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A név kötelez – kettős évforduló 2017
A címnek üzenete van, nem is akármilyen. Gyakori az a vád, hogy  
a nagy évfordulók alkalmával minden követ megmozgatunk aztán utá-
na pedig nagy a csönd, a reflektorok kialusznak és a művek ismét  
a békés homályban várják az újabb előadást. Ezt a kritikát mi sosem 
vesszük magunkra mert az Andor Ilona Baráti Társaság több mint  
20 éve az akkori elhatározásukat szem előtt és tiszteletben tartva minden 
akadályt leküzdve azon munkálkodik, hogy névadóik emlékét ne hagy-
ják elveszni, ezért a Kodály Kórus programjait a névadók évfordulóinak 
jegyében szervezik és nemcsak a címben szereplő gondolat miatt, hanem 
alapítólevelüknek is egyik fontos üzenete a Kodály és Bartók művek 
hagyományőrző letéteményeseként munkálkodni, az ünnepet a hétköz-
napok sorából kiemelni.

Az első koncert kora tavasszal márciusban a Magyar Kodály Társa-
ság Soproni tagságának felkérésére hangzott el a meghitt hangulatú  
Szent György templomban, mely kettős tiszteletadás volt a névadók 
előtt. 2017-ben a zenész társadalom Kodály Zoltán születésének 135. 
év for dulóját ünnepelte megemlékezve halálának 50. évfordulójáról. 
Számunkra ez nem csak ebben az évben program, hanem mindennap-
jaink, műsoraink fontos vonala, hiszen a kórus több mint hatvan éve 
kapta meg az engedélyt a névviselésre Tanár Úrtól ! Sok tagunk szemé-
lyes emléket is őriz a Mestertől. Sajnos alapító karnagyunk és példaké-
pünk Andor Ilona már 1977 óta 40 éve, hogy nincs közöttünk! Andor 
Ilona a XX. századi magyar zenetanárok és karvezetők kiemelkedő 
egyénisége volt, munkássága a mai nemzedéknek is örök példaként 
szolgál. Nem véletlen, hogy Kodály Zoltán is kitüntette barátságával, 
melyet a neki írt művekkel és a már említett névhasználat engedélye-
zésével húzott alá 1949-ben.

E sorok írója februárban „Mit üzen Kodály Zoltán a XXI. századnak 
– az örökség újragondolása a legkisebbek nevelésében” az ovónők részé-
re a Katolikus Pedagogiai Intézetben mutatta be Kodály e témájú gon-
dolatatit. A MKT szervezésében pedig Magyarpolányban tartott egy 
összefoglalót a képességfejlesztés lehetőségeiről gyakorlati példákon 
keresztül az általános iskolában. Áprilisban a Zenetudományi Intézet 
Kodály konferenciáján tartott előadást Andor Ilona életéről „Egy peda-
gógus életpályája Kodály tükrében” címmel.

 Május hónapban Kínában ismertette a kodályi nevelés kórusneve-
léssel összefüggő témakörét két napos workshop keretében Pekingben, 
két hétvégén pedig bemutató foglalkozásokat tartott ovódásokkal és 
felső tagozatos gyerekekkel Sanghajban és Shenzhenben. 

Októberben a soproni tagság kérésére Andor Ilona munkásságáról 
mesélt „Nem hal meg az ki milliókra költi dús élte kincsét…” címmel.
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E kis kitérő után folytatva a kórus fellépéseit, két alkalommal április-
ban Vejnemöjnen muzsikál címmel, október 15-én pedig Köszöntő cím-
mel tartott csak Kodály művekből hangversenyt a KÓTA szervezésében 
a Nemzeti Galéria Kupolájában . 

A produkcióba bevontuk a Vox Hungarica Női Kar énekeseit is akik 
nagy örömmel társultak, a közös munka eredményeként nagy sikerrel 
adtuk elő a kevésbé énekelt vagy nagyobb létszámot igénylő műveket.  
A két karnagy B . Horváth Andrea és Döbrössy János felváltva vezényelte 
az „összegyúrt” két nőikart, többek között elhangzott a Cigánysirató, az 
I. Hegyi éjszaka Breinich Beáta éteri szólójával és a III. is, a Vízkereszt, 
a Jelenti magát Jézus, a Harangszó – ebben a Magyar Állami Operaház 
Gyermekkarának kis énekesei „gingalló”-ztak fényesen, csengő hang-
zással (karnagy Hajzer Nikolett), a Vejnemöjnen muzsikál Bíró Zsófia 
zongorakíséretével. 
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A tavaszi soproni hangversenyen a kórus vegyes műsort adott.
Az október elsejei emlékhangversenyen csak Kodály művek szólaltak 
meg egyben a zenei világnapról is megemlékezvén az Óbuda-Hegyvidék 
Szentháromság Plébániatemplomban . A kórus a Folyik a víz kezdetű 
kétszólamú feldolgozással nyitotta műsorát, melynek mély tartalmú szö-
vegét Devecseri Gábor írta, mert ez volt Andor Ilona legkedvesebb bici-
niuma. Az acappella világi és egyházi műveket két Kodály dal színesí-
tette Breinich Beáta és Krajnyák Dalma előadásában, minden művet 
Németh Sándor kísért a tőle megszokott méltó szinten. Kopócsy Judit 
festőművész erre az alkalomra készített meghívónkhoz egy Kodály képet.

Minden évben sok kórust megmozgató adventi hangverseny hallha-
tó a pesterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia templomban Rózsavölgyi 
Ildikó szervezésében, itt az alig tízperces műsoridő okán a Magyar mi-
sét adtuk elő koncert szerűen Németh Sándor kíséretével, mert úgy gon-
doltam meg kell mutatni a mű valódi sokszínűségét, az unisono dallam 
csodálatos pentaton fordulatait, a nem kimódolt ütemváltások leleményét 
a magyar nyelv zenével aláhúzott mesteri alkalmazását. Idén nem ad-
tunk külön adventi hangversenyt, mert köszönetképpen a próbalehető-
ségért bekapcsolódtunk a Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná-
zium karácsonyi műsorába, ahol a Lukin Eszter vegyeskarral közösen 
az Adventi éneket szólaltattuk meg Németh Sándor vezényletével. Bárdos 
Lajos Karácsonyi bölcsődalának előadásába a Kicsinyek kórusa is be-
kapcsolódott (karnagy Boleszáné Váradi Andrea) így három kórus zár-
ta a műsort – ezt magam vezényeltem, visszaidézve az iskolában eltöltött 
33 év sok kedves koncertjének feledhetetlen pillanatát. 

Az évre a koronát a december 16-i ünnepi Kodály 135 kórushangver-
seny tette fel a Zeneakadémián, ahol a kórus a 150. genfi zsoltárban 
énekelt, mint összkar – ezt Jobbágy Valér dirigálta és a zárószám a Forr 
a világ, melyet egyik mesterem Párkai István vezényelt.
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Az évvégén nagy öröm ért bennünket, mert az Alapítvány a Közjóért 
pályázatán anyagi támogatást nyertünk egy 2. CD kiadásához, melyet 
az MTVA archív anyagából válogathatok és reményeink szerint a Kodály 
nevét viselő iskolák és kórusok ajándékként kaphatják majd meg vala-
mint azok a kórusvezetők akik a Bartók és Kodály művek megszólalta-
tásával példát adnak más kollégáknak, kórusoknak. Ezzel a 2. lemezzel 
teljes lesz a 27 Bartók egyneműkarok és a legismertebb Kodály művek 
anyaga melyet a ’70-es évek elején rögzítettek és un. „zésített” azaz örök-
re megmaradó anyagként tároltak az Andor Ilona vezényelte felvételek-
ből. Karnagyunk a történelmileg is állandóan változó korban tudott 
olyan értéket létrehozni amely ma is időtálló. A hazai rádió-, televizió- és 
lemezfelvételeken kívül az 1965-ben Angliában az EMI-nál készített le-
meze a leghíresebb, mely magyar előadóként először kapott Edison díjat, 
majd Cohen díjat is!

Munkálkodásunkat, mely Andor Ilona nevének megőrzéséért van 
nem kényszerből tesszük, hanem úgy érezzük, hogy a magyar zenepe-
dagógus-karnagy társadalom olyan személyiségéről van szó, aki akarat-
lanul is beírta magát a XX. század zenei aranykönyvébe, ezáltal példa-
értékű.

B . Horváth Andrea


