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Kodály Zoltán: Missa Brevis  
a Zeneakadémián  

2015. március 3-án

A mű, három nappal a temetői megemlékezés előtt került előadásra  
a Zuglói Filharmónia Stephanus bérlet-sorozatának keretében.

A hangverseny bevezetőjeként a vezénylő karnagy Sapszon Ferenc 
elmondta a mű előadásának különleges jelentőségét. Éppen 70 eszten-
deje, 1945. február 11-én a nagy világháború égésének végnapjai idején 
csendült fel ez a mű elsőként, megrendítő erővel hirdetve a zene, a mű-
vészet, éltető erejét.

Idézünk: Eősze László: Kodály Zoltán életének krónikája c. könyvéből 
(Editio Musica Budapest, 213. o.)

Február 11. Az Operaház alsó ruhatárában hangversenyt rendeznek: 
Oláh Gusztáv egy harmóniumon játssza az orgonakíséretet, Orosz Júlia, 
Birkás Lilian, DobayLívia, Budanovits Mária, Nagypál László, Palló  
Imre, Fodor János, Maleczky Oszkár és Székely Mihály pedig a kórust 
helyettesíti. Előadók, hallgatók egyaránt kiéhezett, átfázott emberek. Az 
élmény mégis megrázó: az irtózat napjai után újra megszólal a zene. 
Nemcsak egy új Kodály mű – a Missa brevis – bemutatója ez, hanem a 
művészek – s a művészet – életerejének bizonysága is. A mű valóban 
„tempore belli”, azaz háború idején, végveszélyben készült. Ezért oly fel-
emelő most végső kicsengése, a megpróbáltatások közt született bizakodó 
fohász, mely az Agnus-tétel könyörgését – „Da nobis pacem” (Adj nekünk 
békét) – nyomatékosítja: „Da pacem!” – Adj békét! 

Március 3-án hatalmas együttes foglalta el a Zeneakadémia színpadát. 
A Zuglói Filharmónia Szent István Király Szimfonikus Zenekara, a Kodály 
Zoltán Magyar Kórusiskola Cantate Vegyeskara. Szólisták: Szemere Zita, 
Vámosi Katalin, Sapszon Orsolya, Vörös Szilvia, Balczó Péter, Jekl László. 
Vezényelt: Sapszon Ferenc, (márius 15-én kitüntetett) Kossuth-díjas  
karnagy. A kiváló zenei megfogalmazás szépsége mellett, elementáris 
erővel szólalt meg a Missa brevis. 

Kodály Zoltánné Péczely Sarolta és édesanyja Péczely Lászlóné is meg-
tisztelte jelenlétével a nagysikerű előadást.  

A hangversenyen még két mű került előadásra
Bevezetőként: Händel: Zadok the Priest, befejezésül, Arvo Pärt: Te Deum. 
E műnél közreműködött Gemma Énekegyüttes (művészeti vezető: Tóth 
Márton) Óriási siker, szűnni nem akaró taps koronázta a hangverseny 
karmesterét és előadóit.

Márkusné Natter-Nád Klára


