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A Nemzetközi Kodály Társaság 
Ünnepi fogadása – 2011. február 11.

Mind a magam, mind a Nemzetközi Kodály Társaság elnöksége nevében 
örömmel üdvözlöm a megjelenteket ezen a kis fogadáson, melyet Vandulek 
Lilinek az IKS ügyvezető titkári posztjáról való visszavonulása és utódjá-
nak, Bodacz-Nagy Borókának bemutatása apropóján szerveztünk.

Amikor valaki visszavonul, az a szokás, hogy röviden áttekintjük a 
szakmai életútját. Kövessük hát mi is ezt a hagyományt, de hangsúlyozzuk 
a rövid szót, és koncentráljunk csupán az IKS-nél végzett munkájára.

Lili 1995-ben vette át az ügyvezető titkári tisztséget Dr. Eősze Lászlótól, 
aki 1975 óta volt a Társaság ügyvezető titkára, amikor az megalakult 
Szőnyi tanárnő, Sister Mary Alice Hein és a néhai Dr. Alexander Ringer 
kezdeményezése nyomán. Mint látják, mindkét ügyvezető titkár hosszú 
ideig tevékenykedett, ami jelentős stabilitást biztosított a Társaságnak az 
elnökségi tagok négyéves mandátumai mellett.

Lili azonban már korábban is az IKS-nek dolgozott, mielőtt még ügy-
vezető titkár lett volna. 1992-ben lett Eősze Dr. asszisztense. A Társaság 
mindig hálás lesz Eősze doktornak azért, hogy megtalálta és alkalmazta 
őt. De térjünk vissza azokhoz az évekhez, amikor Lili erős bástyánk és 
„tótumfaktum”-unk volt a budapesti irodában.

Hadd mondjak csupán néhány példát. Amikor az elnökség elhatároz-
ta, hogy építenünk kell egy honlapot, mindenki számára világos volt, hogy 
nem tudunk megfizetni egy drága webmestert. Semmi gond. Lili magára 
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vállalta, és lépésről lépésre megtanulta a készítését. Aki még nem látta, 
javaslom, hogy látogasson el az interneten kiváló oldalainkra. Amikor az 
IKS Songbook szerkesztésének jött el az ideje, megtanulta, hogy hogyan 
kell a számítógépes kottaíró programot használni, hogy az egész kiadványt 
teljesen a saját gépünkön készíthessük el. Felépített egy professzionális 
adatbázist a tagnyilvántartáshoz, aminek eredményeképpen már az ún. 
örökzöld tagságot is ajánlani tudjuk tagjainknak, stb, stb. Ó igen, és még 
egy dolog. Amikor az a merész ötletem támadt (kizárólag gyakorlatias 
szempontokból), hogy egyes előadásokat magyar nyelven tartok meg, 
nemcsak lefordította az eredeti angol szövegemet, de hosszú órákon át 
hallgatta a számos ismétlést, ahogy felolvastam, kijavítva minden egyes 
hibát újra meg újra, míg végül a kiejtésem majdnem úgy hangzott, mint-
ha igazi magyar lett volna...

Kedves Barátaim! Folytathatnám még egy ideig, de nem fogom. Végül 
is ez egy fogadás és nem egy konferencia. Ezen túlmenően pedig jóllehet 
Lili hivatalosan nyugdíjba megy, a Társaság továbbra is alkalmazni fogja 
megbízásos alapon olyan munkákra, amelyeket a világ bármely részéről 
el lehet végezni. Pl. ilyen lesz a Bulletin technikai szerkesztése és a website, 
jövőbeni kiadványok, és hasonlók. Ez a nyugdíjazása utáni esetenkénti 
megbízás az elnökség javaslata volt, hogy továbbra is élvezhessük tudá-
sának legalább egy részét.

A mai fogadást azért rendeztük, hogy egy kis időt együtt tölthessenek 
Lilivel azok az emberek, akik rendszeresen találkoztak vele korábban, – és 
természetesen azért is, hogy bemutassuk az utódját.

De előbb még szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy köszöne-
tet mondjak Kodály Zoltánnénak és a kecskeméti Kodály Intézet vezetői-
nek a lehetőségért, hogy Lili múzeumbeli irodájában dolgozhattunk az 
elmúlt években. Bár az IKS-nek mindig is volt egy saját kis irodája, gya-
korlati szempontból hasznos volt, hogy Lili társaságbeli teljes munkaidős 
foglalkozását össze lehetett kombinálni a múzeumvezetői részidős mun-
kájával egy helyen, lehetővé téve ezzel, hogy mindkét beosztásában min-
dig elérhető legyen.

Egy non-profit szervezetnek, amilyen az IKS is, amely nagyon kis költ-
ségvetéssel dolgozik, mindig szüksége van olyan emberekre, akik többfé-
le dologhoz is értenek. Körülbelül egy évvel ezelőtt elkezdtük keresni 
Lili utódját. Nem volt könnyű feladat, de nagy szerencsénkre megtaláltuk 
Bodacz-Nagy Borókát.

Boróka Erdélyben született, majd Szombathelyen élt, de jelenleg férjé-
vel együtt budapesti lakosok. Amikor elkezdtük a keresést, csak reméltük, 
hogy találunk valakit, aki Lilihez hasonlóan több téren is jártassággal bír: 
legyen jó angolból, tudjon számítógéppel dolgozni, legyen valami affini-
tása a zenéhez, és ha lehetséges, Kodályhoz is. Boróka személyében olyan 
utódot találtunk, aki valóban egyesíti magában ezeket a tulajdonságokat. 
Szociológiából szerzett diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Böl-
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csészettudományi Karán, előtte pedig a szombathelyi Művészeti Szakkö-
zépiskola és Gimnáziumban többek között hegedűt, brácsát és kamaraze-
nét tanult. 1994 és 2004 között Szombathelyen a Bartók Béla Zeneiskola 
hallgatója is volt, ahol szolfézs, hegedű, szaxofon és zongora képzést ka-
pott. Amint látják, jobbat nem is találhattunk volna, és reméljük, hogy 
neki is hosszú és gyümölcsöző kapcsolata lesz az IKS-szel.

Lili visszavonulásának és Boróka beiktatásának hivatalos ünnepsége 
Brisbane-ben, Ausztráliában lesz az idén nyáron, a 20. Nemzetközi Kodály 
Szimpózium keretében. De a gyakorlatban Boróka már március 1-én meg-
kezdi a munkát, és egy hónapig együtt fog dolgozni Lilivel. Április 1-től, 
amikor Lili elmegy, már ő lesz az új ügyvezető titkár. Nyelvi, adminiszt-
rációs és zenei tudása mellett Borókának van mégegy nagy előnye: még 
nagyon fiatal, és ez jól illeszkedik a Társaságnak abba a törekvésébe (és 
sürgős szükségletbe), hogy több fiatal embert vonzzon magához a jövő-
ben.

Lili, köszönjük mindazt a munkát, amit az elmúlt 19 évben végeztél. 
Boróka, előre is köszönjük mindazt a munkát, amit a következő harminc-
valahány évben végezni fogsz. És kedves barátaim, köszönjük, hogy meg-
tiszteltek minket ma itt a jelenlétükkel. 

Gilbert De Greeve
Fordította: Vandulek Lili
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