A közös éneklés varázsa
Szabó Dénes karnaggyal Marik Sándor beszélget

Amikor beléptem a Kodály Zoltán Zenei Általános Iskola aulájába és körülnéztem,
kis híján elállt a lélegzetem. Húsznál több nagyméretû tabló, mellettük-alattuk serlegek, oklevelek, érmek. Valamennyi európai, vagy éppen világsiker dokumentuma,
az iskolában mûködô énekkarok trófeái. Egyenként tudtam szinte mindegyikrôl, de
így együtt… káprázatos. Minden tablón közös fotó és névsor a gyôztesekrôl 1987-tôl
2007-ig. Egyetlen név, amelyik mindegyiken szerepel: Szabó Dénes karnagy. Kossuth-díjas, a város díszpolgára. Itt kezdte pályáját, itt aratta elsô sikereit, itt alakított
meg több, késôbb világhírûvé vált énekkart. Szabó Dénes és Nyíregyháza város neve
már elválaszthatatlan. „Fôhadiszállásán” ültünk le beszélgetni. Nem egy reprezentatív irodában, hanem a zenei szertárban. Itt érzi jól magát.
Marik Sándor: Dalosaival szinte már mindent elértek, megnyertek, amit lehetett. Milyen terveket dédelget most?

Szabó Dénes: A kérdés jogos, hiszen ráadásul elmúltam hatvan éves, formálisan
nyugdíjas lettem. Mégsem a múlttal foglalkozom, van még mit tennem. Természetesen szeretnék még sokáig élni, sokat dolgozni, bebiztosítani az elmúlt évtizedek valóban szép eredményeit. Azt szeretném, hogy a befektetés — amelynek eredménye
több kiváló énekkar —, tovább hasznosuljon, új sikereket hozzon. És ha majd nekem
valamikor kényszerûen, de el is kell mennem, a kóruscsalád képletesen akkor is termôfa maradjon, ne száradjon ki.
M. S.: A jelek mit mutatnak, könnyû, vagy nehéz
lehet ezt elérni?

Sz. D.: Elmondhatom, hogy aggodalmaimnak
egy része már megoldódott. A város ugyanis egy
zseniális döntéssel — félig önálló szervezetként —
létrehozta a Nyíregyházi Cantemus Kórusintézményt, amely saját költségvetéssel rendelkezik,
és már nincs annyira kiszolgáltatott helyzetben,
mint amilyen a korábbi években gyakran elôfordult. Fontosnak tartom, hogy az anyaintézmény,
a Kodály Zoltán Általános Iskola funkciója ne
változzon, tehát az utánpótlás és a szellemiség
Szabó Dénes vezényel
megalapozásának elsô foka legyen. A mi lehetôségeinket is csak velük szimbiózisban, együtt élve lehet tovább bôvíteni, egyúttal
az egész iskola rangját emelni.
M. S.: Amikor terveirôl kérdeztem, ôszintén szólva arra gondoltam, hogy egy professzionális énekkart szeretne létrehozni, fôállású énekesekkel…
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Fogadó a Karnagyokhoz
Sz. D.: Kétségtelen, a Pro Musica
Leánykarnak helye van a világ
legrangosabb énekkarai között.
Szinte nincs olyan feladat, kihívás, amit ne tudna megoldani. A
mi énekeseink, a felnôttek is,
eddig szeretetbôl, lelkesedésbôl
jártak az énekkarba. Ám a világ,
vele a szemlélet is folyamatosan
változik. Az emberek egyre inkább látják, tudják, hogy mindennek ára van. Félô, ha a
lehetôségek nem változnak, az
eredmények megtorpanhatnak,
A Pro Musica Leánykar hangversenyen
sôt, akár az egész intézmény is leépülhet. Alapvetôen tehát indokolt a kérdés. Olyannyira, hogy a város polgármesterének leadtam egy tervet arról, miként mûködhetne itt egy — legalább negyventagú
— professzionális énekkar. Megvannak a pontos költségvetési számítások. A város
mindezt áttekintve úgy vélte, most nincs hozzá elegendô pénze. Az ötletet azonban
támogatta, elsô lépésként adott hét álláshelyet azzal, hogy majd minden évben egy
kicsivel nagyobb lehetôséget teremt a fejlôdéshez. Aztán „begyûrûztek” mindenféle
gazdasági problémák, és most semmiféle realitását nem látom annak, hogy az elkövetkezendô két vagy három évben megvalósulhat a professzionális énekkar terve.
Nekünk meg mindenféle apró trükköket kell kitalálnunk, hogy azt a fölfokozott
munkamennyiséget, azt a magas színvonalú teljesítményt, amit itt a résztvevôk nyújtanak, megpróbáljuk valamilyen módon anyagilag is elismerni. Például úgy, hogy a
külföldi szerepléseknél az énekeseknek nem kell kifizetni az út teljes költségét. Régebben a külföldi utaknak nagy volt az ösztönzô hatása. Ma már elmenni pl. négyöt napra Angliába, vagy Európa bármely országába közel sem olyan kecsegtetô, mint
volt egy-két évtizede, még akkor sem, ha mindez csupán tíz-tizenkétezer forintba
kerül. Hiszen most bárki bárhová elutazhat, és sok család meg is teszi. Azzal is próbálkozunk, hogy a hatvanfôs vegyeskarból egy szûkebb, húszfôs énekkart alakítunk
ki, akik a fellépésekért tiszteletdíjat kapnak. De ez sem igazán jó megoldás. Biztosabbnak látnám, ha az egész szervezetten mûködne. Tehát jó a profi énekkar gondolata…, de ebben a pillanatban nem több, mint vágyálom.

M. S.: A kóruscsalád öt énekkart jelent: Cantemus Gyermekkar (1975-ben alakult), Cantemus Fiú-vegyeskar (1981), Pro Musica Leánykar (1986), Banchieri Énekegyüttes (1988),
Cantemus Vegyeskar (1998). Hiányzik még valamilyen formáció?

Sz. D.: Igen, a férfikar. Ám ennek meg kell érnie. Az elsô kettô kivételével az eddigiek is mindig belsô igény késztetésére alakultak, a mûködô énekkarokból váltak ki
újabb csoportosulások. Néhány énekes még többet, mást (is) akart adni, megpróbálták, aztán a nyilvánosság elé léptek. Már az elsô, ’78-as siker után látszott, hogy
lesz folytatás, mert sokkal több volt a tehetséges énekkaros, mint amennyinek a Cantemus Gyermekkar feladatot tudott adni. Így jött létre másodikként a fiú-vegyeskar, amely mellesleg engem kezdettôl fogva foglalkoztatott. Abból késôbb kinôtt a
hattagú Banchieri Énekegyüttes. A már végzett, de visszajáró énekeseink kezdemé-
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nyezésére alakult a Pro Musica Leánykar, amely rögtön világsikert aratott. Majd a
vegyeskar következett. Ez utóbbinak is már tíz éve… Talán már érlelôdik a férfikar
színre lépésének gondolata, s én bízom abban, hogy egyszer a „volt kodályos fiúk”
is megmutatják a világnak: lehet még számítani az erôsebb nem kórusára is.

A Cantemus Gyermekkar a montserrati
kegytemplomban (Spanyolország, Katalónia)

M. S.: Mi volt ennek eddig az akadálya?
Sz. D.: A férfi éneklés kultúrája az
utóbbi évtizedekben Magyarországon visszaesett. Talán összesen két
„üzemképes” férfikarról tudunk.
Miközben Kodály Zoltán a két világháború között még azért szállt
síkra, hogy a férfikarokat vegyesítse, a lányokat is engedjék be a
kórusokba énekelni, mert milyen
szép az, ha együtt lépnek színpadra.
Most fordított a helyzet: inkább
nôi- és vegyeskarok vannak, s eltûntek a férfikarok.

M. S.: Lehet, hogy tájékozatlanságot árulok el, mégis meg kell kérdeznem: mit takar a fiúvegyeskar megnevezés?

Sz. D.: A zenével foglalkozók tudják, hogy az európai zenetörténet alapvetôen fiúvegyeskarokra épült, tehát olyanokra, ahol — helyettesítve a nôi hangokat —, a legmagasabb szólamot is fiúk énekelték. Az egyházi szertartásokban akkor még a nôk
nem vehettek részt. Ez az idôszak azonban csodálatos kórusmûveket hozott létre,
halmozott fel, és ez a kétségtelenül sajátos muzsika manapság hiányzik a zenei életbôl. Nálunk nemcsak azért vetôdött fel az ilyen mûvek éneklése, mert ismertük,
hogy milyen szépséges dolog, hanem azért is, mert az iskoláskorú fiúk bizonyos életkorban „elvesztik” a hangjukat, és elkezdenek férfihangon énekelni. Ezért gondoltuk azt, hogy az évszázados európai mintára ún. fiú-vegyeskart is létrehozunk, ahol
a kicsik még a szoprán és az alt szólamokat éneklik, a mutálósok pedig a tenor és a
basszus szólamot.
M. S.: Ha visszatekintünk az elmúlt bô harminc évre, hogyan változott a városban a zenei
kultúra?

Sz. D.: Amikor 1969-ben Nyíregyházára kerültem, azt tapasztaltam, hogy Tarcai
Zoltán környezetében kialakult egy igazi zenei pezsgés. Fôiskolai tanárként segítette a különbözô zenei folyamatokat. A rádió Éneklô Ifjúság mozgalmát is felölelôen
jó lehetôségeket adott az amatôr énekkarok számára az, hogy fesztiválokon, ünnepélyeken, kiemelt jelentôségû napokon felléphettek, énekelhettek. Sikeresek voltak
a különbözô versenyek, Zoli bácsi pedig körültekintôen szervezte a zenei élet más
eseményeit. Úgy látom, az elmúlt harminc évben jelentôsen gyarapodott a komolyzene-kedvelô közönség. Egyrészt azért, mert akik a hatvanas-hetvenes években itt
„szocializálódtak”, megmaradtak, örömmel várják a zenei eseményeket, másrészt,
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gyarapodott azoknak a száma is, akik a legutóbbi idôkben kerültek a zene vonzásába. Jól példázza ezt az, hogy a filharmóniai hangversenyre több mint 500 bérletet
tud eladni a Nemzeti Filharmónia, a „Cantemus-bérlet” évi öt elôadására megközelítôleg négyszáz bérletes vált jegyet. A jelentôs elmozdulást abban látom, hogy míg
annak idején kifejezetten a szimfonikus zene és a hangszeres zene vonzotta a közönséget, most a rendszeres énekkari jelenlét eredményeképpen kezd megteremtôdni egy sokoldalúbb, értô zenehallgató közönség.
M. S.: Mégis, mintha ezzel párhuzamosan
szûkülne is a kínálat, mivel néhány jó énekkarról már hosszabb ideje nem hallunk…

Sz. D.: Ez igaz. Sajnos, nyolc-tíz érdemes
énekkar szûnt meg, olyanok, amelyeket a
nagy ünnepeken, egy Kodály-, Bartók-,
Bárdos-évfordulón lehetett mozgósítani.
Megszûnt az Ifjú Zenebarátok Kórusa, a
Vasvári Nôi Kar, az Ifjúsági Vegyes Kórus,
amelyek Gebri Józsefhez, Ferenczi Erzsébethez és Fehér Ottóhoz kötôdtek. AmiSzabó Dénes a Bazilikában
kor ôk idôhiány, munkahelyváltozás,
betegség miatt leköszöntek, a kórusok is feloszlottak. Sajnos, nem csak a felszámolt
üzemek, intézmények felnôtt kórusait keressük hiába, eltûnt az általános- és középiskolai énekkarok többsége is. Nem lehet már kórustalálkozókat sem szervezni
a megyében, nincs kikkel. Azt is mondhatjuk, hogy a mi utóbbi idôben alakult énekkaraink a megszûntek után kialakult ûrt töltötték be. Mára a kórusmûvészet szinte
teljes egészében ide koncentrálódott, a mi iskolánkba.
M. S.: Ami hangversenytermével jó feltételeket is teremt… E hosszú idô alatt egyébként egyszer sem fordult meg a fejében, hogy váltson, például igazgató legyen a Kodály Zoltán Zenei
Általános Iskolában, vagy elmenjen egy professzionális zenekarba?

Sz. D.: Nekem nem voltak igazgatói ambícióim a legkisebb mértékben sem. A történethez hozzátartozik, hogy pályám kezdetén éneket sem akartam tanítani, és nem
szándékoztam kórust vezetni sem. De amikor ide kerültem, ez lett a feladatom. Nem
nyafogtam emiatt. Ezt hozta a sors…, bár elsôsorban valóban fuvolásnak készültem.

M. S.: Beszéljünk kicsit többet errôl. Ha jól emlékszem, feleségével, Ágnessel úgy jött a konzervatórium után Miskolcról Nyíregyházára, hogy csupán itt volt két fuvolista állás…

Sz. D.: Úgy van. Ágnes a Miskolci Színházban fuvolázott, én pedig Sárospatakra
készültem fuvolatanárnak. Volt azonban egy nyíregyházi baráti házaspár — Szitha
Miklós és oboatanárnô felesége, aki évfolyamtársam volt —, ôk nagyon szerették
volna, ha az a jó kapcsolat, ami három év alatt kialakult Miskolcon, tovább folytatódik. Nos, ôk keresték a lehetôséget, és szóltak, hogy Nyíregyházán, a zeneiskolában lenne munkahely két fuvolásnak, és ha házaspárként pályáznánk, lakás is várna
minket. Ez szinte hihetetlen volt. Két hónap állt rendelkezésünkre. Eljegyzés, esküvô, és jöttünk Nyíregyházára. Utóbb kiderült, hogy egyetlen fuvolatanári állás
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sem volt, mindössze egy szolfézstanári, viszont az egyik általános iskolában szükség
volt még egy énektanárra. Ha már elszántuk magunkat, mégis eljöttünk. Engem
akkor a kényszer vitt az általános iskolába, arra gondoltam, úgyis fuvolázni fogok.
Itt volt a szimfonikus zenekar, elég gyorsan összehoztuk a fúvósötöst, hiszen sokan
érkeztünk akkor, frissen végzettek —, tehát a tanítás egyfajta megélhetési lehetôségnek tûnt.

M. S.: Mikor történt a változás?

Sz. D.: Már az elsô évben kiderült, hogy a zenetagozatos iskola egy egészen különleges, más világ. Miután a katonaságtól visszajöttem, és újra elkezdtem dolgozni, ez
az érzés tovább erôsödött bennem, és azóta vallom, hogy zenetagozaton tanítani —
nagyra becsült kollégák társaságában — egészen kiváló lehetôség. Nem is tudom, vane ennél jobb. Olyan mennyiségû és minôségû munkát jelent annak számára, aki ezt
szívbôl akarja, hogy jobbat el sem képzelhet. Egy idô után már meggyôzôdésemmé
vált, hogy a tanítás és a kórusvezetés remek dolog, mindezt jó kedvvel teszem, és —
érdekes módon — a tanítás áll közelebb hozzám.
M. S.: Mi történt a fuvolával, mikor játszott utoljára?

Sz. D.: Sajnos, nagyon régen volt a kezemben, már legalább öt éve nem fuvoláztam.
Nem is tudom, hol van, bizony keresni kellene. Amíg a fúvósötös együtt volt, ha
nehezen is, mindig szakítottam idôt a próbákra, a koncertekre. Ám egyszer csak
megkezdôdött az elvándorlás: egyik társunk Sárospatakra ment, a másik Vásárosnaményba, a következô Budapestre, sôt volt, aki Amerikába. Eleinte pótoltuk az eltávozottakat, végül hárman maradtunk itt, s a kör bezárult. Pedig nagyon jó volt az
a fúvósötös.
M. S.: Az énekkarokkal azonban jöttek a sikerek, és akkor már nem lehetett abbahagyni…

Sz. D.: Igen. Azt szoktam mondani, hogy kieresztettem a szellemet a palackból, és
többé nem tudom visszatuszkolni. Szóval én most már szolgája vagyok. Amit a
dzsinn mond nekem, azt meg kell tennem…

M. S.: Az énekkarok díjainak se szeri, se
száma… Ha kapásból kellene válaszolni, melyik hármat jelölné meg legnagyobb szakmai
sikerként?

Sz. D.: Ez elég egyértelmû. A Pro Musica
Európa Nagydíját (Debrecen, 1996), a
BBC Ezüst Rózsa Serlegét, amely szintén
a verseny nagydíja (London, 2003), valamint a II. Kórusolimpia hat aranyérmét,
A Pro Musica Leánykar Japánban (2007) amelybôl két bajnoki címet a Pro Musica,
kettôt a Cantemus szerzett (Busan, DélKorea 2002). Meg is magyarázom, miért. A „Kórusmuzsika Európa Nagydíja” elnevezésû versenyt hat, kórusversenyérôl ismert európai város — az olasz Arezzo és
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Gorizia, a spanyol Tolosa, francia Tours, a bolgár Várna, valamint Debrecen — rendezi, évente változó helyszínen, ahol már a részvétel lehetôsége is minôséget jelent.
A megmérettetésen az említett versenyeken elôzô évben nagydíjat nyert együttesek
indulhatnak a különös rangot jelentô Európa Nagydíjért, amelyet csak a valóban
legkiválóbbak nyerhetnek el. A BBC versenyére a nemzeti rádióadók neveznek kórusokat, a mezôny nagyon erôs, profi színvonalú. A kórusolimpia viszonylag újabb
keletû rendezvény. Alapvetôen a profit motiválja, fontos, hogy nagyon sok énekkar
legyen ott, esetünkben például Dél-Koreában megközelítôen négyszáz volt. Sok kategóriában versenyeznek az énekkarok, mi a számunkra adott lehetôségeket kihasználva hat kategóriában indultunk, amibôl négyet megnyertünk, abszolút elsôk
lettünk, a másik kettôben pedig másodikak, de aranyérmet kaptunk a teljesítmény
alapján. Ez a hivatalos verzió.
M. S.: Ezek szerint van nem hivatalos is…

Sz. D.: Tulajdonképpen öt kategóriát nyertünk meg. Mivel az elsô négyet egymás
után, egy kicsit zavarba jöttek a szervezôk. És akkor az ötödik kategóriában egy helyi
énekkart elénk helyeztek. A pikáns helyzetre két év múlva Brémában derült fény,
ahol zsûritag voltam. A pontozás szabályainak elmagyarázása során (nem tudom,
véletlenül vagy tudatosan) éppen azt a pontozólapot adták a kezembe, amelyiken
mintaként a mi versenyünk pontozása szerepelt, rajta, hogy mi vagyunk az elsôk.
Áh! Nagyon jó. Tehát ott a kategória és a pontszámok alapján még az volt kiírva,
hogy elsô a Pro Musica, a második egy dél-koreai énekkar, ám az eredményhirdetésig megfordították a dolgot…
M. S.: És ha a legnagyobb élményt kérdezem?
Sz. D.: Az már nehezebb dolog…

M. S.: Segíthetek… A H-moll mise Rómában a pápai rezidencián a Vegyeskarral
(1990), a föllépés Sevillai Világkiállítás
magyar pavilonjának megnyitásán a Pro
Musicaval (1992), az örömkoncert négyezer énekessel a Hôsök terén (2003), Csúcskórusok a csúcsokon — dalolás 1730 méter
magasban a hegytetôn Németországban
(2007), netán a tucatnyi japán hangversenykörút
valamelyike?
A Cantemus a Güell-parkban, Barcelonában

Sz. D.: Ezek kétségtelenül mind emlékezetesek voltak, de nem voltak a legnagyobb
élményt nyújtók. Azok ugyanis olyan maradandó pillanatok, amikor az énekkarvezetô és a kórus ugyanazt gondolják, ugyanazt érzik. Azt nem lehet elôre kiszámolni,
amikor a közös zenélésnek ez az eufóriája a színpadon megtörténik. Ilyen ritkán
van. Egyre biztosan emlékszem. 1990-ben Goriziában történt, a Pro Musica elsô
nagy külföldi megmérettetése után, a hatos sorozat gálamûsorán. Elôzôleg, 1986ban, Debrecenben már nagydíjat nyert a kórus, Goriziában is kategóriagyôztesek
voltunk — és ekkor következett a gála, amelyen megtörtént a csoda. Az énekkar ab52
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szolút „spiccen volt”, már tét nélkül, fölszabadultan énekeltek a lányok, és tudom,
ôk pontosan ugyanúgy jöttek le a színpadról, mint én. Lelkünkben megtörtént az a
különleges varázs, ami az ember életében csak ritkán adódik. A szemekbôl sugárzott
az átélés, talán maguk sem hitték, hogy ez az összhang létezik. Aki részese volt, soha
nem felejti el. A versenyek egyébként nekem többnyire nem igazán jó élmények.
Izgulós természetû vagyok, a hangversenyek is mindig stresszesek, nagyon megvisel a hozzájuk vezetô út.
M. S.: Most is? Ennyi gyakorlat, siker után?

Sz. D.: Igen. Most is. Ezt nem tudtam kinôni.

NÉVJEGY. Szabó Dénes 1947-ben született Makón, református lelkészi család negyedik gyermekeként. Zenei tanulmányainak színhelye Szeged, Miskolc, Budapest.
1969-ben kezdte pályáját Nyíregyházán, a 4. számú (1992-tôl Kodály Zoltán) Zenetagozatos Általános Iskolában. — Felesége, Ágnes, ma is fô segítôje a kórusmunka
szervezésében. Gyermekeik szintén zenei pályát választottak: Barbara (1970) a Miskolci Nemzeti Színház zenekarának tagja, Soma (1974) karnagy, még diákként a
Banchieri Énekegyüttes egyik alapítója. — Elismerései: Liszt Ferenc-díj (1985), Nyíregyháza díszpolgára (1992), Bartók-Pásztory-díj (1993), Kossuth-díj (2000), Magyar
Örökség-díj a Cantemus Gyermekkarral és a Pro Musica Leánykarral (2004), Prímadíjas a magyar oktatás és köznevelés kategóriában (2004).
(Fotók: Cantemus Kórusintézmény Archívuma)
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