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és az elnyerhető díjak, hanem az éneklés, a kórusmuzsika igaz szeretete, 
az éneklő közösség ereje az, aminek segítségével Szebellédi Valéria min-
den felmerülő probléma ellenére folyamatosan az élvonalban tudja tar-
tani együttesét. 

A hangverseny méltán nagy sikeréhez művész-partnerek is hozzájá-
rultak: Horváthné Patak Mária, a kórus állandó zongorakísérője; 
Domány Bernadett hegedűjátékával, Domány Rita orgonistaként színe-
sítette a műsort.

Visszautalva Párkai István méltató szavaira, összegezésül azt mond-
hatjuk a latin címmel, hogy a Magnificat Kórus karnagya és énekesei 
elérték valamikor a nagy magaslatot, de nem érték be annyival, hanem 
nagyobbra törekedtek, s végül a legnagyobbak közé jutottak. A tehetség 
megvan, s kívánjuk: legyen nem lankadó szeretetük, hitük, erejük, aztán 
kellő utánpótlásuk és támogatásuk, hogy ez még nagyon sokáig így foly-
tatódhasson.

Ittzés Mihály

A pódiumra állítás művészete  
Cantemus 40

A dobogó közepére áll egy leány, megvárja, amíg a közönség elcsende-
sedik, s rákezdi: Őszi szél fúj a hegyekről, / Megbocsáss már mindenekről! 
/ Édes rózsám ablakába / De sokat álltam hiába! Valahonnan visszhang-
ja kél, mind többen és többen csatlakoznak hozzá, kánonban, egyre 
szűkebb időközökben, már minden negyeden új szólam lép be. Mint 
Goethe velencei gondolásainak éneke, vagy mintha a hegyek visszhan-
goznák. Közben a visszhang forrása is láthatóvá válik, az énekesek fel-
sorakoznak a pódiumon. A kalotaszegi népdalhoz társul egy másik is: 
Elindultam szép hazámból . Összeillenek, de menetük mégis különböző, 
jól ellenpontozzák egymást. A terem most egyetlen zengő pentaton har-
mónia, megtámasztva a galéria körbefutó ablakaiban addig némán álló 
férfikar orgonapontjával. A tetőpontot elérve azután fokozatosan elfogy-
nak a szólamok, mígnem a kezdőénekes egymaga fejezi be: Anyám, 
anyám, édesanyám, / Édes felnevelő dajkám, / Ha vétettem, megbocsás-
sad, / Könnyeidet ne hullassad! Ezután megkomponált többszólamúság 
következik, mely maga is a népdalok pentatóniájából bomlik ki és sűrí-
ti azt tovább a diatónia és kromatika világává: a Cantemus – mint Ittzés 
Mihály mondja – Bárdos Lajos hitvallása, egyben tanítása is, amely  
hitvallást a 40 éves működését ünneplő nyíregyházi kóruscsalád (és  
kórusiskola) névválasztásában hangsúlyozva is a magáénak vállal:  
„Énekeljünk, mert énekelni jó”. Hirdeti, egyszersmind bizonyítja, még-
pedig nem csupán a „kellemes”, hanem a jó–szép–igaz etikai-esztétikai-
episz temológiai jelentésteljességében. Hirdeti és bizonyítja négy évtizedes 
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működésük, hangversenyeik sora országszerte és a határon túl,  
a kivételes minőséget nemzetközi mezőnyben elnyert díjakkal igazolva, 
mint ahogy hirdeti és bizonyítja jubileumi hangversenyük, melyet 2015. 
november 7-én a Pesti Vigadóban tartottak. A megnyitó népdal-
quodlibet és a Bárdos-jelige az esthez valódi introdukció, a szó tartalmi 
értelmében: keretet vázol fel, a művészet ősforrásától napjainkig, amelyet 
azután a műsor egésze fog ki- és betölteni.

Az ünnepi beszéd után a koncert első félidejét a Pro Musica Leánykar 
műsora töltötte ki. A Kodály-ciklus – Harangszó, Esti dal, Hegyi éjszakák 
(I.), Angyalok és pásztorok – nem tematikus egységet alkot (jóllehet a 
szakralitás mindegyikben jelen van; Nádasi Alfonz tanúságtétele szerint 
a szövegtelen Hegyi éjszakákban főképpen), inkább bizonyos hangsúlyos 
kompozíciós megoldások fűzik a tételeket egymáshoz (meg az „intro-
dukció”-hoz), és mintegy a differenciált nagyforma felé vezető lépcsőfo-
kokként illeszkednek. Az 1923–1937 között született darabokat kortárs 
zene követi (ha a kortárs szóhoz nem asszociálunk elidegenítő hangzás-
világot). Két darab Kocsár Miklós Nagy László-ciklusából, ezek az egész 
műsor legsúlyosabb, legösszetettebb jelentést magukba sűrítő és legdif-
ferenciáltabb kifejezést–megszólaltatást igénylő pillanatai: Karácsony, 
fekete glória (1956. december), és  
A jövő vacogása. A kom pozíciók 
2005–2008-ban keletkeztek, előbbi 
mű ajánlása Szabó Dénesnek szól.  
A hangverseny első részének Kocsár-
ciklusát az 1995-ből való Salve Regina 
koronázta meg, egy liturgikus szö-
vegre készült és a liturgikus kereteket 
sem szétfeszítő igazi koncertdarab, 
lelkendező záró ütemeit mintha a Pro 
Musica kórus leányainak írták volna. 
(Jóllehet a mű Rozgonyi Éva kórusa 
számára készült; sokféle meggyőző előadás létezik, amikor a hallgatónak 
az az élménye, éppen ezeknek az előadóknak szánták.)

 Kocsár Miklósnál közel egy emberöltővel későbben született Orbán 
György az előbbi művel közel egyidős Lauda Sion motettájának hang-
vétele – a szöveg által kínált játéklehetőségek kiaknázásával – nem any-
nyira a templom, mint a középkor templom előtti terének muzsikája, és 
egy olyan koré, amikor a templomkapu nem zárja be a szentet a falak 
közé és a falak közül kilépő ember sem zárja ki azt a templomon kívüli 
világából. Az előadók maradéktalanul kiaknázták a zenében rejlő játék-
lehetőségeket. A szekvencia-megzenésítés után Gyöngyösi Levente két 
zsoltár-feldolgozása került sorra; a szerzőnek csak nemrég rendezett 
születésnapi koncertet a Pro Musica Leánykar („Gyöngyösi 40”, Buda-
pesten és Kolozsvárott), bensőséges kapcsolat van hát művek és előadók 
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között. A két most megszólaló darab más-más gondolati-érzelmi tartal-
makat hordoz. A Szabó Dénesnek és a Pro Musica Leánykarnak ajánlott 
Quo ibo a spiritu tuo (a héber számozás szerinti 139. zsoltárra, a monda-
nivalót koncentrálandó néhány vers kihagyásával) egy quasi-gregorián 
pszalmódiából bontakozik ki, érkezik el rácsodálkozás és dicséret tető-
pontjára, majd hullik alá a gregoriánszerű melodika visszaidézésével az 
önvizsgálat kínzó mélységeibe, hogy az Istenre való ráhagyatkozás meg-
illetődött E-dúr ámenjében végül felold(oz)ást nyerjen; kérdések, ame-
lyeket sokan és sokszor hárítunk, de amelyeket (Gyöngyösi Levente 
megfogalmazásában) a Szabó Dénes vezette Pro Musica híven és meg-
győzően tolmácsolt. – A bensőséges darabot a felszabadult és felszabadí-
tó Laudate Dominum követte, csörgődobok virtuóz kíséretében. A leány-
kar műsorát azután egy hamisítatlan romantikus tétel zárta, a 20. száza-
di osztrák-német zeneszerző Franz Biebl 1964-ben keletkezett Angelusa.

A jubileumi hangverseny második részét a Cantemus Gyermekkar 
indította; Britten karácsonyi énekeivel. A Ceremony of Carols a szerző 
elképzelte–előírta keretben szólalt meg: „processzió” és „recesszió”  
a (kíséret nélkül előadott) gregorián dallamra, az ünnepélyes be- és ki-
vonulás és a sötétbe boruló terem valóban egy karácsonyi szertartás 
légkörét és kereteit idézte fel. A többszólamú tételek hárfakíséretét 
Felletár Melinda játszotta. Különben ezek a felső tagozatos gyermekek 
már igencsak felnőttek: a kórus jövőre már 30. születésnapját ünnepli.

A gyermekkart a pódiumon felváltó Cantemus Vegyeskar tagjai fel-
nőtt fiatalok, műsoruk egyszerre volt változatos és homogén. A két 
Tallis-mű (O nata lux, gyertyaszentelői, és Loquebantur variis linguis, 
pünkösdi szövegre) stílusosan egyenes hangokon és feszes ritmusban, 
ugyanakkor egészében mégis érzékeny és hajlékony előadásban szólalt 
meg. Azután Kocsár Miklós Hegyet hágék kezdetű régi magyar imádság-
megzenésítésének drámai erejű megszólaltatása következett, végül há-
rom szerző a középnemzedékből: Tóth Péter (egy négyszólamú, de oly-
kor hat-nyolcszólamúvá fejlődő Sanctus), Eric Whitacre (Sleep) és Gyön-
gyösi Levente (a hatszólamú Te lucis ante terminum). Közülük Tóth 
Péter darabja különösen izgalmas új színt hozott az est műsorába és új 
interpretációs kihívást az előadóknak, Sztravinszkij motorizmusára és 
Bartók bolgár ritmusaira emlékeztető zenenyelvével;  Szabó Soma által 
vezényelt kórus e kihívásnak is maradéktalanul megfelelt.

Ugyanő vezényelte a koncertet lezáró összkart, a Pro Musica Leány-
kar, a Cantemus Vegyeskar és a Cantemus Ifjúsági Vegyeskar által meg-
szólaltatott 40 szólamú Tallis-motettát (Spem in alium). A záró percek 
formailag is rímeltek az introdukcióra, a közönséget körbevevő énekesek 
hangja körülölelte a közönséget. A koncert így az első hangtól az utolsó 
akkord kizengéséig gondosan megkomponált ugyanakkor spontaneitá-
sát, a szabadság légkörét mindvégig megőrző egészet alkotott, a művek 
egymás mellé állításából megfogalmazódó többletjelentést, hangok, fé-
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nyek, mozdulatok és térformák együttesét: a pódiumra állítás művésze-
tét (mintegy összefoglaló példaképpen Ordasi Péter elméleti összefog-
lalásához, amely rövidesen olvasható lesz egy S. Szabó Márta által szer-
kesztett tanulmánygyűjteményben). 

Egyik fontos üzenete: íme, egy nagy magyar huszadik századi zene-
szerzői vonulat, kórusiskola Kodály Zoltán, Kocsár Miklós, Orbán György, 
Tóth Péter, Gyöngyösi Levente, hallhatóan szerves fejlődésben, a magyar 
népzenéig és a gregoriánig lenyúló gyökerekkel, európai tájékozódással; 
mindegyikük utánozhatatlan, azonnal felismerhető egyéni arculattal. 

Még a koncert elején, a Pro Musica műsora előtt Dr . Hoppál Péter 
kultúráért felelős államtitkár ehhez a kórusiskolához vázolt fel zenetör-
téneti és nemzetközi hátteret. Beszéde mindvégig a karnagy, a kórusmu-
zsika elkötelezettjének megnyilatkozása volt, csak egy pillanatra lépett 
elő a kultúrpolitikus (amikor a Cantemus kóruscsaládot kulturális ter-
mékként azonosította, óhatatlanul felidézve a hallgatóban a piac és a pénz 
asszociációt, és a kínos kérdést, vajon mi az ára Freia ifjúságának és szép-
ségének, vagy pedig hogyan váltható át a nyíregyházi kaloka gatheia).

A koncert egyedien szép kiállítású műsorfüzetéből idézem: 
„A mindennapos éneklés – mostanában hivatalosan ismét felvetett 

gondolata – Nyíregyházán, Kodály Zoltán szellemében, a Szabó Dénes 
által vezetett pedagógiai műhelyben 40 éve él a gyakorlatban . A mai hang-
verseny ennek a munkának (…) az ünnepe, s bizonysága a Kodály mód-
szer igazságának .” 

A Kodály módszer Nyíregyházán megvalósult legfőbb igazsága:  
a hígítatlan, nagy művészet igazsága, amely játékosat, bensőségeset, ör-
vendetest és felemelőt, mindent, akár a legsúlyosabb gondolatokat is,  
a lét emberileg, művészileg megragadható teljességét közvetíti, nem éri be 
kevesebbel. 

Őszi szél fúj a hegyekről… Friss, tiszta levegőt hoz.
Köteles György

Hangversenyek és rendezvények
 Mosonyi Mihály emlékére 

2015. szeptember 11-én nyílt meg a Művészetek Palotájában a Mosonyi 
Mihály-emlékkiállítás (tablókiállítás), Scholcz Péter, Sziklavári Károly 
és a Művészetek Palotája munkatársainak közös alkotása. 

Szeptember 18-án délután a Duna Palotában, a Magyar Zene Ünnepe, 
a Duna Palota és a Bánffy György Kulturális Szalon közös szervezésében. 
Mosonyi alkotói jelentőségét Sziklavári Károly méltatta, Kassai István  
a komponista zongoradarabjaiból mutatott be egy csokorra valót, a  
Festetics vonósnégyes előadásában nyilvános ősbemutatóként hallhatták 


