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Vásárosnaményi Férfikar, Iványi Tamás karnagy

Filep Sándor polgármester köszöntője után az alábbi kórusok léptek 
színpadra:

– Vásárosnaményi Férfikar
– Csaronda Férfikar – Csaroda
– Nyugdíjas Határőrök Férfikara – Nyírbátor
– Sóstóhegyi Nyugdíjas Szervezet Öregfiúk Énekkara
– Kisvárdai Férfidalárda
– Szerencsi Férfikar
– Lendvai Károly Férfikórus – Törökbálint

Az est díszvendége a Szent Efrém Férfikar hangversenye zárta a na-
gyon tartalmas és színvonalas emléknapot. 

Szent Efrém Férfikar – vezetője Bubnó Tamás

Köszönjük, hogy részesei lehettünk a méltó megemlékezésnek. 
Belinszky Etelka

A fotókat készítette: Dr. Sipos László

„Pécsi úttörés”
1. rész

Nagy érdeklődés mellett a pécsi Zsolnay Kultúrális Negyed Liszt Ferenc 
hangversenytermében nyitották meg és részben rendezték október  
15-17-ig a „Pécsi úttörés” ünnepi hangverseny és konferencia eseményeit. 

Az első napon október 16.-án a Nyíregyházi Cantemus Kórus Pro 
Musica Leánykara énekelt Szabó Dénes, a Nemzet Művésze, Kossuth-  
és Liszt-díjas karnagy irányításával, a tőlük megszokott magas színvona-
lon. Műsorának első felében a legismertebb Kodály művek hangzottak el 
– Egyetem-begyetem, Túrót eszik a cigány, Esti dal, Táncnóta, 150. gen-
fi zsoltár, Ave Maria /1936/, Ének Szent István királyhoz – Szabó Dénes 
élvezetes, szellemes konferálásával. Az énekkar két műsorszámát – Esti 
dal és 150. genfi zsoltár – Hoppál Péter országgyűlési képviselő, a kórus 
régi barátja és Kertész Attila, Liszt-díjas karnagy, az egész fesztivál meg-
álmodója és lelkes rendezője, a Magyar Kodály Társaság elnöke vezényelte. 

 Kertész Attila ünnepi beszédében visszatekintett a pécsi tagcsoport 
megalakulásának körülményeire. Megemlítette, hogy Pécsett a város ki-
emelkedő zenei élete és Kodály Zoltánhoz fűződő kapcsolata alapján 
döntöttek úgy, hogy 1995. április 28-án létrehozzák a Pécs-Baranyai Tag-
csoportot. Akkor 32 magánszemély és 11 énekkar kérte felvételét a tag-
csoportba. Elnökké Dr. Andrásfalvy Bertalant, tiszteletbeli elnökké Antal 
Györgyöt, ügyvezető elnökké Kertész Attilát választották. Elnökségi tagok 
voltak Ivasivka Mátyás, Dr. Nádor Tamás, Dr. Szabó Szabolcs, Tóth Fe-
renc, Tillai Aurél és Veres János. Az alapító tagoknak, ill. az elhunytak 
hozzátartóinak díszoklevelet és ajándékot nyújtottak át.

A hangverseny második részében Kodály Ave Maria, Hegyi éjszakák I., 
Pünkösdölő műveit énekelte a nyíregyházi kórus, majd Javier Busto: Lafa 
lafa, Eva Ugalde: Bizitzaren basoan, Orbán György: O Gloriosa, végül 
Gyöngyösi Levente: Laudate Dominum c. művével zárta műsorát a Pro 
Musica Leánykar. 

Feltűnő volt, hogy a kórus milyen érett hangzású, és hogy így, a tanév 
elején, a hosszú pandémia ellenére is felkészülten, minden művet kívülről 
szólaltattak meg. Nem véletlen, hogy a világ legjelentősebb kórusver-
senyein szereztek első helyezéseket és nagydíjakat Dél-Koreától Ausztrá-
liáig.

Október 16-án délután először a konferencia előadásait hallhattuk. 
Prof. Dr. Vas Bence, a Magyar Kodály Társaság pécsi tagcsoportjának 

vezetője nyitotta meg a rendezvényt. Ebből az alkalomból „Pécsi úttörés” 
címmel konferenciakötetet jelentettek meg, amely valamennyi előadás 
szövegét tartalmazta. A kötetet Dr. Vas Bence szerkesztette, nagyszerű 
érzékkel, természetesen valamennyi résztvevő ingyen kapta emlékül, 
ajándékba.
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Az első előadó Dr. Józsa Mónika volt, a Kodály Zoltán Daloskör kar-
nagya.

A legszebb hét esztendő városa és a „mezítlábas pajtások” utódainak 
Kodály tisztelete című előadásában a mester galántai kötődéseiről beszélt.

A Galántai táncok c. zenekari művének bemutatásakor megjelent mű-
sorfüzetében ezt írta a mester: „Hogy miért galántaiak?...Félig-meddig 
galántai vagyok magam is: ott töltöttem gyermekkorom legboldogabb hét 
esztendejét. Híres volt akkor is még a galántai banda. A három emberöl-
tő előtti táncokból ugyan már egyet sem tudtak, de ez volt az első zene-
kar, amit életemben először hallottam. Az ő őseik meg a magam gyer-
mekkora emlékére viselik nevüket a Galántai táncok.”

Józsa Mónika előadásában többek közt megemlítette még, hogy Kodály 
zeneszerzői, egyházzenei, népzenekutatói, zenepedagógiai munkásságá-
nak egy-egy szelete visszavezethető a gyermekévekre, azaz még a „leg-
szebb hét esztendő” városában eresztett gyökeret. Előadását sok vetített 
képpel, melléklettel díszítette.

Kovács Attila, a Magyar Rádió Pécsi Stúdiójának nyugalmazott zenei 
szerkesztője „75 éve indult világhódító útjára a Kodály-módszer” címmel 
tartott előadást.

1945. november 19-e a magyar zenetörténet jelentős napja –mondta 
az előadó -, mert ezen a napon hirdette meg Kodály Zoltán a Pécsi Nem-
zeti Színházban Magyar zenei nevelés című előadásában azt a zenei kon-
cepciót, amely Kodály-módszerként vált ismertté világszerte. Benjamin 
Britten mondta: „Korunk zeneszerzői közt bizonyára egyetlen zeneszer-
ző sem játszott olyan fontos szerepet hazája zenei életében, mint Kodály 
Zoltán.”

A Kodály-módszer elindításában és terjesztésében kulcsszerepet vállalt 
Agócsy László, aki 1931 és 1962 között 16 pécsi, közte ősbemutatót is 
vezényelt kórusaival. Neki ajánlotta Kodály ” Az éneklő ifjúsághoz” című 
művét a következő ajánlással: „Agócsy Lászlónak, a Pécsi Éneklő Ifjúság 
vezérének”.

Antal György Liszt-díjas karnagy, szakiskolai és főiskolai igazgató szin-
tén 16 mű pécsi ősbemutatóját vállalta a Tanítóképző kórusával. Tillai 
Aurél Kossuth-díjas kanagy nevéhez 11 pécsi bemutató fűződik, köztük 
a Weöres Sándor versére komponált Öregek című mű. Ivasivka Mátyás 8 
pécsi bemutatót vezényelt, köztük két ősbemutatót is. 1965-ben a Keszt-
helyi Helikonon vezényelte nagy sikerrel Kisfaludy Károly versére kom-
ponált Mohács című alkotást.

Kovács Attila egy Csorba Győző vers idézetével zárta minden részlet-
re kiterjedő tartalmas előadását:

„…véghezvitted, amibe fogtál,
s úgy mentél el, hogy megállapodtál
a múlhatatlan csillagoknál .”

Kertész Attila, a magyar Kodály Társaság elnöke „Jubileum 25+ 1 –  
A Magyar Kodály Társaság Pécs-Baranyai Tagcsoportjának története” 
címmel tartott előadást.

Elmondta, hogyan alakult meg a Pécs-Baranyai Tagcsoport 1995. áp-
rilis 28-án, kik voltak az alapító tagjai. Jelen volt dr. Bónis Ferenc akadé-
mikus professzor, valamint Tillai Aurél és Kertész Attila karnagyok.  
A Kodály-szobor megkoszorúzásával kezdődött az ünnepség, a Pécs- 
Vasasi Berze Nagy János Népdalkör Fábián János vezetésével két népdal-
csokrot énekelt, Hasznos Árpád Káldi János: Kodály Zoltán c. versét 
szavalta el. 

A Pécsi Nevelők Háza Egyesület dísztermében folytatódott az ünnep-
ség. A Kodály Zoltán Gimnázium Leánykara Kodály Zoltán Táncnóta és 
Ének Szent István királyhoz című műveit énekelte Kertész Attila vezény-
letével, majd Tillai Aurél egyetemi tanár megnyitó beszéde után Bónis 
Ferenc tartott előadást „ A Psalmus születése” címmel. A Tagcsoport 
minden év december 16-án megemlékezik Kodály születésnapjáról, az 
ünnepi koncertek mellett tudományos előadás-sorozatok is emelik a ke-
rek évfordulók számát. Minden évben megemlékeznek a Pécsi Dalárda 
megalakulásának évfordulójáról /1962. március 20./, népdaléneklési ver-
senyek, osztályéneklési fesztiválok rendezésével, koncertek szervezésével 
hívja fel a figyelmet Kodály Zoltán szellemi nagyságára.

Az évente megrendezésre kerülő Éneklő Ifjúság hangversenyei repre-
zentálják kóruskultúránk szintjét. A kép ellentmondásos, hiszen korábban 
30-35 kórus is jelentkezett a fesztiválra, mostanra ez a szám összezsugo-
rodott, mára mindössze 12-14 énekkar maradt. Mindez összefügg az 
énekórák számának drasztikus csökkenésével, a szakfelügyelő rendszer 
megszűnésével.

 Kodály mondta: „Van-e jobb szemléltető eszköze a társadalmi szoli-
daritásnak, mint a kórus? Sokan egyesülnek valaminek a megvalósításá-
ra, amit egyes ember, ha mégoly tehetséges, egymaga nem tud megvalósí-
tani . Ahol mindenki munkája egyaránt fontos, s ahol egyetlen ember hi-
bája mindent elronthat .”

Kertész Attila elmondta még, hogy többször megemlékeztünk Agócsy 
László tanár úrról, akit Kodály Zoltán a pécsi éneklő ifjúság vezérének 
nevezett, az általa alapított híres Szeráfi Kórust 22 éve Nagy Ernő irá-
nyítja, aki a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagja. 

Dr. Szabó Szabolcs: Két nagy művész egymásra találása /Kodály Zoltán 
–Weöres Sándor: Öregek/ címmel tartott előadását egy Kodály vallomás-
sal kezdte:

„Olyan kevesen vagyunk,
hogy a műveletlenség luxusát
nem engedhetjük meg magunknak .”
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Weöres Sándort több város is sajátjának vallotta. Így például a főváros, 
mert a Nyugat első nagy generációjának tagjaival, főként Kosztolányival, 
Babitscsal Budapesten került kapcsolatba; vagy Pécs, hiszen egyetemi 
tanulmányait itt végezte, Pécsett kötött barátságot Csorba Győzővel vagy 
Fülep Lajos zengővárkonyi református lelkésszel és művészettörténésszel; 
Pécsett lett könyvtárigazgató… vagy Székesfehérvár, ahol múzeumi tiszt-
viselőként dolgozott, illetve a Vörösmarty Társaság tagja lett. Ma az ő 
nevét viseli az Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál, amelynek bemuta-
tóit Székesfehérváron tartják.

A továbbiakban az előadó rámutatott, hogy Weöres Sándor népszerű-
ségét bizonyítja, hogy mennyire sokan fordulnak hozzá szövegforrásért. 
Ő a legtöbbet „megzenésített költő”. Már az óvodás kortól kezdve el lehet 
varázsolni a Weöres-versek ritmusvilágával, színes hangulat-skálájával a 
gyermekeket, a felnőtteket.

A Weöres –versek megzenésítői egy képzeletbeli „körben” állhatnának, 
hiszen a Kaláka Együttes tagjaitól kezdve /kb. 50 mű megzenésítése fű-
ződik a nevükhöz/ Sebő Ferencig, illetve Bárdos Lajostól Kodály Zoltánig, 
vagy Kocsár Miklóstól - Karai Józsefen, Szokolay Sándoron át – Orbán 
Györgyig rajzolhatnánk meg ezt a pályát...De megemlíthetjük még Tillai 
Aurél, Vass Lajos műveit, Péter József kánongyűjteményét, Farkas Ferenc: 
Rózsamadrigálját, Orbán György: Paprikajancsi szerenádját is.

Kodály Zoltán: Norvég lányok c. műve mellett a művészetek csúcsa: 
az „Öregek”. Megdöbbentő, hogy egy tizenéves fiú ajánl Kodály Zoltánnak 
megzenésítésre egy verset. A szövegben szereplő „mind” és „néha” szavak 
különös hangsúlyt kapnak. Mi mindannyian eljutunk az öregség állapo-
tába, és miért csak néha jut eszünkbe, hogy segítenünk kellene. Az év-
szakok egymásutánja kizárja a kivételt, és a fantasztikus metafora-sor 
újra és újra megrendít bennünket a magyar nyelv egyedülálló, lefordít-
hatatlan szépségéről.

Kodály egyedülálló zsenialitására jellemző, hogy alig változtat a gyer-
mek-költő Weöres Sándor versszövegén. A zenemű végén ötször megis-
métli a „ No, gyere, tedd le” mondatot, mintegy kérlelhetetlen, könyörte-
len parancsot: mindenkinek egyszer bevégeztetik.

Dr. Szabó Szabolcs színes előadásának végén meghallgattuk a művet 
a Komlói Pedagógus Kórus előadásában.

Október 16-án este ünnepi hangversenyt hallhattunk a pécsi Liszt 
Teremben.

A koncertet prof. Dr. Vas Bence, a Magyar Kodály Társaság Pécs- 
Baranyai Tagcsoportjának elnöke nyitotta meg. Számtalan történelmi és 
művészeti példát felsorolva ünnepi beszédében a kodályi eszme nagysze-
rűségéről, a nemzeti összetartozásról szólt. Külön is kiemelte, hogy a 
közös éneklés mennyire jellemformáló, mással nem pótolható. Jó példa 
volt erre a közelmúlt Eucharisztikus Kongresszusa. Vagy amikor fiatal és 
idősebb emberek együtt éneklik a Himnuszt.

 Először a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium Bartók Béla Leánykara 
énekelt Kertész Attila Liszt díjas karnagy vezénylésével, km. Körtesi  
András zongoraművész. Műsorukban elhangzott Bárdos Lajos /Bóka 
László/: Bartók emlékére, Bartók Béla: Ne hagyj itt, Kodály Zoltán:  
Intermezzo /Dr. Vargha Károly szövegére/, Kodály Zoltán: Táncnóta c. 
művek.

Különösen megragadott az Intermezzo Körtesi András kiváló kísére-
tével.

Ezt követően Kodály Zoltán: Háry János c. dalművéből énekelte a  
Toborzót Geiger Lajos, az Operaház magánénekese.

A Galántai Kodály Daloskör dr. Józsa Mónika vezénylésével Szőnyi 
Erzsébet: Ima hajnali harangszóra, Kodály Zoltán: Ének Szent István ki-
rályhoz, Kodály Zoltán–Balassi Bálint: Szép könyörgés, Kodály Zoltán: 
Sík Sándor Te Deuma, Tillai Aurél: Adjatok hálát az Istennek végezetül 
Szíjjártó Jenő: Esti hangulat Zsérén című műveket énekelte, mindvégig 
átélten, kidolgozottan. A Tillai-mű előadásához a jelen lévő szerző sze-
mélyesen gratulált.

A Galántai Daloskör 65 éves múltra tekint vissza, első lépéseit maga 
Kodály Zoltán egyengette. Sikeresen szerepeltek Csehországban, Német-
országban, Olaszországban, Franciaországban, Izraelben. Karnagyuk, dr. 
Józsa Mónika a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai 
Tanulmányok Karának ének-zene tanára, számos elismerés mellett 2013-
ban a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta.

Kodály Zoltán: Nausika c. művét Kriszta Kinga operaénekes, majd 
Kodály Zoltán: Háry János c. daljátékából a Tiszán innen, Dunán túl 
kettőst Kriszta Kinga és Geiger Lajos operaénekesek adták elő Körtesi 
András zongora kíséretével.

A hangverseny zárársaként a Pécsi Egyetemi Kórus énekelt Dr. Lak-
ner Tamás Liszt-díjas karnagy vezénylésével.

Műsorukban elhangzott, Balatoni Sándor: Cantate Domino, Kodály 
Zoltán- Ady Endre: Akik mindig elkésnek, Kodály Zoltán: Székely keser-
ves, végezetül Orbán György: Deamon irrepid callidus című műve.

Valamennyi művet nagyszerű felfogásban énekelték, különösen tetszett 
Balatoni Sándor műve, aki egyre gyakrabban tűnik fel nemcsak kiváló 
orgonistaként és karnagyként, hanem zeneszerzőként is. 

A hangverseny Kodály Zoltán: 114. genfi zsoltár c. művével fejeződött 
be, melyet a résztvevő vegyes karok adtak elő Dr. Józsa Mónika vezény-
lésével, Körtesi András zongorakíséretével.

Nagy Ernő
A nagyívű programról a folytatás a következő számban lesz olvasható.
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Dr. Szabó Szabolcs színes előadásának végén meghallgattuk a művet 
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