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„Szálfa dőlt ki közülünk…”
Pécsi Emlékhangverseny Kodály Zoltán  

halálának 50. évfordulóján
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete és  
a Magyar Kodály Társaság Pécsi Csoportja – tisztelegve Kodály Zoltán 
művészete előtt – 2017. április 4-én ünnepi hangversenyt rendezett a Liszt 
Ferenc Hangversenyteremben.

Megemlékező beszéde elején Kertész Attila a Művészeti Kar tanára, 
a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja, Fodor Andrástól idézett:

„Lebiccenő ezüst feje még fénylik ránk az alkonyatban .
 Szikár a teste, mint a pajzs, melyről a bók, a gáncs lepattan .
 Gúzsba kötött szavunk mögött dalunkat védi: zengjen, éljen!” 

Majd szomorú személyes emlékeit idézte:
1967 márciusában – mint annyiszor előtte – Pécsre vártuk Kodályt. 

Az ének-zene tagozatos iskolák Országos Kórustalálkozójára ígérte rész-
vételét. Emlékszem, látogatásának híre helyett döbbenetes halálhíre ér-
kezett meg, s terjedt el futótűzként a városban. Másnap a Dunántúli 
Naplóban Nádor Tamás így emlékezett meg: 

„Alig néhány hete még itt járt a mecsekaljai városban, melyet annyi-
ra szeretett, s mely 1945-ben néhány hónapra otthont nyújtott a magyar 
zene nagy mesterének. Azóta Pécs nemcsak a kodályi zeneoktatás való-
ra váltásában járt elől, hanem a Mester műveinek nagy szeretettel és 
gondos betanítással való megszólaltatásában is..” 

Kodály ma is szól hozzánk – folytatta Kertész Attila – megidézhetjük 
újra, meg újra. A szeretet és a hála hatja át megemlékezésünket az 50 éves 
évforduló alkalmából. A szeretet, mert Kodály a miénk, a hála, mert a 
gondviseléstől kaptuk ajándékba a magyarságunkat próbára tevő nehéz 
évtizedekben. A magyar lélekből fakadó kodályi hang egyetemessé vált. 
Bárhol megszólal, nem csak gyönyörködtet, épít, felemel, üzenetet, korsze-
rű üzenetet közvetít. Az emberben gondolkodik, a test, a lélek, a szellem 
egységében. Hisz az embert formáló igényes, minőségi kultúrában, melynek 
közvetítését az itt fellépő szereplők is vállalták. Ma is hiányzik jelenléte, 
teremtő aktivitása, népben, nemzetben való gondolkodása, jövőt építő böl-
csessége. Az előadó egy kodályi idézettel zárta megemlékező gondolatait: 

„Hisszük, hogy az emberiség boldogabb, ha megtanul a zenével méltó-
képpen élni . S aki csak tesz valamit ez irányban, már nem élt hiába .”

Jelképesnek tekinthettük a koncert első műsorszámát (Magyar nép-
dalok énekhangra zongorakísérettel), mely a nagy „ikerpár”, Bartók és 
Kodály barátságát is jelképezte. 

A Kodály által gyűjtött és kiválasztott, zongorakísé retével ellátott tíz 
dalt az egyetem magánének szakos hallgatói Bakos Enikő, Cseri Evelin, 
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Meggyes Csaba, Szabó Réka és  
Szomor Lilla – adták elő Körtesi 
András zongoraművész kíséretével.

 Ezután a város híres leánykara, 
a Bartók Béla Leánykar lépett szín-
padra Rózsa Bernadett karnagy  
irányításával. Az Egyetem, be-
gyetem-et, majd az Intermezzo, 
Pécs számára készült énekkari – 
zongorakíséretes változatát (szöve-
gét a kiváló pécsi nyelvészprofesz-

szor, dr. Vargha Károly írta) szólaltatták meg felszabadult, energikus 
előadásban. 

 A két kórusmű után az Op. szám nélkül jegyzett Négy dal sorozatból 
kettő szólalt meg Amer Lemja opera szakos hallgató átélt előadásában. 
Tóth Aladár írja: Nagy irodalmi megújhodásunk kerek 100 esztendővel 
előzte meg a magyar műzene mai újjászületését. Ennek a nagy értékű 
régi magyar költészetnek sokáig nem volt méltó társa a zeneművészet-
ben. Ez teljesedik ki Kodály dalköltészetében az 1907-et követő 20 évben. 
Az első dal, a Nausikaa jelzi a szerző erős vonzódását Homérosz költé-
szete iránt, mert tervezte az Odüsszeusz c. opera megkomponálását is, 
mely végül nem született meg. A vers költője a Mester egy kolléganője 
volt, akit nem nevezett meg. A másik dal költőjét ellenben ismerjük 
Arany János személyében, akire 200. születésnapja alkalmából emlékez-
tek: „Haja, haja”

A következők-
ben az Egyetemi 
Női Kar énekelt 
Kertész Attila 
Liszt díjas kar-
nagy vezetésével. 
Kodály gazdag 
egyházzenei, vo-
kális repertoárjá-
ból a 150. genfi 
zsoltár és az  
Isten-anyáról írt 
remekmű, az Ave Maria szólalt meg plasztikus, lírai hangon. A Női Kar 
három művel folytatta a szerzői estet. A világhírű olasz karmester Tos-
canini egyik lányának esküvőjére 1931-ben Kodályt kérték föl tanúnak. 
A Mester részéről a nászajándék egy 14. századi olasz versre írott mad-
rigál volt Chi d’ amor sente címmel, melyet három jeles magyar opera-
énekes szólaltatott meg az esküvői ebéd után. Saját házassági évfordu-
lójukra egy következő olasz madrigállal (Chi vuol veder) kedveskedett 
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Emma asszonynak. A két olasz madrigál elhangzása után az egyik 
legnépszerűbb Kodály művet adta elő a Női Kar. A Pünkösdölőről Szo-
kolay Sándor a következőket írta: A „mélység” és a „magasság” éles 
szembeállítása már több, mint „zenei eljárás”, emberi és dramaturgiai 
állásfoglalás is. A Pünkösdölőben a pokol kapujának letapodása és a 
mennyország ajtajának kinyitása kiemelő kontraszt, mely után az „egek  
fényessége” leírhatatlan, sugárzó tetőpont, gyermekkorom egyik leg-
nagyobb ámulata. 

Kodály nem túl gazdag zongora repertoárjából az Op.11-es Hét zon-
goradarabból a negyedik (Sírfelirat) és a hatodik (Székely nóta) került az 
est műsorára. (Érdekesség, hogy a darabok kéziratos változatát a Kassák 
Lajos által szerkesztett „Ma” c. irodalmi folyóirat hozta le 1919 tavaszán.) 
A műveket autentikus előadásban hallhattuk Körtesi András zongora-
művésztől, aki az est zongoristájaként és kamarapartnerként is kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott. 

Kodály 1912 és 1916 között komponálta az Op.6. Megkésett melódiák 
hét dalát. Az egyik Kölcsey Ferenc versére írt Elfojtódás. A költő talán 
legkeserűbb, legtragikusabb hangú verse ez. Ezt a keserű hangulatot 
erősíti föl Kodály a kromatika túlhangsúlyozásával. Ritka zenei eszköz 
ez az ő kezében – éppen ezért nagy a jelentősége!– sokszor a hangnem-
nélküliség érzeti kelti. A másik bemutatott dal (a Tavasz) a ciklus köze-
pén van a maga könnyed lírájával, szenvedélyével, Berzsenyi Dániel 
boldogságot sugárzó verseinek egyike megzenésítéseként. Előadójuk 
Balázs Júlia jól értelmezte a dalok mondanivalóját, muzikális, átélt meg-
fogalmazásban hallottuk tőle. 

Nem véletlenül talált rá a Szerző a II. világháború kitörése előtt pár 
hónappal Szkhárosi Horvát András énekére, hogy megzenésítse azt.  
A versben megfogalmazott aggodalom, félelem, keserűség aktualitása, 
de egyben a remény felcsillantása nagy erővel hatott Kodályra. 1939 au-
gusztusában készült el a mű férfikari változata a Nagykőrösi Tanítókép-
ző 100 éves jubileumára. A „ Semmit ne bánkódjál” női kari változatát 

ezen az estén a Bartók Le-
ánykar és a PTE Női Kara 
drámai erejű tolmácsolásá-
ban hallottuk Kertész Attila 
vezényletével. Ezt követte  
a Vejnemöjnen muzsikál (a 
Kalevala 44. énekének meg-
zenésítése) virtuóz előadása a 
Bartók Leánykar fiatal kar-
nagyának, Rózsa Bernadett-
nek nagyszerű irányításával.

A nagy hagyományokra 
visszatekintő, de az egy éve 
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újjáalakult Egyetemi Kórus Kodály Nagyszalontai köszöntőjével nyitot-
ta műsorát. 

Az 1916-ban, a Kisfaludy Társaság kérésére megzenésített Köszöntő 
dr . Lakner Tamás Liszt díjas karnagy irányításával és ritkán hallható 
bravúros előadásban szólalt meg – tisztelegve az évforduló előtt.

A 121. genfi zsoltár már egy másik jubileumot, a Reformáció 500. év-
fordulóját köszöntötte és hangulatában is váltotta az előző művet.  
A lelki mélységek hű zenei tolmácsolása dr . Hoppál Péter karnagy, egye-
temi adjunktus vezénylésének érdeme. Az Egyetemi Kórus további nagy 
formátumú műsorát dr. Lakner Tamás állította össze Kodály jelentős 
vegyeskari műveinek csokorba foglalásával. A kórusművek felhangzása 
előtt Sólyom Katalin Jászai- díjas színművész elszavalta a verseket. Drá-
mai, hiteles előadása megerősített a művek hatását – Akik mindig elkésnek, 
Fölszállott a páva, Öregek. – Szokolaynak a Pünkösdölővel kapcsolatos 
gondolatait folytatva írja, hogy a kontrasztokat Ady költészete is ihlette: 
az Akik mindig elkésnek és a Fölszállott a páva versek és a kodályi zene 
is hasonló ellentét-párokra épül. Kodályban a népét ostorozó Ady iker-
párját láttam – írta Szokolay. Az Öregek c. nagy formátumú kórusművet 
Kodály az akkor még ifjú Weöres Sándor versére írta. Weöres később 
visszaemlékezett, hogy nagyon meglepődött, amikor 15 évesként levelet 
kapott a híres zeneszerzőtől, melyben engedélyét kérte verse megzené-
sítésére. A vers 1928-ban jelent meg a Pesti Hírlapban a költő diáksapkás 
fényképével. Kérdezték tőle: hogy írhat egy 14-15 éves fiatalember az öre-
gek gondjainak ilyen mély átérzésével? Weöres Sándor válasza: „Úgy 
látszik, az életkorok valamilyen módon találkoznak egymással. A gye-
reknek vagy a kamasznak a rádöbbenése az öregkorra, azt hiszem nem 
ritkaság. Az Öregek versben ez történik. A kamasz fiú kissé még bor-
zongva és idegenül rácsodálkozik az öregségre, ami majd őrá is vár, ha 
időközben meg nem hal.” Az Egyetemi Kórus előadásában hallhattuk, 
hogy a zene és a releváns előadás hogy felerősíti, elmélyíti a költő gon-
dolatait.

Az egyetem 650 éves jubileumára és egy kínai utazásra készülő,  
átalakult kórus Lakner Tamás kezei alatt érett, plasztikus hangzásával, 
a dinamikai színek, kontrasztok zeneileg kifogástalan megéneklésével 
és a művekben megfogalmazott drámaiság átélt előadásmódjával szerzett 
maradandó élményt közönségének. A kórus műsorát – mintegy oldás-
ként – a Túrót eszik a cigány népdalfeldolgozás stílusos megfogalmazá-
sa zárta Hoppál Péter vezényletével.

A Kertész Attila által összeállított műsor a három kórus együttes  
fellépésével megszólaltatott híres kánon, A Magyarokhoz (Berzsenyi 
Dániel versére) emelkedett hangulatot árasztó előadásával fejeződött be. 
Az összkart Lakner Tamás Liszt díjas karnagy vezényelte.

„Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat .”  
Márky Gabriella


