
A millenniumi unnepsegsorozat reszekent csodalatos elmenyben volt reszuk az
..Arpad-kori vespera" rendezveny resztvevoinek a R6mai Katolikus Templomban.
A yaros ezzel. az orszagban egyedul all6 millenniumi rendezvenyevel kfvant em.
leket allitani a honfoglalast61 folyamatosan Orson elt, majd 1595-ban kitelepitett

I magyar laKossagnak. Az emlekukre rendezett, hagyomanyteremto celu ese-
menyt alert november II-en rendeztek, mert a mai R6ma! KatoEklJS Templom
helyen allt kozepkori orsi eg'jhaz vedoszentje Szent Marton volt, akinek nevUnne-
pet ezen a napon tartjak.

Filipszky Istvan konyvtarigazgat6t, a rendezveny szervezojet kerdeztuk a ha-
gyomanyteremto celu esemenyrol.

-Mar harmadik eve, hogy november II-en a Szent Marton napot az 6vodak
es az altalanos iskolak neprajzi hagyomanyokat felelevenitve unnepeltek meg,

" hel~o!teneti sz:mpontb61"pe.~ig ket alkalommal a, konyvtarban elevenitett?k rei

a tortenelmet, es most elo~zor a templomban. Meg 1998. november II.en .A
, Budaorsi R6mai Katolikus templom tortenete a kezdetektol napjainkig" rendez-

veny alkalmaval dr. Madaraszne Losonczy Katalinnal, a zeneiskola igazgat6noje-
vel elhataroztuk, hogy szinre visszuk az Arpad-kori vesperat. A rendezveny dra-
maturgiajat es rendezeset a Budaors6n elo Urban Gyula szinhazi rendezo, a ze-
nei reszt pedig dr. Madaraszne Losonczy Katalin valla Ita. Az egyhaztortenesz-sza-
kerto dr. Torok J6zsef professzor, a Pazmany Peter Tudomanyegyetem Eg)'haz-
torteneti Tanszekenck vezctoje volt. A szinpadon dr. Torok J6zsef professzor, Var-
ga Janos plebanos es MaYCi Laszl6 kaplan 300 eves palastokban voltak. A kor-

f hu dfszleteket G. Horvath Erzsebet restaurator es Gvardian Ferenc szobraszmG.

vesz tervezle, a korhu ruhakkal egyUtt. A diszleten az eloadas kozben, megfelelo
idopontban megjeient, megvilagosodott a szimbolikus kereszt. A dfszleteket 50
gyertya vilagitotta meg. 100 gyertyat a foldon helyeztek el es a templomba er-
kezo hivek I<czebe adtak.

Az isztambuli k6dexbol, a Xli. es XlII. szazad fordul6jan Magyarorszagon enekelt
gregorianokat adtak elo. KozremGkodott a templom k6rusa, a zeneiskolasok es
zeneakademistak. A templom padsoraiban az enekesek 80 kottab61 enekeltek.

A rendezveny a kepviselotestulet es az egyhaz tamogatasaval Ietrehozott
varosi rendezveny volt.

Hagyomanyteremto celzattal jovore is szeretnek megrendezni az Arpad-
kori vesperat. MERO EvA


