül szü le tett meg a Missa Fi at Voluntas tua – le -
gyen meg a Te aka ra tod (mi se), amely egy hó nap pal ké -
sőbb ki e gé szült egy cre dó val. Ké szült egy Gyöngy vér ről
szó ló ze nei port ré is Elé gia cím mel. 1993–94-ben meg ír -
ta a har ma dik szo ná ta el ső és har ma dik té te lét, a má so dik
té tel he lyé re pe dig az Elé gia in memoriam Gy. ke rült,
amely ből ké sőbb csel ló-or go na át irat is ké szült.

A Milleniumi Pá lyá zat ra kom po nált Vá ci Te Deum cí -
mű mű vé vel, amely nek a szö ve gét Tóth Sán dor ír ta, II. dí -
jat nyert. Sententiae Supra BACH cí mű ka ma ra mű ve a
nagy ze ne szer ző ha lá lá nak két száz öt ve ne dik év for du ló já -
ra ké szült. CD-fel vé te le A Ma gyar Millenium Egy ház ze -
né je cím mel 2000-ben je lent meg. Ma gyar Or go na mu zsi -
ka a Szent Ist ván Ba zi li ká ból cím mel 2002-ben ad ták ki
má sik CD-jét. A Nagy Szent Ger gely Ju bi le u mi év al kal -

má ból 2004-ben Bé res György fel ké ré sé re ír ta a Missa de
Beata Maria Virgine cí mű mű vét. A 2005-ös gre go ri án
évet ez zel a mű vel nyi tot ták meg és zár ták le.

Koloss Ist ván a ma gyar egy ház ze ne ügyét nem csak
a Ba zi li ká ban szol gál ja: az egy ház kar nagy-kép ző fi a tal
or go nis ta-nem ze dé két ta nít ja, szak ér tő je kü lön bö ző
egy ház ze nei ren dez vé nyek nek, or go na ver se nyek nek.
Dol go zik egy nép ének tá ron is. Szá mos or go na át épí té -
sét fel ügyel te, il let ve új or go nák ter ve zé sé nél, épí té sé -
nél si ke rült ki vi te lez ni ter ve it, öt le te it (a pé csi Ba zi li ka,
a ka lo csai Fő szé kes egy ház, a bu da pes ti Szent Ist ván
Bazilika…). Ed di gi élet mű vé ért 2002-ben a Ma gyar
Köz tár sa ság Ér dem rend Lo vag ke reszt jé vel tün tet ték ki.

Ma is ter ve ket sző: „va ló ban igaz, hogy mi nél öre -
gebb az em ber, an nál ke ve sebb az ide je. Ren ge teg ter -
vem van: töb bek kö zött sze ret nék ír ni egy nem ze ti ora -
tó ri u mot (ami hez még nem ta lál tam szöveget)…, ta lál -
tam vi szont egy fé lel me tes Vö rös mar ty -ver set (Har ci
dal), ame lyet 1956 em lé ké re sze ret nék meg ír ni. Nem az
év for du ló ra ter vez tem, de… mi ért is kel le ne min dent
pon to san idő re meg ír ni?”

A mű az óta el ké szült És még is va gyunk cím mel: „Ez
egy tör té nel mi ora tó ri um. Nem lec ke, ha nem egy-egy
tör té nel mi kép (sor rend ben: Ős ha za, Verecke, Szent
Lász ló, Ma gá nyos ke reszt a ta tár já rás után, Szent Mar -
git, Tö rök vi lág és Zrí nyi fo há sza, Har ci dal, Apor Vil -
mos, Mindszenty, 1956, Vass Al bert Éb redj ma gyar cí -
mű ver se) Ma gyar or szág éle té ből. A nagy sza bá sú (kó -
rus ra, ze ne kar ra és szó lis ták ra írt) ora tó ri um be mu ta tó -
jára a kö zel jö vő ben ke rül sor.
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