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galyaTeTői emlékeZés

Galyatető - Kodály Zoltán - Missa brevis - 
Ittzés Mihály

Vajon mi köti össze e négy külön-külön is csodának tekinthető ajándé-
kát a Jóistennek?

Galyatető volt Kodály Zoltán kedvenc tartózkodási helye (mondhatni 
második otthona). Bizonyíthatóan ide kötődik legszebb egyházi művé-
nek születése (Csendes mise – Missa brevis) és Ittzés Mihály zenetudós, 
zenepedagógus, művészeti író érdeme, akiben én gimnáziumi osztály-
főnökömet tisztelhettem, hogy e falak közt először felhangzott a nagy 
mű.

2014. június 28-án, éppen öt éve, a kápolna 
előtti bronz Kodály szobor szentelésén, mely 
Sütő Ferenc pécsi szobrászművész alkotása.

Bármilyen furcsa is kimondani, a 964 méter 
magasan fekvő Galyatetőt Trianonnak „kö-
szönhetjük”. Amikor elveszett a Tátra, maradt 
helyette a Mátra. Először megépült a kilátó, 
1934-ben. A Nagyszálló (ma Grandhotel 
Galya) 1936-39 között készült el. (4 emelet, 110 
szoba, 300 ágy). Éppen idén 80 éves! 

Ismert vendégei közül néhány: Illyés Gyula, 
Németh László, Kisfaludy Stróbl Zsigmond, 
Honty Hanna... Még filmet is forgattak benne: 
Tavaszi napsütés címen, Tolnay Kláry, Turay 
Ida, Csortos Gyula főszereplésével. A 107-es és 
108-as egymásból nyíló szobák, a leghíresebb 
vendégnek, Kodály Zoltánnak és feleségének 
voltak fönntartva.

Jankó Gyula építész elmondása alapján tud-
juk, hogy a szépen faragott mátrai andezit kő-
ből jócskán maradt. Elhatározták, hogy temp-

lomot építenek belőle a szálló vendégei számára. 1941. szeptember 8-án 
szentelték fel a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Persze mindenki 
csak becenevén: Kodály kápolnaként ismeri és emlegeti. Egy oldaltor-
nyos, egyszerű épület.

Harangját az egri érsek ajándékozta. A háború során megsérült, de 
működik. Felirata: „Ezt Szmrecsányi Lajos egri érsek adományozta, ami-
kor hős honvédeink a Donnál a vörös áradat ellen harcolnak. 1942.”  
A színes üvegablakok két művész: Sztehló Lili (1897–1959) és Csiby  
Mihály (1922–2016) munkái.
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Belépve bal oldalon: államalapítónk, Szent István,  fia Szent Imre her-
ceg és a lovagkirály, Szent László láthatók. Amikor 1938-ban nálunk volt 
az Eucharisztikus világkongresszus, róluk lettek elnevezve a Felső-Mát-
ra szlovák falvai (Alkár= Mátraszentimre, Felsőhuta= Mátraszentistván 
és Fiskaliáshuta= Mátraszentlászló)

Jobb oldalon női szentjeink: Árpádházi Szent Erzsébet és a Nyulak 
szigetének névadója, IV. Béla király leánya, Margit.
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A szentélyben lévő egyik ablak, Kodály 
Zoltán felesége, Emma asszony adománya. 
A középső, a Missa brevisre emlékeztet. 
Orgonasípok előtt éneklő kórus látható, 
kottarészlettel. Felső részében a keresztény 
hitvallás első sora olvasható: „Credo in 
unum Deum, Patremomnipotentem”  Vagy-
is: „hiszek az egy Istenben, a mindenható 
Atyában”  Ezt az ablakot Csiby Mihály ké-
szítette 1987-ben.  Amint a hátul lévő is az 
ő alkotása (1990-ből) Rajta a Boldogasz-
szony Anyánk, régi magyar himnusz sorai 
olvashatók. (A két művész stílusa szemmel 
láthatóan is jól elkülöníthető.)

A templom karzatán ma is az a harmó-
nium szolgál, melyen Kodály Tanár Úr oly 
sokat játszott. Rajta egy réztábla emlékeze-
tet erre.

Amikor sétálni indult,  
s a templom felé vette útját, 
a helyi gyerekek utána fu-
tottak. Jó néven vette, ha  
a gerendán ülve, hallgatják 
őt, ahogyan játszik. Egyet-
len kikötése volt csupán, 
csendben kellett figyelni.

Történt pedig, hogy a 
nagy hóban, nem tudott feljönni Gyöngyösorosziból a kántor. Telefonon 
megkérte Kodályt, hogy helyettesítse a misén. Idézném Nádasdy Alfonz 
bencés szerzetest, Kodály gyóntatóját, aki a Tanár Úr temetési szertar-
tását is vezette. „Kérdeztem, hogy a nagy hóban és hidegben el tudott-e 
menni a misére, a kis hegyi kápolnába. Odanyújtotta elmaradhatatlan 
ötvonalas jegyzetfüzetét és azt mondta: „Segédkántor lettem, és ezt ír-
tam.” 

Jellemző Kodály lelkületére, hogy nem akart ötletszerűen improvi-
zálni („nem méltó a liturgiához”– mondta)... Ezért vázlatokat készített 
a mise részeihez. Ez lett az alapja a XX. század legliturgikusabb reme-
kének, az Orgonamisének, majd a Missa brevisnek. Klasszicitásában, a 
mise lényegéhez, szövegéhez alkalmazkodásban mintának lehet tekin-
teni...Első lehettem, aki hallotta e művét, mert néhány hét múlva zon-
gorához ülve bemutatta. Hozzátette: „Kétszáz évet késtünk vele”
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Amikor 1944-ben fenyegetve 
érezte magukat, de főleg Emma 
asszony életét, beköltöztek az 
Irgalmas Nővérek zárdájába.   
Erről Ittzésné Kövendi Kata 
könyvéből idéznék.

„Kodály volt tanítványa, 
Bors Virgínia nővér segítségével 
talált menedéket itt az ostrom 
alatt. Feleségével december 15-
től január 23-ig, az Operaház 
pincéjébe való átköltözésig itt 
húzódtak meg, nagyon sok me-
nekülttel együtt, a pincében be-
rendezett óvóhelyen... A bom-
bázások közben, a rendelkezé-
sére bocsátott, harmóniummal 
is ellátott második emeleti szo-
bában fejezte be a Missa brevist”

„Az ostrom utolsó heteit fe-
leségével a pincében töltötték, ahová az Operaház személyzete mellé őket 
is befogadták: Emma asszony zsidó származása miatt bujkálniuk kellett. 
A Missa brevis első előadását, 1945 februárjában az Operaház fűtetlen 
alsó ruhatárában tartották. A szólisták helyettesítették a kórust is, az 
orgonaszólamot Oláh Gusztáv, az Operaház rendezője játszotta harmó-
niumon.” 2017-ben ezt megismételték ugyanazon a helyszínen.

Hogy születése helyén, Galyatetőn is megszólaljon a mű, sokat kellett 
várni – 73 évet. Az érdem Ittzés Mihály Tanár Úré. Úgy gondolta, a 
kápolna előtti szobor avatásakor, a szentmisén fel kell hangzania a Missa 
brevisnek. Bátorított és biztatott. Mindenben segített. Az új Liszt Ferenc 
Kamarakórus énekelt, Erdei Péter vezetésével. A harmóniumnál Fassang 
László ült. A misét Kacsik Árpád plébános atyánk celebrálta. Örök em-
lék marad nekünk, akik hallhattuk.

Takács Miklós, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egykori növen-
déke, ma a kanadai Montreálban karmester, szeretném feleleveníteni  
a tőle hallott történetet.

„Karmesterként már zeneakadémista koromban próbálgattam szár-
nyaimat. egy budapesti templom kórusán. Az Újlaki Templom énekka-
rával és az Operaház fiatal szólistáival, többek között Kodály Missa 
brevisét is előadtuk. Ennek a gyönyörű misének egész kottaanyagát  
Kodálytól kaptuk ajándékba. Amikor az árát akartam megtudni, Kodály 
így válaszolt: »Énekeljétek szépen! ez az ára.«”

Antalné Zoboki Anna


