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Kórushangverseny Pécsett
a Kodály Zoltán Gimnáziumban

Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulóján a Pécs-
Baranyai Kórus- és Zenekari Szövetség, a Magyar Kodály Társaság és  
a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium szervezésében nagyszabású hangver-
senyt rendeztek december 1-jén a gimnázium aulájában. 

A koncerten gazdag repertoárt vonultattak föl a föllépő kórusok, 
mindezt fűszerezve prózai és szóló betétekkel. Személyes és élményekkel 
teli gondolatait osztotta meg beköszöntőjében a Kodály Gimnázium 
igazgatónője Béres Andrásné, aki maga is az intézmény ének-zene tago-
zatos diákja volt, így nem csoda, ha mély emberi-érzelmi kapcsolata van 
a zenéhez, nemcsak a hangversenyeken, hanem a „munkás” hétközna-
pokon is.

 Illyés Gyula: Bevezetés egy Kodály-hangversenyhez című versét  
Szászi János műsorközlő, a Pécsi Rádió egykori munkatársa mondta el 
gyönyörű, érces hangján.  A koncerten elsőként a legkisebbek, a pécsi 
Testvérvárosok terei Általános Iskola Kicsinyek Kórusa állt a közönség 
elé dr . Szécsényi Lászlóné karnagy vezetésével. A Kis emberek dalai-ból 
a Tarka kutya és az Azt mondják... kezdetűt énekelték, majd a Jézus és 
a gyermek (zongorán közreműködött Taschnerné Sértő Ágnes), a Nin-
csen apám..., valamint a Házam előtt egy almafa című Kodály-művek 
megszólaltatása szép, egységes hangzással, csengő, tiszta hangokkal az 
egész hangverseny alapélményét adták meg.

 Egy éve alakult a Mathias Rex Kamarakórus, amely máris szép sike-
reket könyvelhetett el e röpke idő alatt. Kunváriné Okos Ilona karnagy 
egykori „Mátyásos” tanítványaiból és jelenlegi diákokból álló csapata 
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igényes műsort állított össze. A 150. genfi zsoltár, az Ave Maria, a Kodály-
köszöntő (Halmos László műve Csorba Győző versére) és az Egyetem 
begyetem műsorra tűzésével kifejező, kimunkált, szépen összecsiszolt 
előadásukkal méltán érdemelték ki a közönség elismerését. 

Ezt követően Pál Réka másod éves, magánének szakos egyetemi hall-
gató három népdalt (Árva madár, Gerencséri utca, Félre tőlem) énekelt 
stílusosan, meggyőzően, Körtesi András zongorakíséretével. E művek a 
Magyar népdalok énekhangra zongorakísérettel című kötetben jelentek 
meg. Az első tíz népdalhoz Bartók, a második tízhez pedig Kodály írt 
zongorakíséretet. E kiadvány is reprezentálja az utókornak Bartók és 
Kodály barátságát.

 A hangversenynek helyet adó gimnázium kórusa, a Bartók Leánykar  
következett Kertész Attila Liszt-díjas karnagy irányításával. Az Inter-
mezzo Pécs számára készült énekkari változatát dr. Vargha Károly ver-
sére fölszabadult, energikus előadásban hallottuk Körtesi  András zon-
goraművész kíséretével. A Semmit ne bánkódjál című Kodály-mű ezút-
tal is kifejezően, drámaian csendült föl. Az énekkar zárószámaként  
a Vejnemöjnen muzsikál (a Kalevala 44. éneke) példás előadásához 
Körtesi András zongorakísérete egyenrangú társként jelent meg Kertész 
Attila szuggesztív irányításával. 

Az Ének Szent István királyhoz című megrendítő, drámai művet  
a pécsi Református Kollégium Vegyeskara Pap Tamás karnaggyal az élen 
mutatta be. A kórusvezető ezután Balázs József: Kodály Zoltán szobra 
című versét mondta el. Az Esti dal kristálytisztán, átélten szólalt meg  
a „Refisek” előadásában. Hangulatváltásként Kuti Ágnes énekművész 
tolmácsolásában a Mónár Anna című ballada  hangzott el Pap Ágoston 
zongora kíséretével. A drámai erejű mű megrendítő átéléssel szólt. 

Kuti Ágnes ezen az emlékkoncerten karnagyként is bemutatkozott.  
A Szent Mór Iskolaközpont Kamaraének Csoportja élén három Kodály-
opuszt dirigált. A Horatii Carmen, a Pange Lingva és az Adventi ének 
mívesen kimunkált, érzékeny előadásban hangzott el. Ezután Csorba 
Győző Kodály című versét Bakonyi Márton, a Ciszterci rend Nagy Lajos 
Gimnáziumának tanulója előadásában hallgattuk meg.

A hangverseny zárásaként a Nagy Lajos Gimnázium Laudate Kórusa 
lépett a közönség elé. Három eltérő karakterű mű, a Karácsonyi pász-
tortánc, a Kodály-tanítvány Halmos Sándor: Hogyha az Úr... és a Jövel 
Szentlélek Úristen című művek szuggesztíven, arányos szólamokkal, 
igényesen csendültek föl a fiatal karnagy, Havasi Gábor vezényletével, 
amely méltóképpen koronázta meg a nagy gonddal összeállított, Kodály 
Zoltánra emlékező hangversenyt.

Törtely Zsuzsa          


