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Vashegyi György, 
az MMA elnöke mondott köszöntőt

Tisztelt Sarolta Asszony, kedves Kata Asszony,
kedves Tamás, Gergely, Ádám, kedves Családtagok, 
tisztelt Kollégák, Barátok!

Dr. Ittzés Mihály, szeretett Miskánk emlékének adózva örömmel idézem 
meg kedves kollégám, szeretve tisztelt barátom emlékét. 

Ő egyike volt azoknak az elkötelezett és állhatatos embereknek, akik 
rendíthetetlen elhivatottsággal szolgálták Magyarország, és – a kodályi 
filozófián keresztül, bizony – a Nagyvilág fejlődését, épülését is. Kivételes 
művész és tudós volt egyszemélyben, ami szintén ritka együtt-állás: hal-
mozottan kapta a talentumokat a Gondviseléstől, és nem hátrált meg a rá 
rótt feladatok előtt. Szorgalma, mindenre és mindenkire való odafigyelése 
példaértékű volt. És a figyelmet – legyen a tárgya híres, vagy akár fiatal, 
még az Út elején álló ember –, mindig kedvesség és szerénység kísérte: 
Miskát a másik számára való, minél hasznosabb segítség lehetősége, az 
Ügy szolgálata érdekelte és hajtotta. 

Ugyanez a mély figyelem kelt életre abban, ahogyan a Zenét értette és 
érezte; ebből a mély zeneiségből táplálkozhatott tudós lénye is: a magyar 
Kodály-kultusz és pedagógiai képzés egyik, mindvégig Kodály gondolata-
ihoz hű, fő képviselője volt. Kodály életművével kapcsolatban Dr. Ittzés 
Mihály munkássága megkerülhetetlen: aprólékos odafigyeléssel írott mű-
veinek hosszú sora világította meg és szolgálta, fogja mindig szolgálni ha-
zánk legfontosabb zenepedagógiai vonulatát.

Ahogyan már utaltam rá, Mihály az egyik legszerényebb ember volt, 
akivel valaha találkoztam: ám ez a szerénység – kiváló humora kíséretében 
– lelki tartással, és az igazságért mindig ugrásra kész harciassággal is tu-
dott társulni. Szinte hihetetlen teherbírással fogta össze szerteágazó felada-
tait, és egészen elképesztő volt érdeklődése, ahogyan a Kodály nevéhez 
fűződő zenei és tudományos eseményekre, a rengeteg koncertre, ifjú tehet-
ségek figyelemmel kísérésére mind időt tudott szakítani. És mindemellett 
ott volt szép, nagy családja is – a szintén sokat és tartalmasan munkálko-
dó Kata asszony, tehetséges és szorgalmas fiai és szeretett unokái.

Mihály 2013 óta a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt:  
a Köztestületet mindig odaadó, támogató, a haladást segítő gondolataival, 
ha kellett, építő kritikáival szolgálta. Akadémikus társaim nevében is 
mondhatom, hogy nagyon hiányzik nekünk kedves, bölcs személye.

Ez a mai este állítson hát emléket Miska jóságának, tisztességének; lé-
tének és munkásságának ennek a kivételes művész-tudósnak, aki minden-
kinek csak gazdagította az életét. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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Hartyányi Judit, az est műsorvezetője – mintegy folytatva a bevezető 
gondolatokat – tanártársai nevében fejezte ki háláját mindazért, amit 
Ittzés Mihály ránk hagyott: írásai, áldozatos munkásságának példája ma 
is segíti szakmai életünket.

A koncerten fiatal művészjelöltek, már komoly életművel bíró művé-
szek és kórusok léptek színpadra. A megszólaltatott művek, vagy éppen 
az előadók többsége valamilyen módon kapcsolódott Ittzés Mihály ku-
tatási területeihez – közöttük is elsősorban Kodály életművéhez –, vagy 
személyéhez.

Rozsonits Ildikó, a Zeneakadémia Rendkívüli Tehetségek Képzőjének 
13 éves zongorista növendéke (tanára: Eckhardt Gábor) Liszt Ferenc Un 
sospiro (Sóhaj) fantázianévvel ellátott koncertetűdjét, vagy ahogy egy 
korai kiadásban megjelent: költői capriccioját szólaltatta meg, kiválóan. 
A különleges dallamvezetést igénylő virtuóz mű előadásában a fiatal 
előadó elmélyültségre való hajlama is megmutatkozott, a darabban meg-
jelenő neomodális jelenségek, vagy az 1:2-es modellskála és az egészhan-
gúság – Ittzés Liszt-tanulmányaiban is emlegetett Bárdos- és Gárdonyi-
felfedezés – érzékeny megjelenítésében.

A másik fiatal tehetség, a 15 esztendős Borka Ráhel (Mező László 
gordonkás növendéke) Kodály 16 éves korában komponált Lírikus  
románcát szólaltatta meg Gráf Zsuzsa segítő kamarapartneri közremű-
ködésével. A romantikus mű az ugyancsak 1898-ban komponált Ave 
Maria és Stabat Mater méltó párja: mindig csodálatra készteti a hallgatót 
nemes egyszerűsége, ösztönösen szép zenei megoldásai.

Pólus László Kodály gordonkára írt szólószonátájának I. tételét szó-
laltatta meg a hangversenyen. Ittzés Mihály 1994-ben írt tanulmányában 
olvashatjuk a tételről: „mestermű a javából, mind a zeneszerzői kompo-
zíciós «technika», mind az általa megnyilvánuló költői tartalom szem-
pontjából: klasszikus alkotás, mely mélységet és magasságot egyaránt 
megjárat előadójával s hallgatójával.” A kitűnő megszólaltatás messze-
menően igazolta e szavak igazságát.

A Debussy vonósnégyes főmotívumára komponált Kodály zongora-
darab (Méditation sur un motif de Claude Debussy) a friss francia zenei 
élmények hatására 1907-ben komponált mű, „Kodály legszebb tisztelet-
adása a nagy francia pályatárs géniusza előtt” – írta Ittzés Mihály egy 
1982-es műismertetésében. Kassai István ihletett előadásában a rajzosan 
szép basszusmenetek, a kezek párbeszéde, a hárfaszerű effektusok plasz-
tikus megszólaltatása jellemezte a produkciót, mely méltán aratott nagy 
sikert az értő közönség körében.

Kodály népdalfeldolgozásaiból Kriszta Kinga és Horváth István, az 
Operaház ifjú énekesei szólaltattak meg kettőt a koncerten (Árva vagyok; 
A csitári hegyek alatt), valamint elhangzott a Várj meg madaram című 
dal a Három ének sorozatból. A kiváló hangi kvalitásokkal és előadói 
erővel rendelkező énekesek mostani megszólalása azzal a reménységgel 
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tölt el minket, hogy vannak továbbéltetői a kodályi énekes előadói 
hagyománynak! Oberfrank Péter zongorista teljesítménye a dalok kísé-
retében messze felette járt a zongorakísérő átlagos feladatmegoldásának: 
rendkívüli igényességgel szólaltatta meg a rendkívül nehéz zenei anyagot.

A nyomtatott műsoron kívül – vagy inkább azon felül – a két Ittzés 
művész-fiú és egy művészjelölt unoka: Tamás, Gergely és Péter is pódi-
umra lépett az emlékhangversenyen. A fuvolaművész Gergő és zeneaka-
démista fia, Péter előadásában Bartók Három csíkmegyei népdal című 
méltán népszerű művét hallhattuk, újraalkotva. Szabad deklamáció, 
egészen egyéni megfogalmazás jellemezte ugyanis a fuvolista zseniális 
előadását, melynek kísérete különleges figyelmet és zenei rugalmasságot 
igényelt a tehetséges fiatal zongoristától. 

Ittzés Tamás édesapja emlékére írt Vetületek című négy tételes hegedű 
kompozícióját szólaltatta meg, a hangverseny egyik legmegrendítőbb 
részeként. Az I. tétel (Horizont – szűkülő és táguló vetületek) még 2008-
ban készült, a többi (Teljesség; Hálaének; Emlékek) 2018-ban. A külön-
leges hangzásvilágú szólódarabban megtalálható a dodekafón szerkesz-
tés tiszta módozata (II. tétel), a temetés után komponált III. tételben a 
Dies irae dallam, valamint a Tebenned bíztunk parafrázisa, a IV. pedig 
egy kromatikus motívum visszatéréseire épülő alkotás.

A hangversenyen három kórus keretezte a már említett szóló és ka-
marazenei produkciókat. Elsőként a Marcibányi téri Kodály Iskola kóru-
sai énekeltek. Az együttessel szoros és megbecsült szakmai kapcsolatban 
állt Ittzés Mihály, úgyis, mint az általa összeállított Bicinia Hungarica 
CD egyik előadóegyüttesével. A friss versenygyőzelemmel Prágából ha-
zatért Nagykórus jó zenei gesztusokkal és tagolással szólaltatott meg 
reneszánsz műveket (Marenzio, Weelkes) Őri Csilla vezetésével. A Kicsik 
kara gyönyörű hangszínnel, életteli előadásban énekelt néhányat Kodály 
biciniumai közül Uhereczky Eszter nagyszerű betanításában. A visszaté-
rő nagyok Kocsár Miklós Salve Regina és Kodály Zoltán Táncnóta című 
műveit énekelték kiérlelt, szép előadásban Őri Csilla vezényletével, majd 
Tóth Péter két, a kórusnak és Uhereczky Eszterenek ajánlott műve hang-
zott el, a Rorate coeli gyönyörű Amenjével befejezve.

A hangversenyen fellépő második kórus a Pécsi Tudományegyetem Női 
Kamarakórusa volt. Giulio Caccini és Kocsár Miklós egy-egy műve után 
Pászti Miklós Csokonai Vitéz Mihály versére komponált művét, a ritkán 
felcsendülő Keserű búcsúvételt szólaltatta meg a kórus, drámai erővel. Az 
érett, telt hangú nőikar ezt követően Kodály 3. olasz madrigálját (Chi 
d’amor sente), és Bartók Bánat és Ne hagyj itt! című kórusművét énekelte. 
Az együttes Kertész Attila karnagy vezetésével lépett színpadra, aki Ittzés 
Mihály munkáját folytatva a Magyar Kodály Társaság új elnöke, s aki 
sokat fáradozott az emlékhangverseny létrejöttéért.

A harmadik kórus a Jámbor Zsolt irányításával működő Kecskeméti 
Református Gimnázium Kamarakórusa volt. A jól képzett hangon,  
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differenciált módon éneklő együttes stílushűen szólaltatta meg Halmos 
László Jubilate Deo, valamint William Byrd Ave verum corpus című művét. 
Kodály 121. genfi zsoltárát pedig a magyar református kórusok legjobb 
hagyományait folytatva, a fiatal hangok és lelkek szépségével adták elő.

Ezt követően szólalt meg Szőnyi Erzsébet Ittzés Mihály emlékére kom-
ponált műve, a József Attila verset feldolgozó Istenem című kompozíció. 
A bemutatóként elhangzó, vegyeskarra és hegedű szólóra írt mű meleg 
tónusú, szeretetteljes alkotás; a kórus és a szólista (Ittzés Tamás) szép 
együtt-játéka nemes, méltó előadásban szólaltatta meg a nagyszerű 
művet. Az emlékhangversenyt megtisztelte jelenlétével a szerző, Szőnyi 
Erzsébet is, s így részese lehetett a kompozíció szárnyra bocsátásának és 
a közönség lelkes ünneplésének.

  Végezetül engedtessék meg néhány személyes gondolat. 
Sok évtizede, kecskeméti Kodály iskolás koromban ismerhettem meg 

Ittzés Mihály tanár urat. Tanárom, kórusvezetőm volt, közvetítésével is-
merkedtem meg többek között Kodály életművével. Zeneakadémista ko-
romban nyári könyvtári segédmunkás lehettem a vezetése alatt álló Ko-
dály Intézeti könyvtárban, majd kezdő tanárként és kórusvezetőként ta-
nácsait kérhettem, segítségét élvezhettem. 30 évig ötletadója és előadója 
volt a tanszékünk által szervezett debreceni Bárdos Szimpóziumoknak… 

S mindeközben egy igaz Ember barátságával is megajándékozott. 
Így egyike vagyok annak a sok-sok embernek, akik szeretettel és 

hálával őrzik emlékét, tanítják írásait, továbbéltetik nevét. 
S. Szabó Márta


