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Galyatetőn Kodály Zoltán  
és Ittzés Mihály nyomában

A nyári rekkenő hőségben július 7-én koradélután szinte felüdülést je-
lentett a Mátra csodálatos egeket ostromló fenyveseiben kanyarogni 
Galyatetőre, a köznyelvben csak Kodály kápolnaként emlegetett hely-
színre ahol egy szép és nemes kezdeményezés résztvevői lehettünk. Az 
„ügy” nem más, mint a híres harmónium, melyen maga Kodály is sok 
esetben játszott és a leghíresebb eset a Csendes mise (később Missa 
brevis) születése volt.

A hangszer elhanyagolt állapotára néhai elnökünknek dr. Ittzés  
Mihálynak figyelmét Földi János hívta fel még 2018-ban, aki egy kirán-
dulás alkalmával szembesült a lehangoló ténnyel. Ezután tettet tett kö-
vetett, a Magyar Kodály Társaság és a KÓTA szervezésében jótékonysá-
gi hangverseny március 6-án Kodály Zoltán halálnak 51. évfordulóján 
az Avilai Szent Teréz templomban Budapesten, majd az anyagi hiányok 
pótlására később legfelsőbb szintről további pénzbeli támogatás is érke-
zett. Az előkészületekben részt vett Somogyvári Ákos és Oláh Gábor a 
KÓTA nevében, valamint Dobák Gábor mátraszentimrei plébániai kor-
mányzó. Néhai elnökünket azonban a gyors és végzetes betegsége már 
megakadályozta az ügy végigvitelében. Egészségi állapota itt már súlyo-
sabb volt, mint ahogy ő azt mutatta. Öt évvel ezelőtt amikor Kodály 
mellszobrát felavatták a kápolna előtt, szintén dr. Ittzés Mihály kezde-
ményezésére először hangzott el itt a Missa brevis beírva magát a mű 
amúgy is érdekes sorstörténetébe.

Most Somogyvári Ákos aki felvállalta az 
ügy továbbvitelét köszöntötte a megjelente-
ket, a kórusszámok az ő vezetésével foglalták 
keretbe a délután zenei vonalát. Ennek egyik 
megható pillanata volt a harmónium újra 
szentelése, melyet Varga László váci kanonok 
végzett s a fiatal orgonista Mészáros Zsolt 
Máté szavai, aki elérzékenyülve beszélt a 
benne kavargó gondolatokról, arról hogy egy 
olyan hangszert szólaltathat meg melyen ma-
ga Kodály is játszott. Ezt egy réztábla is jelzi 

az arra járóknak akik előtt a kápolna mindig nyitva áll.
A szentelési ünnepség kiemelt produkciója volt ez alkalommal is  

a Missa brevis melyben Kővári Eszter Sára, Szarka Emília, Kiss Edit, 
Komáromi Márton, Klézli János énekművészek, Mészáros Zsolt Máté  
orgona-, és harmónium művész, valamint a Ciszterci Szent Alberik és a 
Kőbányai Szent László Kórus működött közre Somogyvári Ákos karnagy 
vezényletével. 
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Zoboki Anna élvezetes helytörténeti ismertetése után, Ittzésné Kövendi 
Kata személyes emlékeit osztotta meg a zsúfolásig megtelt kápolna hall-
gatóságával. 

Kiemelte, hogy a 2018 március 6.-i jótékonysági hangverseny volt fér-
jének az utolsó nyilvános megjelenése, melyet már igen betegen teljesített. 
Közismert volt elkötelezettsége, minden tettével, gondolatával a kodályi 
közügyért dolgozott. Kata asszony az utolsó pillanatban elkészült MMA 
portéfilm címét említette férje jellemzésére: „Az élet egy szolgálat!”

A hangverseny záró akkordjaként dr. Ittzés 
Mihály emlékére táblát avatott Dobák Gábor 
plébániai kormányzó, melyen koszorút helyez-
tek el az Erkel Társaság, a KÓTA és a Magyar 
Kodály Társaság nevében, a társelnökök dr. 
Szalay Olga és B. Horváth Andrea valamint a 
kórusok és a helyi szervezetek képviselői. Mise 
közben a természet is megmutatta magát várat-
lan vihar formájában felfrissítve a levegőt és 
igazi hegyi éjszakás párába vonta a környező 
völgyeket, hegyeket. 

A közreműködő kórusokat, szólistákat és 
vendégeket a közeli Stella vendégházban fensé-
ges és igaz szívvel készített agape várta és még 
egy váratlan meglepetés mert Varga László atya 
kodályos emlékeit megosztotta vacsora közben 
a jelenlévőkkel. Köszönet illet mindenkit aki 
részt vett ennek a délutánnak a létrejöttében, 

megszervezésében, zenei megvalósításában. Bízunk abban, hogy a ká-
polna épülete is hamarosan megújul és ismét, immár minden szempont-
ból a Kodály hívők zarándokhelyévé is válik.

B. Horváth Andrea


