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A VÁSÁRHELYI KATOLIKUS VEGYESKAR

.Sajátságos, hogy egy ideje valami újságinterjúban azt találtam mondani, hogy szivesebben dirigál
tam volna a Psalmust Hódmezővásárhelyen, mint Londonban. Valami olyan helyet akartam mon
duni, ahol ez egészen lehetetlen."

.Angolul hallgatván a Mátrai képeket, eszünkbe jut Hódmezővásárhely,ahol bizony szebben
csengett magyarul."

Mind a két idézet Kodály Zoltánnak Péczely Attilához írt egy-egy leveléből, illetve képeslapjá
ról való. Az első keltezése 1930. szeptember 3., a másodiké 1933. június I. london. Lényegében
három esztendő telt el a két megnyilatkozás között, és mégis, az egyik gyökeresén ellentmond a
másiknak. Mi okozta ezt? Talán tévesen informálták Kodályt a városról? Nem. Vásárhelyen
fordult nagyot az idő kereke ez alatt a néhány év alatt. Ide került egy orvos, egy amatőr muzsi
kus, a zenei haladás elkötelezett harcosa, aki felrázta idilli álmából ezt a lomha parasztpolgár vá
rost, és szaporodó fegyvertársaival karöltve diadalra vitte a város elmaradott zenei életében a
kodályi-bartóki törekvéseket. A mozgalom hullámai a helyi művelődésnek egyre szélesebb kö
reire csaptak át, és máig ható energiákat, felszabadító szellemi virágzást idéztek elő abban az
évtizedben.

Ennek a folyamatnak volt egyik hordozója a Tóth Lajos dirigálása és Péczely Attila "művésze

ti vezetése" mellett működő hódmezővásárhelyi Belvárosi Katolikus Vegyeskar.
A vásárhelyi katolikus közösségnek viszonylag későn lett saját énekkara. A múlt század dere

kán Szegeden már rég Haydn-, Mozart-, Beethoven-művek, teljes misék szólaltak meg a "palán
ki főegyházban" Jámbori Jakab karnagy keze alatt, énekkaron és zenekaron, amikor Vásárhe
lyen még csak Hegedüs János kántor öblös hangja zengett a karzaton. Majd az ő utódja, a ma
rosvásárhelyi székely származású Simon Józsefaz, aki összehozza - feltehetően a gyülekezet elő

énekeseiből. előimádkozóiból - az első énekkart. Az egykorú (1887) sajtóhír följegyezte, hogy
"virágvasárnap és nagypénteken a passiót igen szép összhangzattal adta elő".

A Vegyeskar másik gyökere az 1908 óta működő. nagyobbrészt katolikusokból álló Iparos
Daloskör volt. .

A két részleg első, egyelőre alkalmi egyesülése, azaz közös fellépése 1922-ben történt Cseh
András, az új plébános beiktatási miséjén. Stehle Salve Reginá-ját adták elő. Az ötlet és szervezés
Fitos Pál káplán érdeme volt, a betanítást és vezénylést Boczkóné Illy Margit helyi énektanárnő
végezte el. Ez a közös éneklés később többször megismétlődött, s utóbb tartós kapcsolattá vált.
Bár alakulási jegyzőkönyv nem készült, az a tény, hogy aVegyeskar 1935-ben ünnepelte tízéves
jubileumát, arra jogosít fel, hogy I925-öt tekintsük a Belvárosi Katolikus Vegyeskar megszületé
se évének.

Az annak idején "kölcsönkért" iparos dalosok között volt Tóth Lajos, helybeli kovácslegény.
Már az említett beiktatási misén feltűnt gyönyörű szólójával. Egy év múlva ő a plébánia nagy
szótöbbséggel megválasztott kántora, a Vegyeskar megalakulása után annak karnagya, húsz év
múlva pedig az Állami Operaház magánénekese. Ez a zseniális autodidakta egyik letéteményese
volt a harmincas évek vásárhelyi zenei sikereinek. Értékes segítséget nyújtott még a kar építésé
hez, a közösség szervezéséhez Cseh András, aki nagy súlyt helyezett a liturgikus énekre, zenére,
Kovács Vince, a későbbi váci püspök, Brunáry Ferenc és Termann János káplán. A döntő, a spi
ritus rectori szerep abban, hogyaVegyeskar az lett, ami, Péczely Attilának köszönhető.

A Zala megyei Kiskomáromban nőtt fel. Iskoláit Nagyszombaton (Trnava) és Keszthelyen vé
gezte. Családjából erős Zenei hajlamot, szervező-tevékenykedő természetet hozott magával.
1923-ban, orvostanhallgató korában már látogatta Kodály Zoltán népzenetudományi kollégiu
mát a Zeneakadémián. Rövid budapesti gyakorlat után 1929-ben Hódmezövásárhelyen telepe
dik le, már mint családos ember. Ebben az esztendőben Vásárhelyi Zoltán Kecskeméten, Keré
nyi György pedig Győrben tűnt fel Kodály-kórusok bemutatásával.
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Péczely a népdalgyűjtésés az új magyar zene terjesztésének kész programjával érkezett ebbe az
Alföld-mélyi városba. Rövid tájékozódás után a sok egylet és dalárda között a Katolikus Ve
gyeskarban, illetve a Katolikus Társaskörben találja meg azt az új eszmékre leginkább nyitott
közösséget, ahol munkáját elkezdheti. Közrejátszottak választásában családjának vallásos ha
gyományai is. 1930. március 23-án tartotta első előadását A magyar népdal jejlődése címmel a
Társaskörben. amelyet évadról évadra újabbak követnek. lIIusztrációul annyi zenét iktat be
- szólóéneket, kórust, hangszeres zenét 0_, hogya sajtó gyakran hangversenynek nevezi rendezvé
nyeit. A Társaskör termét hamarosan kinövik. Az erősödő intrika és a konzervatív gáncsosko
dás ellenére csatát nyer az első, nagy nyilvánosság előtt tartott előadása a városi tanács diszter
mében. Kovács Emő, a református ótemplom kántora, a vásárhelyi zenei élet első krónikása
- már nagyobb távlatból - ekképp örökíti meg a katolikus kultúrdélutánok jelentőségét: "Innét
indult el az a felvilágosító munka, amely a népzene ... ismertetésével Vásárhely egész zenei képét
átformálta ... Helyet kapott ezeken minden, ami európai érték és nevelő hatásu." Közben nap
világot látnak első népdalkiadványai és aVegyeskar műsorán is megjelennek a húszas években
előadott Kempter- és Kontor-szerzemények után Palestrina és des Prés, Mozart és Kodály mo
tettái. Kodály Zoltán. akivel Péczely 1923 óta levelez, meleg hangon üdvözli a vásárhelyi híre
ket: "Örömmellátom, hogy Hódmezővásárhelyen gyökeret eresztvén, sokirányú »közhasznú te
vékenységet« folytatsz. Ilyen ember sok kéne, hogy kizöldelljen vidéki életünk sivataga."

1932-ben Péczely érettnek látja a helyi viszonyokat ahhoz, hogy csatlakozva a magyar városok
javához. Vásárhely is megrendezze a Kodály Jubileumi Hangversenyt, amelyen a mester is részt
venne. A terminus különbözőokok miatt 1933. márciusára tolódik. Péczely nagy felhajtást akar
az összes helyi karokkal és hangszeres együttesekkel. Kodály viszont ódzkodik a hosszú műsor

tól, "Semmi se vonzana jobban o írja egyik levelében, mint egy gyermekkar-koncert". Másutt:
"Mostanában sok ügyes nevelő tud szép játékokat tervezni .. o Effélét én is nagyon szeretnék lát
ni." Tizenkét levél után megszületik a kompromisszumos megegyezés: lesznek felnőtt karok,
gyermekkarok, népi játék és kamarazene. A középpontban a Vegyeskar eddigi legnagyobb vál
lalkozása, a Mátrai képek.

Március I8-án érkezett Kodály Zoltán és a többi vendég Bárdos Lajos, Tóth Aladár, Har
math Artúr, Vásárhelyi Zoltán és mások - Vásárhelyre. Endrey Béla polgármester fogadta őket

az állomáson. Onnan egyenest a Fekete Sas szállóba hajtottak, amelynek nagytermében már ezer
főt meghaladó közönség szorongott. A műsorszámok érthető módon - nem egyforma színvo
nalon szólaltak meg, de a vonósnégyes, esetleg a cselló-szonáta nem egészen érett előadásáértbő
ségesen kárpótolták Kodályt a kórusok, elsősorban a gyönyörűen kivitelezett Mátral képek.
Másnap délelőtt a Vegyeskar által tolmácsolt ünnepi zenés misén vettek részt a vendégek, dél
után a Társaskör munkájábólláthattak bemutatót. Az előadás címe Katonadalok volt. Este pe
dig - bárhogy is tiltakozott Kodály o_o bankettet rendeztek tiszteletére a Nemzeti kávéházban. Sok
pohárköszőntő hangzott el, "közöttük az ünnepelt zeneköltő keresetlenül egyszerű és meleg
köszönete".

A Péczely és Tóth Lajos vezette mozgalom lassú, de biztos erjedésbe hozta a város zenei köre
it. Érthetően nagy lendületet adott a dolgoknak a Kodály-napok sikeres lebonyolítása. Új karok
IS keletkeztek ebben az időben az "énekesrendiség" szellemében. A Bethlen Gábor református
gimnázium voltaképpen már 1932-ben letette a voksot az új magyar zene mellett, amikor saját
erőből előadta a Háry János-t. Az intézet énekkarának rnűsoránettől az időtől kezdve rendszere
sen szerepelnek Kodály Zoltán és követőinek müvei. A Törekvés Dalkör vezetését id. Janovics
István..a Katolikus Vegyeskar tagja veszi át, és újságnyilatkozatban kötelezi el magát az "éne
kesrendi szellem" mellett. Nyilvánvalóan az sem független a fenti eseményekről, hogy 1933-ban
megalakul a reformátusok Szőnyi Benjaminról elnevezett templomi vegyeskara, s hogy nívós
rnűsoraikona Hassler, Rossini, Schütz stb. művek mellett egyszerre csak felcsendül Kodály 150.

-Genfi zsoltár-a is. Az Iparos Daloskör nem adja ugyan fel hagyományos rnűsorpolitikáját, de
nem zárkózik el az új magyar zenétől sem, és Kodály Bordal-ával, a Huszt-tal, a Nagyszalontai
köszöntő-vel részt vesz aVegyeskar tőbb kollektív hangversenyén. Ugyanakkor saját rendezvé- .
nyeikre is ismételten meghívják Tóth Lajosékat. Vásárhely akkori egyetlen nagy gyárában, a
Kokron kötszövő gyárban 1937-ben alakul meg az énekkar. A kodályi eszmék követése náluk
sem kétséges: dirigensük lIIy Dezső gyári mémök, a Vegyeskar basszus szólamának erőssége.
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A nagyobb felada tokra való készülés jegyében aVegyeskar vezeiőségének felkérésére Antos
Ilonka, szegedi konzervató riumi énektanárnő kurzust ind ít Vásárhelyen, amelyet a kar sz ólist ái,
szólamvezetői Tó th Lajossal együtt szorga lmasa n látogatn ak .

1934 nyarától kezdve sorozatban követk eznek a Vegyeskar nagyszabású, önálló fellépései :
ebben az évben a To rnyai Művelődési Tár saság megalakul ásán ak d íszhangversenyén , 1935
ben a sajá t tízéves jubileumán és az úgynevezett Alföldi Hét monst re-hangversenyén, a Rádió
közvetít ett e első Ének lő Ifjúság hangversenyen, amelyet Bárdos Lajos nyitott meg, a Kár olyi-ház
udvar án rendezett szabadtéri hangversenyen, 1936-ban a Liszt Fere nc Emlékhangversenyen.
Töb b alka lomma l vend égként jelen van és előadást tart Koudela Géza, egyházi zenesze r
ző, pápai kamarás. Előadják a szegedi Király-Kőnig Péter B-dúr misé-jét. Gazdag csokrot állíta
nak össze a reneszánsz muzsikából, Palestrina, Lassus, Caldara, Martini k órusműveibő l. Ének
lik Kodály nagy Pange lingua-ját , az Öregek-et.

Rondó
Sárga erek
Z izzen fö ldet
Pereg rozsdát
Alom roskad

Csupasz kövek
Án a bánat
Puszta zizgő

Kócos Szálak

Tűnő bércek
Sajgó rétek
Fehér kelme
.4/om pehely

Sárga erek
Zizzen földet
Pereg rozsdát
Alom roskad

Csurgó f ények
Karja o/vad
Vigad szilaj
Harap buja

Sárga erek
Zizzen fö ldet
Pereg rozsdát
A/om roska d.

JAKAB ANDRÁS
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