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Nyíregyházi meghívás
A Magyar Kodály Társaság mindig örömmel fogadja vidéki tagcsoport-
jainak beszámolóit, melyben értékes eseményeikről, hangversenyeikről 
adnak tájékoztatást. Élen jár Szabolcs-Szatmár-Bereg-megye, ahol első-
ként alakult Tagcsoport 1985. március 29-én, közel 200 fővel. Nem is 
véletlen elhivatottságuk, hiszen Kodály Zoltán személyesen is három 
alkalommal látogatott Nyíregyházára.

 Kodály Zoltán és Basilides Mária 1926. november 6-án a Korona 
Szálló nagytermében tartott estjének emléktábla őrzi emlékét. Kodály 
1937. május 2-án vett rész Nyíregyházi hangversenyen és a Városi Szín-
házban tartotta híres beszédét a „Vidéki város zeneélete” címmel. 1942. 
május 2-án a Kálvineum udvarán tartott Éneklő Ifjúság hangversenyen 
1500 dalos énekelte a Forr a világ…kánont, Kodály Zoltán vezényletével.

Bárdos Lajos látogatásait is emléktábla jelzi a Korona Szálló falán ahol 
előadásait tartotta és műveit vezényelte. Tanácsaival segítette a megye 
kórusainak fellendülését.

Kodály, 1937-ben elhangzott beszédének egyik kiemelt gondolata: 
„Mennél nagyobb tömegeket közvetlen érintkezésbe hozni igazi értékes 
zenével.” Szavai értékes talajra hullottak, Nyíregyházán nemcsak őrzői, 
hanem megvalósítói is voltak e gondolatnak. Közel ötven év múltával 
valósággá vált, hogy szervezett formában ennek lehetőséget biztosítsa-
nak. Az 1978-ban alakult Magyar Kodály Társasághoz, már hét évvel 
később kapcsolódtak mint vidéki Tagszervezet. Ennek kezdeményezője 
egy nagy tudású, jó szervező egyéniség Tarcai Zoltán volt, a Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola ének-zene tanszékének tanszékvezetője, 
karnagy, egyházzenész. Óriási elhivatottsággal, önzetlen és végtelen 
munkaszeretettel tudta ezt a feladatot évtizedeken át ellátni, előadásai, 
rendezvényei vonzották a közönséget. Miközben nagy tisztelettel adózott 
az elődöknek, kinevelte azt a generációt akik ennek – bátran mondhat-
juk, országépítő munkának – méltó követői és folytatóivá váltak.

Az alapító elnök Tarcai Zoltán 2009. decemberében bekövetkezett 
halálát követően, dr. Joób Árpád a Nyíregyházi Főiskola ny. tanszékve-
zető tanára, a Délibáb együttes egykori vezetője vette át a vezetést. Kü-
lönösen szívén viselte a megye népzene értékeit, hagyományait, isme-
retterjesztő előadásainak és megemlékezéseinek is nagy része népzene 
indíttatású volt. Megdöbbentette a Társaságot 2016. május 11-én bekö-
vetkezett hirtelen halála. Ezután vállalta el többszöri felkérés után  
a Társaság vezetését, annak egyik alapító tagja, Szabó Dénes Kossuth-  
és Liszt-díjas karnagy a MMA tagja, a Nemzet Művésze, a Cantemus 
Kóruscsalád igazgatója. 

Az elmúlt évtizedek során igen sok kiváló, vendég volt részese a Tag-
csoport rendezvényeinek, hangversenyeinek, így a Magyar Kodály  
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Társaság Elnökei is: Szokolay Sándor, dr. Bónis Ferenc, Szőnyi Erzsébet,  
dr. Ittzés Mihály.

Különleges jelentőséget töltött be a Tagcsoport életében a szinte min-
den nyáron megrendezett „közösségépítő kirándulás”. Önálló kötetet 
tölthetnének meg az ezekről szóló beszámolók. De szóljunk a legutób-
biról. 2018-ban a Bach, Liszt, Wagner emlékek nyomában címmel meg-
valósult németországi kirándulás után, „Középkori templomtúra Szat-
márban” címmel szervezett a tagcsoport kirándulást. A Szamos és Tisza 
ölelésében megbúvó középkori templomok különleges művészettörté-
neti értéket képviselnek, ezek legtöbbjét az utóbbi évtizedekben értékes 
műemléki feltárásokkal, gondos helyreállításokkal olyan magas szintre 
emelték, hogy már három Európa Nostra-díjjal kitűntetett temploma 
van e régiónak: Szamosújlak, Gyügye, Sonkád. Az indoklás szerint: „a 
kiváló épületkutatásért és a magas szellemű helyreállítási munkáért, 
amely a templomok építésének sokszínű történetét, építészeti egységük 
tökéletes megőrzésével összhangban mutatja be.” 

Dr. Sipos László, elhivatott műemlékvédő, Forster-emlékérmes mű-
emlékfotós, a Társaság tagja volt e kirándulás tervezője, szakmai ide-
genvezetője. A szervezés feladatát Belinszky Etelka elnökségi tag vállal-
ta és 48 fővel indultak 2018. októberében a szatmári műemléktúrára.

A Magyar Kodály Társaság Hírei 2019/1 márciusi számában, fotókkal 
kiegészített beszámolót közölt dr. Sipos László tollából. De ugyanebben 
a számban már szerepel Belinszky Etelka írása, „Meghívó Szatmárba” 
címmel, kedves szavakkal, részletes leírással közli, hogy, „Szeretnénk 
megmutatni értékeinket a Magyar Kodály Társaság tagjainak, ezért sze-
retettel várjuk az érdeklődőket 2019. augusztus 9-11-én egy tartalmas 
kirándulásra.” Ezt követően megindult a tervezés és szervezés.

 Budapesten Társaságunk titkára Kende Zsuzsa vállalta a levelezést 
hiszen óriási az ismeretsége a tagokkal. Így vált lehetővé, hogy nemcsak 
Budapestről, hanem Veszprémből, Pécsről, Kecskemétről, Debrecenből 
és Nyíregyháza környékéről is voltak jelentkezők. A Nyíregyházi prog-
ram szervezője Belinszky Etelka volt.

 A „Templomtúrát” Szabó Dénes elnök gazdag zenei műsorral-hang-
versennyel és baráti meghívással egészítette ki. A pénteken vonattal ér-
kező vendégeket az állomáson fogadták és autóval vitték a szálláshelyre. 
Legtöbben a Bessenyei Hotel, a Nyíregyházi Egyetem kollégiumában 
kaptak szállást. Onnan délután kisbusszal szállították a Kodály Zoltán 
Általános Iskolába, ahol Szabó Dénes kóruspróbát tartott. A vendégek a 
próbaterem előtt gyülekeztek, rövid ismerkedésre volt lehetőség, a sok 
felől érkezettek között voltak akik még nem ismerték egymást, voltak 
akik örömmel üdvözölték rég nem látott barátaikat. A próbaterembe 
lépőket mindjárt meglepetés fogadta, minden széken egy gyönyörű szí-
nes „CANTEMUS Magazin” volt elhelyezve. Ingyenes időszaki kiad-
vány/2018-2019-es évad 2. szám. Pillanatképek az elmúlt időszakról:
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– A Cantemus Gyermekkart másodszor hívták a híres moszkvai Hús-
véti Fesztiválra; Magyar siker Észtországban, a Szabó Soma vezette Fiú-
kórussal; Útinapló Udinéből; a karnagy Fischer Iván elismerése. Már az 
augusztusi események: Fülöp-szigetek, Portugália-Lisszabon. Ugyanilyen 
becsben tartott magyar sikerek: Hangszeres Gála, Dombóvári János  
zsűri elnökének elismerése. Interjú magyar zeneszerzőkkel, szakembe-
rekkel, Gyöngyösi Levente, Tóth Péter, Szokolay Orsolya és Erdős Jenő. 

– Bartók turné a 
fesztiválzenekarral: 
Amerika, New York, 
Hamburg, Párizs.

 „A népi viseletbe öltözött cantemusos lányok nagyszerű hangzása, 
tiszta, érintetlen, édes és ezüstös hangszíne meglepő elemi erővel sütött. 
A gesztusaik, a frazeálás tökéletes egységben valósultak meg, vezető ka-
marazenei együttesekhez illő módon. A tömeg kitörő lelkesedéssel üdvö-
zölte a produkciót.”

George Grella, New York Classical Review

A Kodály Iskolában most résztvevői és tanúi lehettünk a kórus egyik 
próbáján. Vidám leánysereg vonult be, létszám szerint 41-en. Szabó Dé-
nes karnagy megjelenését taps fogadta, aki a vendégek köszöntése után 
megkezdte két órás próbáját a Cantemus Gyermekkarral. Hangképzés 
– minden kórus alfája-omegája. De milyen lelkes, felszabadult hangu-
latban, ugyanakkor feszült figyelemmel, teljes koncentrációval. Dénes 
bácsi szavajárása: „csakhogy nem akarom, hogy unatkozzatok”. Majd 
röpködtek a kottalapok,– mert itt úgy szokás – pillanatok alatt elkapják 
és máris kezdődik az éneklés: Szokolay-Weöres: Megy a kocsi, megy a 
kocsi…nincs megállás, robogunk a zene szárnyán. Három nap múlva 
Singapurba utaznak, egyúttal annak a színes műsorát is gyakorolják.

Végül a hangversenyterembe is levonulnak – mondhatnám röppenek 
– olyanok mint a pillangók. És meseszerű megjelenítésben előadják Da-
róci Bárdos Tamás (világszámát) az: Üszküdárát. 



49

Lelkesülten tapsol a 
közönség. Élmény volt 
ez program. Színvona-
lában hangverseny, 
hangulatában próba, 
középpontjában a 
„nagy varázsló”. Elbű-
völve a zenei élmény-
től, vídáman vonult a 
vendégsereg a Kodály 
Iskola éttermébe, ahol 
hangulatos baráti va-
csorán vehettünk részt. Majd azt követően visszaszálítottak minket a 
szállásunkra.  

A Templomtúrára szombaton reggel került sor, az indulás ½ 7 kor 
volt! Itt már 52 fővel indult az autóbusz. Reggelivel (nagyon finom cso-
maggal) az autóbuszon látták el az utazókat. A túra szakmai idegenve-
zetője Dr. Sipos Lászó volt, aki tudásával, élvezetes előadásmódjával 
mindenkit lenyűgözött.

A tagcsoport talán legfiatalabb tagja, az egyházzene szakot végzett és 
jelenleg doktori hallgató Gaál Eszternek köszönhetően a templomtúrán 
nem csak épített örökségünkkel, hanem egy kis egyházzenei továbbkép-
zésben részesülve, a szakrális terekben otthonosan hangzó énekekkel is 
megismerkedhettek a résztvevők.

A túra útvonala: Nyíregyháza – Csenger – Szamosújlak – Gyügye – 
Nagyszekeres – Túristvándi. A vizimalom melletti panzióban volt az 
ízletes finom ebéd. Majd folytatódott az út: Sonkád – és Kisszekeres temp-
lomaihoz. Jó lett volna még egy kis kitérőt tenni Turricsére, ahol  
– Kodály Zoltán 1921-es szatmári gyűjtőútja emlékére – 2012-ben  
dr. Joób Árpád közbenjárására a Tagcsoport emléktáblát avatott. 

De szűkre szabott volt az idő: 6 óra ½ 7 körül ismét Nyíregyházára 
kellett érnie a kis csapatnak a Kodály Zoltán iskolába. Egy kis pogácsa 
és sok friss víz elfo-
gyasztása után min-
denki elfoglalhatta  
a helyét a „Hangver-
senyteremben”, ahol 
már a helyi tagság 
nagy része jelen volt. 

Alighogy betelt a 
terem, belibbentek  
a lányok szép szereplő 
ruhában, karmesterük 
intésére dalra fakadva. 
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Nem volt nyomtatott műsor, Szabó Dénes az egész hangversenyt a ven-
dégek kedvére alakította. Kocsár Miklós sejtelmesen szép Salve Regina 
előadása után Kodály művek előadását tervezte, Kodály Zoltán: 150 gen-
fi zsoltárt a nagyra becsült 98 esztendős Erdős Jenő tiszteletére énekelték. 
Megható előadásban követte e művet Kodály 16 éves korában komponált 
Ave Maria. Az Angyalok és pásztorok légies előadása csodálatos volt. De 
a hangulatot még tudták fokozni a Caccini: Ave Mariával, az egyházze-
nei blokk ezzel zárult. 

Még a szünet előtt a karnagy szót adott egy köszöntésre. A Magyar 
Kodály Társaság elnökének, és vezetőségének nevében e sorok írója üd-
vözölte, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tagcsoportot. Jó alkalom volt 
felsorolni a találkozásokat az 1960-as évek közepétől Tarczai Zoltánnal 
és Szabó Dénessel, megemlíteni, az évtizedek során tett gyakori meghí-
vásokat a nyíregyházi rendezvények és kiemelkedő hangverseny látoga-
tások alkalmával. Köszönetként a Kodály Iskolának – a Kodály Zoltán 
ábrázolások a képzőművészetben – c. könyv portréiból összeállított ki-
állítási, tablókat, Szabó Dénes, Szabó Soma és Belinszky Etelka részére 
könyveket adtunk át. Megerősítve a kívánsággal, hogy a Cantemus hang-
ja szárnyaljon tovább, zengjen a nagyvilágba, erősítse a magyar zene 
hírnevét, szépségét.

Kis szünet után szép népdal zsongással lépkedtek vissza az énekesek. 
A további műveket is kedves ajánlással közvetítette Szabó Dénes. Az 
Egyetem-begyetem Belinszky Etelkának szólt. A Túrót eszik a cigány,  
a nap hősének dr. Sipos Lacinak. Majd előadták a Táncnóta 2007-es 
elegánsan koreografált változatát. A vendég a köszöntésért nemcsak  
virágcsokrot, hanem valódi Bartók csokrot kapott: Leánynéző, Bolyon-
gás, Leánykérő. A kórus magasfokú zenei tudását bizonyította egy  
kétkórusos-nyolcszólamú mű előadásában. 

A hangverseny egész ideje alatt a Cantemus Gyermekkar és karmes-
ter együttműködése a legmagasabb művészi fokon izzott. Társaságunk 
első elnöke Szokolay Sándor mondta először: Szabó Dénes varázsló!  
Azóta is e jelző utólérhetetlen birtokosa. A zene és az emberek iránti 
őszinte szeretetéhez, munkájához és sikereihez további erőt, egészséget, 
elhivatottságot kívánunk!

A befejező Karai: Estéli nótázás, már az esti hangulatot előlegezte. Az 
iskola udvarán megterített asztalok – 120 személy részére – és Lakatos 
Tibor – Pálinka lovag vendéglátása fogadta a meghívottakat. Az igazi 
Nyíregyházi töltött káposzta biztosította az alapokat. A gyönyörű nyári 
este, az átélt sok élmény, régi és új barátokkal való találkozás vidám 
hangulata felejthetetlenné tette ezt a Nyíregyházi meghívást! 

Köszönet és hála mindezért. Áldás kísérje minden útjukat!

Márkusné Natter-Nád Klára


