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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.
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A kórus vezetőjének magyar nyelven elmondott bevezetője után szép 
szövegmondással, magyarul (!) tisztán, átélten és alázattal megformálva 
sorjáztak a Kodály művek: Nagyszalontai köszöntő, Békedal, Csalfa sugár 
és az Esti dal. Ez utóbbit Ugrin Gábor dirigálta, aki a magyar muzsikusok 
közül a legtöbbször foglalkozott a kórussal.

A szünet előttre tervezett két Bartók művet még kettővel megtoldották 
egy-egy kórustag vezénylésével. (Mind a 27-et tudják, másnap el is éne-
kelték!) A Tavasz és az Isten veled ! mellett hallottunk egy szépséges Ma-
dárdalt és egy bravúros Leánycsúfolót. 

A szünetet követően Kurtág György: Mi is a szó c. Op.30/a jelű műve 
hangzott el elsőként. Írásos alcím: Siklós István tolmácsolásában Beckett 
Sámuel üzeni Monyók Ildikóval. Az élőszóval elmondott bevezetőre nagy 
szükség volt, fel kellett készülnünk egy beszédkészségét balesetben elve-
szítő, azt hősies erőfeszítés árán lassan visszaszerző ember küzdelmére. 
A kórus kamaraegyüttesét hangszer mellől irányító karnagy szuggesztív 
formálása és a kórustagok színészi teljesítményt nyújtó drámai előadása 
mindenkire nagy hatást tett. Rejtély, hogy a karnagy miért ragaszkodott 
a pianino odaszállításához (meglehet, a partitúrában ez szerepel), pianis-
ta adottságaival a kíséret kopogó hangjait az eleve ott lévő zongorán is 
meg tudta volna formálni. A mű ismertetésétől most eltekintek, egy biz-
tos, teljes odaadás, szinte sámáni révület szükséges a megszólaltatásához. 

A muzsikusokból álló közönség – élükön a vendéglátó Kodály Zoltánné 
Péczeli Saroltával és a Magyar Kodály Társaság elnök asszonya Szőnyi 
Erzsébet Kossuth-díjas zeneszerzővel – örömmel fogadta a koncertet zá-
ró három japán művet, a tradicionális oroszlán táncot, a halottak ünne-
péhez kapcsolódó Bon odori-t és a Kyushu szigetéről való, imitációs kí-
sérettel felhangzó parlando aratási éneket.

A ráadásként – tiszteletadásként elénekelt magyar Himnusz szokatlan 
gesztus volt, utána a megismételt Esti dal érzelmileg kicsit túlcsordult.

Őszinte örömmel és nagyrabecsüléssel hallgattuk az egy évvel ezelőtti 
tragédiát hittel túlélő, újrakezdeni tudó, odaadással éneklő kórust és el-
hivatott vezetőjüket. Programjukon ez állt:

 „A 2011. március 11-i fukushimai atomkatasztrófa óta minden pró-
bánkon és koncertünkön zenében és zenével imádkozunk.”

Ez a hit elért minden jelenlévőhöz . Lélektől lélekig .
Rozgonyi Éva  

An Ik Te Budapesten
Koncert és szoboravatás  

a koreai himnusz szerzőjének emlékére

A kedves olvasóban nyilván felmerül a kérdés: vajon mi lehet az a fontos 
történelmi-zenetörténeti esemény, amely a szoboravatás apropóját adta? 
Érdekes, a magyar zenészképzés kisugárzása szempontjából fontos, de 
még zenetörténész körökben is alig ismert tény áll a háttérben. 1938 és 
1941 között egy fiatal koreai csellóművész és zeneszerző – a szülőhazáját 
akkor gyarmatként tartó Japán, majd az Egyesült Államok és Bécs után 
– Budapestet választotta zenei tanulmányainak színhelyéül. Ma ez már 
nem lenne olyan meglepő, mint volt jó hetven éve. A budapesti Zeneaka-
démiának azonban már akkor is vonzó hírneve volt. An Ik Te (Ahn Eak 
Tai) (1906–1965) Kodály Zoltán zeneszerzés növendéke lett, amit a kora-
beli dokumentumok és fényképek igazolnak. Magyar állami ösztöndíjjal 
tanult és a híres Eötvös Kollégiumban lakott.

A szoboravatás előtt egy nappal a Magyar–Koreai Társaság koncertet 
szervezett An Ik Te és mestere Kodály Zoltán címmel. A 2012. május 10-én 
este 7 órakor, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében megtartott 
koncerten jelen volt Nam Gwan-Pyo, a Koreai Köztársaság nagykövete, 
Kim Hyung-Ju, Szöul Főváros főpolgármester helyettese, valamint a ze-
neszerző lánya, Leonore An.

 A műsor Kodály és An Ik Te művekből, valamint egy videó-vetítésből 
állt, mely a koreai zeneszerző életét volt hivatva bemutatni. A koncertet 
Kodály Intermezzója nyitotta meg a Háry Jánosból, a Zuglói Filharmónia 
tolmácsolásában, Záborszky Kálmán Liszt-díjas karnagy vezetésével. 
A zenekar hangzása telt, zengő volt, a basszus szólam az egész zenei épít-
ménynek biztos alapot adott. A karnagy vezénylése határozott volt, mely 
jól illett a táncos karakterű Intermezzóhoz. Ezután An Ik Te Fehér liliom 
c. darabja következett. A mű eredetileg csellóra és zongorára íródott, a 
hangszerelés Záborszky Kálmán érdeme. A csellószólamot Devich Ger-


