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A harmónium múlt és jelenkori története
2019. július 7-én bensőséges ünnep zajlott  

az 1941. szeptemberében felszentelt Mátraszentimre-Galyatetői  
Magyarok Nagyasszonya Templomban 

A Kodály házaspár adományai annakidején nagyban hozzájárultak a 
kápolna létrejöttéhez. Kodály 1941-42 telét Galyatetőn töltötte, ekkor 
született legszebb egyházi műve, a Csendes mise orgonaváltozata, más 
néven a Missa brevis, melynek sorai: „Missa brevis, in tempora belli” 
azaz „Rövid mise háborús időkben”. 

2014. június 28-án egy önálló köztéri Kodály 
szobrot állítottak a róla elnevezett templom elé, 
ekkor avató beszédet dr. Ittzés Mihály, a Magyar 
Kodály Társaság elnöke, a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja mondott.

Idén kettős ünnep volt a július 7-i: egyrészt a 
kápolna harmóniuma felújításának és felszentelé-
sének, másrészt Ittzés tanár úr emléktáblája fel-

avatásának és megszentelésének ünnepe. Az ünnep fényét emelte, hogy 
a Kőbányai Szent László Kórus és a Ciszterci Szent Alberik kórus Kodály 
Missa brevisét adta elő Somogyváry Ákos karnagy vezényletével.

Milyen események vezettek az ünnepi megemlékezéshez?
A kőbányai kórus egyik oszlopos tagja, Földi János, feleségével 2012-

ben Galyatetőn nyaralt. Nagy örömmel fedezték fel a kis templomot, 
gyönyörű színes ablakait, belső terét lefotózták. A következő napon ige-
liturgián vettek részt, melyet egy hitoktató tartott, aki később felengedte 
őket a kórusra. Itt a betört ablakok és a sok szemét, piszok mellett láttak 
egy letakart harmóniumot, melyen réz emléktábla jelezte, hogy Kodály 
Zoltán is játszott rajta. Az áldatlan állapotban levő hangszerről készült 
fotót János többeknek megmutatta, azonban pozitív változás nem történt.

A fent említett két kórus a 2017-es kettős Kodály évfordulóra készül-
vén tanulta a Missa brevist, és a próbák kapcsán a harmóniumról készült 
fotót János megmutatta Somogyváry Ákos karnagy úrnak, az Erkel Tár-
saság elnökének is, attól az ötlettől vezérelve, hogy valamit tenni kellene 
az instrumentum „megmaradásáért”. Karnagy úr bemutatta a fotókat a 
KÓTA-ba, majd a Kodály Társaságot is megkereste, és Ittzés tanár úr, a 
Kodály Társaság akkori elnöke felkarolta a kezdeményezést. 

A két kórus 2018. március 6-án, Kodály Zoltán halálának 51. évfordu-
lóján rendezett jótékonysági koncerten a budapesti Avilai Szent Teréz 
templomban előadta a Missa brevist. Ezen az eseményen még Ittzés tanár 
úr is jelen volt. Már ekkor közel elegendő adomány gyűlt össze a harmó-
nium felújítási munkálataira. Az utóbb elkészült magas színvonalú  
rekonstrukciós munka a kelebiai Pék Csaba keze munkáját dicséri.  
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A szakember Oláh Gábor, a Baptista Központi Énekkar karnagya aján-
lására végezhette el a felújítást.

Ittzés tanár úr a jótékonysági koncert után 3 hónappal sajnos itt ha-
gyott bennünket. Az Ő és Somogyváry karnagy úr közbenjárása azon-
ban nagyban hozzájárult ahhoz, hogy harmónium felújítási munkálatai 
mellett Balogh Zoltán miniszter úr külön keretéből finanszírozza a ká-
polna felújítását, melyre mostanában került sor. Ittzés Mihály távozása 
arra sarkallta karnagyunkat, hogy az ő hiányában is végig vigye ezt a 
két „vállalkozást”; közben megszületett az a gondolat is, hogy Tanár Úr 
tevékenységét emléktábla hirdesse. Dobák Gábor mátraszentimrei plé-
bániai kormányzó végigkísérte a felújítási munkálatokat; A harmónium 
és Ittzés tanár úr emléktáblájának felavatását és megszentelését Varga 
László kanonok, karnaggyal, a KÓTA Egyházzenei Bizottsága elnökével 
(Váci Székesegyház ) együtt celebrálták a július 7-i ünnepségen.

Ittzés tanár úrra régi tanítványa, 
Antalné Zoboki Anna és özvegye 
Ittzésné Kövendi Kata asszony emlé-
kezett szép szavakkal, melyekből ki-
rajzolódott egy komoly, nagyhírű tu-
dós és egy minden jó ügyért harcoló, 
végtelenül segítőkész ember alakja.

Az eseményen a Magyar Kodály 
Társaság nevében B. Horváth Andrea 
és dr. Szalay Olga, a Magyar Kodály 
Társaság társelnökei, a KÓTA kép-
viseletében Bimbó Zoltán és Varga 
László atya, az Erkel Ferenc Társaság 
vezetőjeként Somogyváry Ákos helyez-
ték el a megemlékezés koszorúit.

A közreműködő szólisták: Szarka 
Emília, Kővári Eszter Sára és Kiss Edit 
- szoprán, Komáromi Márton - tenor, 
Klézli János - basszus ( a Kodály Tár-
saság tagja ) voltak, a harmóniumon 
Mészáros Zsolt Máté orgonaművész ját-
szott, aki már több, mint 5 éve a Kőbányai Szent László Templomban 
orgonál és kíséri kórusunkat.

A Kápolna zsúfolásig megtelt emlékezőkkel, helybéliekkel, arra járó 
kirándulókkal, és a felnőttek mellett sok kisgyerek is részt vett az ünne-
pen. Biztos vagyok benne, hogy mindenki – a résztvevők és a hallgatóság 
is – áhítattal teli, életre szóló élményben részesült. 

Vargáné dr. Feminger Andrea,
a kőbányai kórus tagja

Ittzésné Kövendi Kata


