
Nemzetközi visszhangok
A Szolnoki Kodály Kórus sikerei

A szerzőkben általában felmerül a gondolat, ha írni kívánnak egy meg-
lehetősen ismert csoportról, dologról, jelenségről, hogy vajon tudnak-e újat
mondani, tudnak-e az olvasóval olyan információt közölni, amely esetleg
megerősíthet egy korábbi hiedelmet vagy egy ingatag hírt? Meg aztán azon
is elgondolkodhatnak a tollforgatók, hogy vajon kell-e felfedezniük kultu-
rális életünk reflektorfényben lévő együtteseit? A befutott csoportok ese-
tében ugyanis már régesrég a múlté az úgynevezett "heuréka" öröm, de va-
lami értékes plusz csak-csak akad a tarsolyban.

Nos, a Szolnoki Kodály Kórusnak nincsenek különösebb titkai. Ami tör-
ténik az együttes házatáján, arról többnyire tájékozódhatnak - hosszabb-
rövidebb hírekben, tudósításokban, kritikákban - az újságolvasók. Mégis
időnként fokozottabban rájuk kell irányítani a figyelmet, hogy tudjuk, is-
merjük; hol is tartanak napjainkban, milyen eredményeket érnek el. Ma
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már ugyanis teljesen természetesnek vesszük, hogy egy élvonalbeli kórus
öregbíti a város, a megye hírnevét szerte az országban, s egy idő óta Euró-
pában is. Pedig ugyancsak hosszú út vezetett addig, amíg a Kodály Kórus
nevét nemcsak idehaza, hanem e félteke számos országában is megismer-
ték.

Rövid történeti előzmény: az 1922-ben alakult jogelőd, az Iparos Dalkör
hagyományteremtőnek bizonyult az akkori megyeszékhelyen; eredménye-
ikkel magukra vonták a kóruszene barátainak figyelmét. így vált szinte
törvényszerűvé, hogy a jó alapokon nyugvó, tehetséges csoport munkáját
a második világháború gyötrelmei sem vághatták ketté. Megtorpanások
persze tagadhatatlanul voltak, hiszen egy kórus életében óhatatlanul be-
következhetnek kisebb-nagyobb hullámvölgyek, de ilyen esetekben sokat
segít a megújulás szándéka. Lehet, hogy nagy szavaknak tűnnek, de két-
ségkívül igaz: a kor követelményeihez kellett igazodnia a kórusnak 1957-
ben is, amikor a szolnoki Afész "védőszárnyai" alá kerültek. Húsz évvel ké-
sőbb a Pedagógus Szakszervezet is fenntartó lett, majd 1981-től a Megyei
Művelődési és Ifjúsági Központ is.

A nyolcvanöt tagú kórus zömmel pedagógusokból, alkalmazottakból,
munkásokból, műszaki értelmiségiekből áll, olyanokból, akik valameny-
nyien szövetkezeti tagok, és akiknek az éneklés inkább csak hobbijuk. En-
nek ellenére a hazai és nemzetközi versenyeken olyan sikereket értek el,
amelyek méltán alapozták meg jó hírüket, tekintélyüket, s juttatták őket
a "hangversenykórus" megtisztelő címhez. A háromszoros Kiváló Együt-
tes kitüntetéssel büszkélkedő kórus az elmúlt években 1-2. helyezést ért
el az olaszországi Pescarai Nemzetközi Kórusversenyen, 4-et az angliai
Llangolleni Kórusversenyen. A jugoszláviai Nisi Fesztiválon pedig feszti-
váldíjat nyertek. Több nagysikerű hangversenykörutat tettek Európában;
ellátogattak Lengyelországba, Finnországba, Csehszlovákiába /többször/,
Nyugat-Berlinbe, az NSZK-ba, Olaszországba/mindkét országban szintén
többször/.

Hazajövetelük után megmérettetéseik, sikereik visszhangja elvétve ju-
tott el a kóruszene rajongóihoz. /Ennek persze többnyire az az oka, hogy a
hazautazást követően még nem áll azonnal rendelkezésre a külföldi saj-
tókritika./ Most azzal próbálkozik meg e sorok írója, hogy csokorba gyűjti
néhány kiemelkedően sikeres külföldi út /olasz, nyugat-német/ visszhang-
ját. A güterslohi Neue Westfalische például ezt írta: "A szent Lucia plébá-
niatemplom a magyarországi Kodály Kórus koncertjének színtere volt. Sok
zenebarát, egy jól megtöltött középhajó volt az eredmény; ennyien éltek a
ritka alkalommal, hogy ezt a jónevű és sokszorosan kitüntetett kórust él-
vezzék. Az aratási koszorú alatt helyezkedett el a kórus, a férfiak egészen
feketében, a hölgyek egységes népi hímzéssel díszített fehér ruhában.
Rendkívül hangulatos kép volt. Az első részben a vendégek Viadana, Bach,
Schütz, Victoria és Handel-műveket adtak elő - minden bizonnyal a ven-
déglátó ország iránti üdvözletül. Különösen Handel Messiásából a Halle-
luja aratott nagy sikert. A kórus erőssége egyértelműen az egyes hangok
harmóniájában, a precíz váltásban van, valamint a dinamikában, a tem-
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A fáradhatatlan karnagy, szervező: Buday Péter /Fotó:

póban, hang-
erősségben és
a zenében va-
ló nagy öröm-
ben - ezt su-
gallták a hall-
g a t ó k n a k .
Azt lehet
m o n d a n i ,
hogy nagy le-
hetőségeik
vannak bizo-
nyos kórus-
művek in-
terpretálásá-
ra, de a
B r u c k n e r
Ave Mariájá-
val valóban az volt az ember benyomása, hogy itt olyan énekesek vannak,
akik különleges érzéssel és mérhetetlen nagy temperamentummal adják
elő a műveket.

A középső és utolsó részben az énekkar Rigó Éva és Buday Péter veze-
tésével, a kórus névadójának, Kodály Zoltánnak a műveihez fordult. Ko-
dály a jelenkor ismert magyar komponistája, az egész világon sok kórus
névadója. Egy nemzetközi Kodály-fesztiválra, amelyet a kórus néhány hét
múlva rendez Szolnokon, többek között Hamburgból is odautazik egy kó-
rus. Különösen a női hangoknak van lehetőségük a Kodály-művekben,
hogy tehetségüket és tudásukat bizonyítsák. Gyakran előfordulnak piano
részek, amelyek a hangi diszciplínára és egybeforrottságra vonatkoznak,
ezekkel nagyszerűen birkóztak meg. Kodály művei gyakran az adott kor-
hoz szólnak, így például az 1943-ból való Szép könyörgés című mű, amely-
ben a tomboló háború őrültsége ellen szólal meg.

A koncert abszolút csúcsa volt Szokolay Sándor Cantete Dominó című
műve. Ezt a darabot - az egész koncertre fogékony, lelkes közönség - nagy
tetszéssel fogadta, és a kórust csak a ráadás után engedte el." /1985. októ-
ber 14./

A paderborni Neue Westfalische képes beszámolót közölt hasábjain:
"Hogy az emberi hang milyen lehetőségeket rejt magában, ha mint hang-
szert használják, és hogy a kóruséneklésben ezzel majdnem zenekari ha-
tás érhető el, magmutatta a magyar városból, Szolnokról érkezett Kodály
Kórus. Koncertjük első részét túlnyomórészt egyházi kórusmuzsika képez-
te, többek között Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Orlando di Lasso,
Anton Bruckner és Georg Friedrich Handel műveit hallgattuk, míg a má-
sodik rész inkább népi jellegű volt... A koncert ezzel olyan igényt támasz-
tott, ami a mai nézőkkel szemben nem mindig lehetséges. Minden egyes
hangnak a virtuóz mozgékonysága /Buday Péter és Rigó Éva egzakt beta-
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nítása/ mindenki számára érthetővé tette a zenét. A jelentéktelen gyenge-
ség, amit a Handel Messiásából énekelt Hallelujában a férfihangok mutat-
tak, ebben a nagyszerű összteljesítményben alig esik latba. Különösen ki-
magaslóak voltak a szopránhangok... A kórus annyira egybeforrott volt,
hogy csak két mű volt hangszeres kíséretű...

A nyolcvan énekesnő és énekes által nyújtott program a publikum min-
den várakozását beváltotta, és bebizonyította, hogy ez a kórus versenyké-
pes."

A Westfalische Volksblatt a következő kritikával nyugtázta a szolnoki-
ak vendégszereplését /részletek/: "A dinamika kérdéseiben nagy gondos-
ság, a frazeológiábn és artikulációban olyan művészi előadásmód jellemez-
te a kórust, amely csengő kiegyensúlyozottságához és áttekinthetőségéhez
vezetett - főképpen a női hangok esetében... Egyedülálló benyomást tett
Bruckner Ave Mária és Handel Messiásából a Halleluja előadása. A teno-
roknál és a basszusnál hiányzott az a csengő hang és intonációs biztonság,
amely ennek az ismert kórusműnek az előadásához szükséges. Annál in-
kább hatott a kontrasztban gazdag elevenség, amellyel a kórus a jelen egy-
házi zenéjében szokatlan Bárdos, Szokolay és Kodály-műveket felfogta...
Az est második része a magyar világi kórusmuzsika jegyében zajlott le....
A Szolnoki Kodály Kórus nagyszerű előadásában a Mátrai képekben
összeolvadt csengés és ritmus a népzenéből és a XX. század sajátos zene-
nyelvéből gyúrt eleven egyveleget jelentett. Az Este énekelve, a német
nyelven előadott Minden madár itt van már és Kodály szép hangzású Es-
ti dala újból aláhúzta a női hangok csengő anyagát, ugyanakkor a ritmus
precízségét is, valamint a kórus zenei frissességét, amellyel közvetlenül a
hallgatókra hatott. A zene népeket összekötő nyelve itt érezhető volt."

A néhány találomra kiragadott kritika egyöntetűen jelzi, hogy a Szol-
noki Kodály Kórusnak fölöttébb jó híre van az NSZK-ban. De idézhettünk
volna olasz, lengyel, cseh, észt, stb. kritikából is, a végeredmény ugyanaz:
a nemzetközi kóruséletben az utóbbi években - elsősorban Buday Péter,
Rigó Éva és Vájna Katalin karnagyok, no és persze a kórus tagsága mun-
kájának köszönhetően - egyre rangosabb helyet vív ki magának a szolno-
ki együttes. Talán nem véletlen, hogy a közeljövőben, egészen pontosan
1989. júniusában ismét egy finnországi hangversenykörútra hívták meg a
kórust. De addig még koncertet adnak többek között Budapesten a Nem-
zeti Galériában, a Széchenyi lakótelepen, majd tavasszal a Magyar Rá-
dióban. Házigazdái lesznek a Kodály Kórusok III. Nemzetközi Kórusver-
senyének és az Országos Szövetkezeti Kórustalálkozónak.

A sűrűsödő programok azt mutatják, hogy a jövőben - csakúgy, mint a
múltban - a Szolnoki Kodály Kórusra mint a megye első számú együttesé-
re fokozott felelősség vár a kóruskultúra értékeinek megőrzésében, ébren-
tartásában és átmentésében. Átvitt értelemben pedig szűkebb pátriánk
kulturális hagyományainak ápolásában, s az értékteremtésben.
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