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Szlovákiai magyar kórusok hangversenye  
Budapesten

Már hagyomány, hogy a Galántai Kodály Napokon legmagasabb minő-
sítést szerzett kórusok hangversenyt adnak Budapesten. Így történt ez 
2012. április 22-én is, amikor a Művészetek Palotája és a Szlovákiai Ma-
gyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (CSEMADOK) jóvoltából 
a XV. Kodály Napok legjobb három kórusa lépett föl Kodály Zoltán szü-
letésének 130., halálának 45. évfordulója tiszteletére rendezett koncerten 
a MÜPA-ban.

Az est fővédnöke Kodály Zoltánné Péczely Sarolta és a szép számú 
hálás közönség egy nagy ívű, jól szerkesztett hangversenynek lehetett 
résztvevője. 

Utalva az elmúlt évi Liszt évfordulóra a szerző Magyar ünnepi dal c. 
művével indított az összkar Orsovics Yvette vezényletével, méltó módon 
megadva az est alaphangulatát, melyhez hozzájárult Illyés Gyula híres 
Bartók–verse Hrbcsek Magda tolmácsolásában.

Köszöntőt Kertész Attila Liszt-díjas karnagy, a Magyar Kodály Társaság 
elnökségi tagja mondott röviden méltatva Kodály életművét – többek 
között idézve Szabolcsi Bencétől:

„Amit vállalt, nem kevesebb, mint Magyarország újjáteremtése a zené-
ben . Szerzeményei többek, mint puszta zeneművek, tudományos munkája 
több volt, mint tudomány és nevelés, nemzedékek tudatát formálta, nem-
zedékeknek adott hitet, bizalmat és távlatot, életcélt és meggyőződést .”  
A szeretet és a hála hatja át megemlékezésünket – mondta a szónok – 
mert Kodály a mienk, a hála, mert a gondviseléstől kaptuk ajándékba a 
magyarságunkat próbára tevő nehéz évtizedekben. Hálásak vagyunk, 
hogy ősi népdalainkat az utolsó pillanatban kultúránk áramkörébe kap-
csolta, hálásak vagyunk, hogy remekműveivel, áldozatos zenepedagógiai 
és nemzetnevelő munkásságával gazdagította kultúránkat, zeneművésze-
tünket. Hűségre, önfeladás nélküli befogadásra tanított minket. Számunk-
ra ő a példa, az iránytű, akihez még mindig biztosan igazodhatunk. Ennek 
szellemében élnek, dolgoznak a szlovákiai magyar kórusok és ezt repre-
zentálják a Galántai Kodály Napok Országos Minősítő Versenyein is.

Az első Kodály Napokra 43 évvel ezelőtt került sor az arra legméltóbb 
szlovákiai városban, Mátyusföld fővárosában, Galántán. Hogy miért a 
legméltóbb város? Azért, mert még Kodály életében, majd halála után is 
nagy tisztelettel éltette a kapcsolatot, ápolta az emlékeket.

Galánta 1943-ban díszpolgárává választotta, majd a Kodály-emlékmű 
felállításával, az állomási emléktábla felavatásával, az általános iskola, a 
gimnázium, utca névadásával és nem utolsó sorban a Kodály Napokkal 
folyamatosan tiszteleg Kodály emléke előtt. Ez a tisztelet a Mester részé-
ről indult, hiszen többször leírta, hogy gyermekkora legszebb hét évét 

Galántán töltötte. Majd 1905-ben innen, Mátyusföldről, a csitári hegyek 
aljáról indult el hosszú népdalgyűjtő útja, de a Zoborvidékre többször 
visszatért. Galánta ezt meghálálta és a XV. Kodály Napok sikere után 
elmondhatjuk, hogy a város a szlovákiai magyar felnőtt kórusmozgalom 
„mekkájává” vált. A 43 év alatt több mint félszáz szlovákiai magyar együt-
tes lépett föl és kb. ugyanennyi azoknak a kórusoknak a száma, akik az 
anyaországból, Erdélyből, a Délvidékről és Csehországból érkeztek. Nem 
kisebb műveket szólaltattak meg a díszhangversenyeken, mint a Psalmus 
Hungaricus, a Budavári Te Deum a Missa Brevis, a Pávavariációk, a 
Galántai és Marosszéki táncok. A sok nehézség ellenére óriási szerepe 
van ebben a CSEMADOK kitartó, szervező tevékenységének, kiemelten 
Mézes Rudolf országos alelnök töretlen, lelkes munkájának . 

A koncertet a Nagymegyeri Janiga József Művészeti Alapiskola Le-
ánykara kezdte. A kórus tizenhárom évvel ezelőtt alakult, alapító karna-
gya Orsovics Yvette. Az utóbbi tíz évben kimagasló eredményeket értek 
el a hazai versenyeken, előbb gyermekkari, majd ifjúsági kategóriákban. 
Legbüszkébbek arra, hogy 2007-ben a pozsonyi Festa Choralis Nemzet-
közi Versenyen két kategóriában is arany fokozatot, és a XIV. Kodály 
Napok felnőttkari mezőnyében Nagydíjat kaptak. A kamarakórus tiszta, 
csengő hangon, intenzív énekléssel szólaltatta meg jól kiválasztott prog-
ramját, melyből Kocsár: Salve Regina, Liszt: Áradj tiszta napsugár és Peter 
Cón: Gaudeamus című darabja aratta a legnagyobb sikert a szuggesztív 
Orsovics Yvett vezényletével. Zongorán közreműködött Kolenčiková Lucia.

A második fellépő kórus a nagy létszámú Komáromi Concordia 
Vegyeskar volt. Komáromban már a 19. század végétől hagyománya van 
a kóruséneklésnek. Ezt az örökséget élteti, viszi tovább több, mint har-
minc éve a Concordia Vegyeskar a Karnagyi és Polgármesteri Díjas 
Stubendek István vezetésével. A régi korok művei mellett a kortárs zene-
szerzők kompozícióinak is jeles előadói. Több európai országban és az 
USA-ban szerepeltek nagy sikerrel. Hazai és nemzetközi díjak jelzik szak-
mai fejlődésük útját.

Kitűntek tömör, kiegyenlített hangzásukkal, mely nagyon hatásosan 
érvényesült Kodály 114. genfi zsoltára éneklésekor, Szabó Imre orgona-
művész kíséretével. A rendkívül változatos, nehéz, de hangulatos műsor 
Rossini Újévi köszöntőjétől a mai hangzásvilágot közvetítő Zdenek Lukas 
és a Grammy díjas Eric Whitacre művein keresztül jutott el Karai Estéli 
nótázásához. Méltán váltottak ki nagy vastapsot a biztos kezű karnagy, 
Stubendek Istvánnak köszönhetően. Zongorán közreműködött Pálinkás 
Andrássy Zsuzsanna.

Szünet után a leghosszabb múltra visszatekintő, a legtöbb díjat begyűj-
tő Galántai Kodály Zoltán Daloskör következett. Az együttes 1956-ban 
alakult Ágh Tibor vezetésével. A kórus indulását maga Kodály Zoltán 
támogatta hozzájárulva neve viseléséhez. is. 1982-től Józsa Mónika a 
Nyitrai Egyetem tanára, több karnagyi díj, Galánta város és a Szlovák 
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Köztársaság kitűntetésének tulajdonosa irányítja a kórust. Vezetése alatt 
a Daloskör rangos együttessé vált, kiváló eredményeket elérve bizonyított 
hazájában és Európában.

Díjaik: Galánta Város Polgármesteri Díja, Kodály Zoltán Emlékdíj, 
Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díj

Műsoruk méltó volt hírnevükhöz, melynek középpontjában az egyik 
legnagyobb formátumú Kodály mű, a Jézus és a kufárok állt. Emellett 
Kocsár Miklós: Ludate Dominum , majd Pászti Miklós: Csángó-magyar 
szerelmi dalok c. alkotása aratott nagy sikert. A kiegyenlített hangzású 
énekkar, melynek rendkívül színes a dinamikai repertoárja, több lírai, 
ihletett pillanatot és drámai csúcspontot közvetített a hallgatóság felé. 
Józsa Mónika évek óta nagyon tudatos, következetes munkát végez, híven 
Kodály művészi örökségéhez, szellemi végrendeletéhez. Ennek lényege a 
közös éneklés megtartó ereje, s a nemzet felemelkedésén való fáradha-
tatlan munkálkodás. 

A koncert zárásaként újra az Összkar vonult a színpadra. Először a 
felvidéki szerző, Szijjártó Jenő: Esti hangulat Zsérén című művét dirigál-
ta Stubendek István, majd eredeti nyelven szólalt meg Bartók: Négy szlo-
vák népdala Józsa Mónika nagyszerű vezényletével. Végül A magyarokhoz 
c. kánonnal búcsúztak a kórusok Kertész Attila Liszt-díjas karnagy veze-
tésével.

A közönség hosszan tartó tapssal köszönte meg az énekeseknek és 
karnagyaiknak az emlékezetes, élményt nyújtó szép estét.

Gungl Rita

A csitári hegyek alatt…is jártunk

Kodály Zoltán halálának 130. évfordulójára emlékezve az Andor Ilona 
Baráti Társaság Kodály Kórusa április utolsó hétvégéjén, névadójára 
emlékezve azokat a szlovákiai helyeket kereste fel, melyek fontosak voltak 
vagy a gyermekkor vagy a gyűjtőút szempontjából. A programok meg-
valósításában nagyon sok segítséget kaptunk a helybeli Csemadok kép-
viselőktől nem tudjuk ezt eléggé megköszönni. 

Először a Zoborvidéket látogattuk meg a nyitrai várral kezdve Bencz 
Margittal (Nyitrai Területi Választmány titkára), majd Gerencséren ke-
resztül vezetett az utunk. Ahogy a népdal is mondja végig van ültetve,de 
sajnos még nem piroslottak a rózsák, bár már zöldelltek a bokrok. Az 
első hely ahol koszorúztunk Alsócsitár volt, ahol Vinkovics Zsuzsanna 
polgármester asszony képviselte a helyieket, piciny időt várni kellett rá, 
addig nemcsak mi muzsikáltunk hanem kísérőnk a ma használatos Villő 
dallamokat énekelte el nekünk. Nagyon megható volt hallgatni, hogyan 
próbálják meg az utolsó pillanatban még összeszedni a használati tárgya-
kat, táncokat és énekeket. 

Kolonyt érintve a kórust alapító tagokkal felidéztük a régi szép emlé-
keket, amikor Ilonka nénivel lemezre vettük a kodályi feldolgozásokat 
– Meghalok, meghalok még beteg sem vagyok… 

Pogrányban meglátogattuk a Tájházat, mely úgy maradt meg ahogy 
pár éve még használták, majd a felújított Forgács kastélyban a gimesi 
néprajzi kiállítás következett. Ide vezetőnk nagyapjának a katona ládája 
is bekerült…Ízesen mesélte, hogy „könyörögnek” a régi házak új tulaj-
donosainak, hogy bekukkanthassanak a padlásra, s mi minden érték 
kerül elő ilyenkor, melyeket a hagyományőrző asszonyok szorgos kezei 
varázsolnak ismét használhatóvá – s amikor fellépnek ezeket hordják. 

Nagyszombatban a 32 fokos tavaszi átlagot meghaladó hőségben Kon-
tár Judit kalauzolt bennünket, ahol hiába gyönyörködtünk a gimnázium 
szép kapujában, Tanár Úrra emlékező táblát nem találtunk, ezt nem kis 
csalódással vettük tudomásul! 

Ezzel ellentétben Galántán Mézes Rudolf olyan csodásan vezetett kör-
be minket, hogy nem is kétséges miért is tiszteletbeli tagja a Kodály Tár-
saságnak. A Kodály Gimnáziumban érdekes ellentéttel találkoztunk a mai 
valósággal, mintha félbe vágták volna az épületet, az aula egyik oldalán 
Kodály Tanár Úr busztere és magyar hirdetések sokasága, másik fele szlo-
vák faliújság és egyebek. A nagyterem hűsében megpihenve boldogan 
láttuk, hogy a kodályi életutat felvázoló tabló sorozaton ott van Ilonka 
néni fényképe s alatta felirat hirdeti, elsőként mi kaptunk engedélyt a 
névviselésre 1949-ben, ahogy akkor Tanár Úr fogalmazott „élő emberről 
ne nevezzenek el semmit, legyenek Beeth o ven kórus!”. Milyen jó, hogy 
aztán meggondolta magát! 


