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sopronban

Kodály emlékhangverseny
A Kórus Spontánusz, amely 2001-ben spontán alakult egy éneklő cso-
portból, mára már többszörös díjnyertes kórussá, ünnepelt együttessé vált. 

Az elmúlt 16 év hazai és külföldi sikereit Kocsis-Holper Zoltán karnagy 
szenvedéllyel végzett művészi és szervező munkája, valamint énekesei-
nek lelkes tudásvágya, az éneklés szeretete és igénye hozta létre. A kar-
nagy útja közgazdasági tanulmányok után a Zeneakadémia karvezetés 
szakára vezetett, ahol kitűnt önálló előadói elképzeléseivel, és egyre 
inkább, saját kórusával gyakorlatot szerzett kórusvezetői erényeivel.  
A fiatal karvezetők hazai és nemzetközi versenyeinek díjazottja, 2008-
ban nyertese és közönségdíjasa időközben énekesként is diplomát szer-
zett. Mint muzsikus sokoldalú tudás birtokába jutott, amely lehetővé 
tette számára, hogy 2016-ban a Nemzeti Énekkar tagja, és a vezetőkar-
nagy helyettese legyen. Így egy éve már saját kórusa, a szervezetében 
amatőr, eredményei szerint a profi szintet közelítő kórus mellett hivatá-
sos kórussal is dolgozik. A kétféle „munkakör” érezhetően kiegészíti, 
segíti egymást. A kórus és karnagya szoros szakmai és baráti kapcsola-
tának sikert hozó megnyilvánulásainak tanúja lehettem, és a zenei-elő-
adói képességeket fejlesztő munkájukból fakadó élményt adó előadásai-
kat az elmúlt néhány évben többször és örömmel hallhattam.

Június 23-ára meghívást kaptam, így újabb lehetőségem nyílt, hogy 
részt vegyek a Kodály Zoltán műveinek válogatását megszólaltató em-
lékhangversenyen, Sopronban. A koncertnek a Soproni Egyetem 
Lámfalussy Sándor Közgazdaság Tudományi Kar Aulája adott igen kel-
lemes helyszínt.

A kettős évforduló évében a világhírű zeneszerző előtt tisztelgő ün-
nepi műsor megidézte a komponista sokoldalú művészetét. A kórusmű-
vek között hallhattunk zsoltárfeldolgozást, magyar költők verseire kom-
ponált darabokat és népdalfeldolgozást. A karnagy egyben műsorveze-
tő, közvetlen hangú köszöntője után rövid ismertetőkkel készítette elő 
a művek megszólalását.

Az első három kórusműben (A 121.genfi zsoltár, Békesség-óhajtás, 
Szép könyörgés) áhítat és indulat egyaránt kifejező deklamációval szólalt 
meg a szöveg mondanivalóját magas szinten megvalósító előadásban.  
A minden dinamikai fokozatban megmutatkozó telt hangzás, kimunkált 
kiejtés, biztos műismeret az egész hangverseny alapélményét adta, 
amelyhez a zenei formálás, értelmezés világossága társult. Az együttes 
előadói erényei, ezek között is szuggesztivitásuk azonnal megragadta  
a közönség figyelmét és egyetlen érzelmi körbe vonta a jelenlevőket.  
Az arányos szólamok egymásra mindig figyelő „kamaramuzsikálása” 
sok emlékezetes pillanatot szerzett.



46

A koncert hangszeres közreműködői, Árvainé Nezvald Anett (hege-
dű) és Horváth Ábel (zongora), az Epigrammák sorozatból 6 kis tételt 
játszott. A művészek úgy énekeltek hangszereiken, hogy közben szinte 
hallottam a gyönyörű Kistétényi Melinda-szövegeket.

A második kórus-blokkban két mű szerepelt: a Csalfa sugár, amelynek 
előadásában volt-kórustagok csatlakoztak a nőikar jelen énekeseihez, és 
a Sík Sándor Te Deuma. Arany János szeretetteljes intése és a pap-költő 
hálaadó imádsága is őszinte, mély átéléssel hangzott el.

Újabb hangszeres „közjáték” az 1905-ben komponált Adagio volt, 
annak kevéssé ismert első formájában, hegedűn és zongorán szólalt meg. 
A két művész érzelemgazdag muzsikálással kapcsolódott az előző 
kórusművek lelki tartalmához.

A hangversenyt megkoronázó befejező számot, a Mátrai képek színes 
tablójának első soproni előadását a város több kórusának összkara adta 
elő. A méltán rendkívül népszerű kórusmű előadásának lehetősége és  
a vendéglátó Kórus Spontánusz kedves hívása vonzotta egyetlen együt-
tessé a Fidelissima Kórus, a Liszt Ferenc Vegyeskar, a Gárdonyi Zoltán 
Református Kórus énekeseit.

A nagysikerű koncert a KÓTA és a Magyar Kodály Társaság szakmai 
támogatásával valósult meg, mely szervezeteket szeretettel és örömmel 
képviselte Bencsik Erzsébet és Hartyányi Judit. A helyi Horváth József 
Zeneiskola és AMI igazgatója, Lamperth Tünde és a Pro Kultúra Non-
profit Kft. kulturális csoportvezetője, Kóczián Péter is megtisztelte  
jelenlétével a jeles eseményt. Köszönet a soproniak muzsika- és ügy-
szeretetéért! 

A Kórus Spontánusznak és karnagyának Kocsis-Holper Zoltánnak 
további hittel végzett munkát, sikert, örömöt adó élményt kívánunk!

Hartyányi Judit


