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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! 
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Galántán a volt Es terházy kastély szépen rendben tartott parkjában 
álló késő délutáni súrló fényben pompázó Kodály emlékművet énekszó 
mellett koszorúztuk meg. 

Aznap utolsó látnivalóként Deákiban a Halotti beszédet évszázadokon 
át őrző bencés templomban jártunk, megcsodálva a Szent István kápolna 
híres freskóit. A templomot Schulek Frigyes tervei alapján renoválták 
anno, s mily kicsiny a világ, dédunokája Schulek Edit az alt I. oszlopos 
tagja nálunk.

A kórus két hangverseny kedvéért utazott Komáromba, az egyiket a 
CONCORDIA vegyes karral adtuk (Karnagy : Stubendek István) szom-
baton délután a kiváló akusztikájú Duna Menti Múzeum dísztermében, 

ahol annak idején Bartók Béla is hangversenyezett. Nem tudtuk, hogy 
ezt az eseményt is emléktábla hirdeti, mert megkoszorúztuk volna azt is. 
Műsorunk derekát most is Bartók és Kodály művek képezték.  Az összkart 
vezényelve örömmel fedeztem fel a sztentori hangú férfi részleg egyik 
tagjában délelőtti idegenvezetőnket Mácza Mihály történészt. Így már 
értem miért volt olyan jól szervezett s minden részletre kiterjedő az ő 
idegenvezetése. A nagy sikerű hangverseny után a meghívó kórus felejt-
hetetlen hangulatú vacsorával koronázta meg a napot. Vasárnap a múze-
ummal szemben található Szent András templomban énekeltünk, majd 
Nagymegyeren megpihenve Varga László segítségével megemlékeztünk 
Bartók Béláról aki itt gyűjtött, utca és szobor is hirdeti ott jártát. Az 1910-
es eseményt Ág Tibor dolgozta fel „Lement a vacsoracsillag” címmel, jó 
szívvel ajánlom minden kolléga figyelmébe ezt a könyvecskét. Nagy öröm 
hogy őt is a legutóbbi közgyűlésen a Kodály Társaság tiszteletbeli tagjává 
választotta.

Mindent összevetve minden énekesnek és karnagynak ajánlom ezt a 
nem túl messzi és anyagilag is elérhető utat végigjárni, mert olyan tiszta 
és melegszívű fogadtatással találkoztunk, melyet csak álmában képzel el 
az ember. Sok és értékes látnivalókkal gazdagodva tértünk haza. Ilonka 
néni mindig azt mondta, ha kevesen voltunk a próbán „ nem sokaság, 
hanem lélek tesz csudadolgokat”. Mi is így éreztük! 

B . Horváth Andrea

„Lélektől lélekig” 

Budapesten járt a Fukushimai Kodály Kórus
Március utolsó hetében mindössze három napig volt Magyarországon a 
Fukushimai Kodály Kórus. Ez alatt a három nap alatt három hangversenyt 
adtak, időrendben 25-én a Patrona Hungariae Gimnáziumban, 26-án a 
Kodály Emlékmúzeum előadótermében, 27-én a Bartók Emlékházban.

A három nagy (eltérő!) műsort tartalmazó hangversenyből a középsőt 
volt alkalmam meghallgatni a Köröndön. Amikor utólag visszagondoltam 
a Fukushimai Kodály Kórusra és vezetőjükre, Furija Mijakora (ő írta így 
a nevét, a magyar kiejtéshez igazodva), Tóth Árpád gyönyörű versének 
a címe jutott eszembe. Az utolsó sorokat viszont csodálatosan megcáfol-
ta a kórus, nyoma sem volt a köztünk lévő roppant jeges űrnek, énekük 
valóban lélektől lélekig hatott.

Megjelenésük első pillanatától kezdve – amikor szép, szűr-rátétes fe-
kete mellényben a Felszállott a páva bicinium szép tiszta éneklésével las-
san bevonultak – meghatottan figyeltük egy elkötelezett ember közel 
három évtizedes munkájának gazdag termését.


