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„Örvendjen az egész világ”
A Magyar Kodály Társaság  

Ünnepi Hangversenye Pécsett 
Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója alkalmából

2017. december 9-én a Pécs-Kertvárosi Református templomot zsúfolá-
sig megtöltő közönség először Kodály Zoltán ritkán megszólaltatott 
genfi zsoltárfeldolgozásából hallhatott kettőt: a 124. és a 33. genfi zsol-
tárt. A kétszólamú biciniumokat a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium 
Vokál Együttese énekelte.  A két mű stílusosan fogta közre Nagy Zoltán 
lelkész úr meghitt adventi  gondolatait, melyet Kertész Attilának, a Ma-
gyar Kodály Társaság elnökségi tagjának, a Pécs-Baranyai Tagcsoport 
elnökének Kodály Zoltánra emlékező ünnepi beszéde követett. Közben 
idézte Fodor András versét: 

„Lebiccenő ezüst feje 
még fénylik ránk az alkonyatban . 
Szikár a teste, mint a pajzs, 

majd így folytatta:  Kodály ma is szól hozzánk. A magyar lélekből faka-
dó kodályi hang egyetemessé vált, bárhol megszólal nemcsak gyönyör-
ködtet, de épít, fölemel, üzeneteket, mégpedig korszerű üzeneteket köz-
vetít. Az emberben gondolkodik, a test, a lélek, a szellem egységében. 
Hisz az embert formáló igényes, minőségi kultúrában, melynek közve-
títését az itt fellépő szereplők, énekesek is vállalták. 

Felidézett egy 72 évvel ezelőtti eseményt is – melyre a pécsiek nagyon 
büszkék –, nevezetesen Kodály világhírűvé vált zenepedagógiai prog-
ramjának első nyilvános meghirdetését Pécsett 1945 őszén. 

A megemlékezést Fodor András gondolatai zárták keretbe: 
„Hát áradj ránk forró zene,
taníts az emberség dalára!
Őrködj szikáran ősz zenész,
barátodért is pártot állva .

A hangverseny következő fellépője a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium 
Bartók Béla Leánykara a 150. genfi zsoltárral emlékezett a reformáció 
500. évfordulójára, majd a Háry János c. daljátékból az Intermezzo ének-
kari változatát adták elő Kertész Attila Liszt-díjas karnagy vezényletével 
és Körtesi András zongorakíséretével. A mű 1957-es pécsi bemutatója 
–  dr. Vargha Károly  pécsi főiskolai tanár szövegével – Kodály jelenlé-
tében tomboló sikert aratott. 

melyről a bók, a gáncs lepattan . 
Gúzsba kötött szavunk mögött 
dalunkat védi: zengjen, éljen!”  

S maradj velünk, hogy általad
szeresse még e nép a sorsát;
hogy nem veszett el, megmaradt
a dalban élő Magyarország .”
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A nagyszalontai kötet számára a Kisfaludy Társaság felkérésére zené-
sített meg verseket Kodály, így köztük az 1916-ban lejegyzett névnapi 
köszöntőt is, melyből nevezetes kórusmű született Köszöntő vagy Nagy-
szalontai köszöntő címmel. A Köszöntőt az 59 éve működő híres együt-
tes, a Pécsi Kamarakórus énekelte Tillai Aurél Kossuth-díjas, Érdemes 
Művész vezényletével. Ezután két nagy formátumú mű következett: az 
Öregek Weöres Sándor versére és a ritkán hallható – Petőfi versére kom-
ponált -, meggyőző erővel előadott drámai, aktuális gondolatokat köz-
vetítő alkotás: A székelyekhez. 

Ez utóbbi műhöz tematikájában jól illeszkedett Körtesi András zon-
gorajátéka, aki az Op.11. sorozatból a Székelynóta és a Székely keserves 
c. darabokat szólaltatta meg.

A fiatal, egy éve működő, de már emlékezetes sikereket magukénak 
mondható Vocapella Énekegyüttes Novák-Szabó Lívia vezetésével Kodály 
Ave Mariája után örömünkre a karácsonyváró hangulatot idézte a Jelenti 
magát Jézus és a Karácsonyi pásztortánc c. leánykari művekkel, Rákosi 
Eszter piccolo-játékával. A Chi vuol veder olasz madrigállal Kodály  
Emma asszonynak kedveskedett házassági évfordulójuk alkalmából, míg 
a Vocapella műsorát záró Chi d’ amor sente madrigált a világhírű kar-
mester, Toscanini egyik lányának esküvőjére írta nászajándékként.

A kitűnő komlói vegyeskar, a Pedagógus Kórus dr . Szabó Szabolcs 
KÓTA-és Artisjus-díjas karnagy vezetésével magas színvonalú, igényes 
műsorral emlékezett Kodály Zoltánra. Először a Weöres Sándor versére 
írt Norvég leányok szólalt meg, majd a Magyar nemzet. A Petőfi versére 
írt művet a Pécsi Bőrgyár Dalárdájának ajánlotta a Mester 1947-ben.  
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A hagyományok értékeit megtartó mű a kóruskezelés mesteri példája, 
mondanivalója ma is üzenetet hordoz. A Komlói Pedagógus Kórus az 
1961-ben komponált, Kodály utolsó éveinek talán legmegrendítőbb 
vegyeskari művével, Sík Sándor Te Deumával zárta műsorát.

A sok sikert megért „testvérkórusok”, a pécsi Scola Cantorum 
Sopiaensis és a Szekszárdi Madrigálkórus  Kodály Zoltán legjelentősebb 
genfi zsoltárfeldolgozásával, az 50. zsoltárral kezdte műsorát. A másik 
mű is a ritkán hallható, nagy formátumú kompozíciók sorába tartozik. 
A Mester 1942-ben, a Kolozsvári Tanítóképző Vegyeskara számára írta 
(Gazdag Erzsi versére) Balassi Bálint elfelejtett éneke c. alkotását. A ré-
gies ízű, végig Balassi-strófákba szedett szöveg égetően időszerű prob-
lémákat feszeget. Végső kicsengése a bartóki dilemma: „Csak ne volnék 
véred, könnyen felednélek, elmennék messzire. De jaj, hová fussak, hogy 
soha ne jussak vissza hazám földjére.” A két nagyszerű együttest veze-
tőjük, dr . Jobbágy Valér Liszt-díjas karnagy vezényelte.

Egy református templomban megrendezett koncert nem is fejeződ-
hetett volna be másként, mint a 114. genfi zsoltár előadásával, melyet az 
összkar énekelt Kertész Attila vezényletével – orgonán közreműködött: 
Szőke Szilvia . Az emelkedett ívű, a kodályi vokális életmű keresztmet-
szetét méltón tükröző emlékhangverseny legmeghatóbb pillanatait még-
is az „igazi összkar” megszólalása jelentette, amikor a kórusok és a kö-
zönség Tillai Aurél vezetésével együtt énekelte Kodály Esti dalát.
A koncertet a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
A fotókat Fekete Balázs készítette .

Márky Gabriella


