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Hangverseny Ittzés Mihály emlékére 

A Magyar Kodály Társaság kecskeméti tagozata a pompásan felújított 
Újkollégium Dísztermébe hívta az emlékezőket február első napján, ar-
ra a helyre ahol számos alkalommal tartott hangverseny ismertetőket, 
vezetett műsorokat, kötetlen előadásokat az adott műről vagy annak 
háttér ismereteirőI Ittzés Mihály. 

A teremben érezhető volt a meghatottsággal vegyes feszültség, rend-
hagyó hangversenyt vártunk, melyben a fellépő művészek személyes 
vallomásokkal idézték meg az elhunyt jellemének legfontosabb pilléreit 
megemlítve tapintatosságát, pontosságát, megbízhatóságát. A terembe 
belépőt rögtön két nagyobb méretű kép fogadta közte egy szép már vány-
fehér rózsaszállal.

„Miért kell ilyen hamar emlékkoncertet tartani?” tette fel egy újságíró 
a minap a kérdést Ittzésné Kövendi Katának az est háziasszonyának aki 
ezzel kezdte beköszöntőjét. Nem sértődött meg a kérdésen – egy éve még 
csak sejtettük, hogy nagy a baj – hanem elmondta, hogy mindennap 
vele van a férje, mert rendezi a hátrahagyott rengeteg anyagot, melyek 
vagy már befejezettek vagy félbemaradtan várják sorsukat, köztük a sok 
kis cédulás jegyzet, szójáték. Az itt ott könnyeket is kicsalogató pillana-
tokat Kata feloldotta egy egy történettel pl. a cédulák között talált szó-
játékkal: kalapítvány = jó célra összekoldult pénzösszeg!!! Ezekből az 
anyagokból válogatott minden fellépőnek olyan emlék ajándékot, mely 
a megajándékozott élettörténetéhez köthető.
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A műsor keretét kórusok 
adták, mert ezt is megbeszél-
ték halála előtt Katával, közte 
a legmagasabbrendű művé-
szet a kamarazene vezette a 
hallgatókat Kodály Zoltán  
és Ittzés Mihály lelkének leg-
mélyebb zugaiba. A Kodály 
Iskola Antanténusz Gyermek-
kórusa az Angyalkert magas 
színvonalú, igényes megszó-
laltatásával, a figyelemremél-
tó gyerekkari hangképzéssel, 

tiszta intonálással hibátlan, vezénylés nélküli előadással megalapozta  
az estet. Karvezetőjük Szegedi Ildikó a segítőkészéget emelte ki Ittzés 
Mihály jótulajdonságai közül. Madarász Éva nemcsak szólistaként, ha-
nem kamarapartnerként is remekelt, ő a támogató, a kortársművek felé 
irányító kollégát méltatta. A Kodály vonósnégyes egyik tagja Fejérvári 
János felidézte a fiatal embert, a még Győrben felvételiztető komoly tanár 
portréját. Falvay Attila a menetközben „elveszett” karnagy/karmester 
alakját vagy az örök pedagógust említette, aki az ifjú hallgatósággal el-
énekelteti a népdalt, mely az I. vonósnégyes alaptémája. Itt most a kö-
zönség nem énekelt, de szinte érezhető figyelemmel hallgatta a mű érett, 
értő megszólaltatását. A két énekes Rajk Judit és Klézli János az Intézet-
ben találkozott sokat Ittzés Mihállyal aki mindig figyelemmel követte 
munkásságuk állomásait, például Juditnak felhívta figyelmét a Fáj  
a szívem c. dalra, így ez fel is 
került a most készülő lemezé-
re. Ebben a kontextusban 
hangzott el az egyik legmeg-
hatóbb történet, a lemez ak-
kor készült el amikor szinte a 
földi élet is befejeződött Mi-
hály számára… Tanácsokkal 
is ellátta az előadókat, akik az 
átélt előadáson kívül a kiváló 
szövegmondással is megör-
vendeztették a közönséget.

 A kamarazenei blokk utolsó darabja a Szonáta gordonkára és zon-
gorára volt, melyet Szabó Péter játszott felemlítve sok személyes élményét 
és Mihály megszámlálhatatlan, sok esetben láthatatlan figyelmét. Utol-
só munkája is ennek a műnek az angol nyelvű ismertetése volt, melyet 
az előadó kérésére írt meg… amikor felesége pihenésre kérte válasza ez 
volt: „Mint magánember mondhatok nemet, de mint a Magyar Kodály 
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Társaság elnöke nem!” – ez is Ő volt. Fia Ittzés Ádám több mint ezer 
műismertetést és kritikát talált eddig könyvtárosként. Sokat tett az  
erdélyi magyar kultúra fennmaradásáért is, a Szabó Csaba Társaságnak 
alelnöke is volt.

A hangversenyt a Kecskeméti Cantus Nobilis Kórus zárta, karnagy 
Laczkó János ahol ő maga is énekelt 1969 és 1976 között – akkor még 
Kecskeméti Pedagógus Énekkar volt a neve –, az Ének Szent István ki-
rályhoz művel a lengyelországi tanításokra emlékeztek, ott ezt a művet 
magyarul tanulták meg a kurzus résztvevői, majd a Szép könyörgés zár-
ta az estet, mely Kata szerint Ittzés Mihály életének összefoglalója.

Szőnyi Erzsébet, társaságunk volt elnöke, levélben jelezte, hogy ere-
jétől függően kórusművel emlékezik majd Mihályra, ahogy tette ezt 
Kodály Zoltán vagy Kardos Pál esetében is, ennek bemutatója a tavaszi 
budapesti koncerten várható.

 Kata már a hangverseny elején arra kérte a művészeket, hogy ők is 
hallgassák meg az estet így a végén minden művész ismét megjelent és 
a köztes beszélgetésekben említett ajándékot átvette a közönség meleg 
és lelkes tapsa közepette. A művészek iránti tisztelet e nemes gesztusa 
figyelemreméltó a feleség és a család részéről. Kertész Attila jelenlegi 
elnökünk is csatlakozott a gratulációhoz, ő társaságunk legújabb kiad-
ványaival köszönte meg az est közreműködőinek az érzelmekre nagyon 
ható, magas hőfokú élményt.

B. Horváth Andrea


