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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-



4746

gely ifjú csellóművész játszotta, aki a Zeneakadémia különlegesen tehet-
séges fiatalokat oktató osztályába jár. Szólója egyszerre volt határozott és 
ugyanakkor érzékeny, és természetesen, ahogy azt ifjú zeneművészek 
esetében gyakran érezzük, megható. Kíváncsian várjuk, mi lesz a felnőtt 
művész sorsa. Visszatérve An Ik Te kompozíciójára: a ’30-as évek film-
zenéjére emlékeztetett. Maga a dallam pentaton ugyan, de a „körítés” 
annyira dúrszerűvé teszi, hogy eredeti jelleg szinte fel sem tűnik. A hang-
szerelés szerintem jól sikerült, a szordinált vonósok és a hárfa jól illettek 
egymáshoz. és természetesen a szóló cselló hangerejéhez. Az egész kom-
pozíciónak volt valamiféle varázslatos légköre, mely szinte a Schubert-i 
„Gute Nacht” érzést, hangulatot árasztotta. 

Ezután következett a vetítés. Az előadó koreai professzor betegsége 
miatt a filmet dr . Szegő Andrea, a Magyar-Koreai Társaság elnöke kom-
mentálta. A film An Ik Te főművéről, a Koreai Fantáziáról szólt, amelybe 
belefoglalta az Aegukga-t, vagyis az általa 1935-ben írt koreai himnusz 
zenéjét. Megtudtuk, hogy a zeneszerző hetven ország himnuszát tanul-
mányozta, hogy megírja a koreai himnuszt, és a koreai hagyomány és az 
európai zene ötvözése volt a célja. A Koreai Fantázia egyfajta történelmi 
tabló, mely Korea történetét mutatja be. Az archív felvételen maga a szer-
ző vezényelte a művet. Megindító volt látni, hogy mennyire koncentrál-
tan, elementáris erővel adta elő kompozícióját.

A szünet után ismét egy Kodály mű, a Galántai táncok hangzott el. 
A Zuglói Filharmónia előadását érzékeny hangszeres szólók és pontos, 
precíz játék jellemezte még a gyors részeknél is. Ez annak is volt köszön-
hető, hogy Záborszky Kálmán vezénylése jól érzékeltette a karaktereket. 
A mű végén nemcsak taps, hanem bravo kiáltások is jelezték a kedvező 
fogadtatást.

Ezt követően élő előadásban is felhangzott An műve, a Koreai Fantázia, 
a II. világháború óta Magyarországon először. Kürtszólóval kezdődik, 
melyet nem sokkal később a rezek fanfárja követ. Zeneileg jellemző még 
pl. a hárfa osztinátók alkalmazása, vidám fafúvósok, hangsúlytalan ütem-
részeken megszólaló ütősök stb. Ez utóbbi elem azonban egy idő után 
nagyon drámaivá válik, feszültséggel teli csúcsponthoz érkezik a mű. 
Mintegy feloldásként a mű végén belép a kórus. Élményszerű volt az 
előadás. Kiérezhettük a végletes érzelmeket, a jajkiáltásokat és az öröm-
ujjongást is. Az európai fülnek is ismerősen hangzó műből természetesen 
nem hiányoznak a koreai zenei elemek, amelyek azonban nem válnak 
egyeduralkodóvá.

Összességében egy nagyon szép koncertnek lehetett a hallgatóság a 
tanúja, a patinás, az alkalomhoz illően gyönyörűen díszített MTA Dísz-
teremben.

Másnap, 10:30-kor került sor a Városligetben a szoboravatásra. Meg-
lepetésemre a Széchenyi Fürdő földalatti megállóhelytől kb. 50 méterre 
ismét a Zuglói Filharmónia és a Szent István Oratóriumkórus fogadta a 

meghívottakat és érdeklődőket. Hála Istennek az idő kegyes volt. A ko-
reai, majd a magyar himnusszal kezdődött az ünnepség. Dr. Szegő And-
rea, a Magyar-Koreai Társaság elnöke elmondta, hogy a Zsin Judit szob-
rászművész által megformált szobor üzenetét két pontban lehet összefog-
lalni: 1. a magyar-koreai barátság, valamint 2. az erős emberi eltökéltség, 
elszántság szimbóluma. An élete azt példázza, hogy erős akarattal és jö-
vőbelátó képzelettel mindent el lehet érni. A koreai nagykövet, Nam 
Gwan-Pyo emlékeztetett arra, hogy Magyarország és a Koreai Köztársa-
ság között csak 1989 óta áll fenn diplomáciai kapcsolat. Azóta számos 
koreai hallgató tanul a nemzetközi hírű magyar egyetemeken. (Köztük a 
LFZE Kodály Intézetében, Kecskeméten. A szerk.). A dél-koreai főváros 
főpolgármester helyettese, Kim Hyung-Ju elmondta, hogy a szöuli pol-
gárok, akik ellátogatnak a magyar fővárosba, hálát fognak érezni a buda-
pestiek iránt, amikor meglátják a szobrot. Viszonzásként szíves szóval 
invitálta a jelenlevőket Szöulba, ebbe a gyorsan fejlődő nagyvárosba. Cso-
mós Miklós, Budapest Főváros főpolgármester helyettese beszédében 
hangsúlyozta, hogy a zene összeköti a nemzeteket, összehangolja a kap-
csolatokat. Megemlítette, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban is 
őriznek An Ik Te kéziratot, egy kórusmű kottáját. Végül Papcsák Ferenc 
a XIV. kerület, Zugló polgármestere vette át a szobrot.

Az ünnepség és a szoborleleplezés után a meghívottak átvonultak a 
Széchenyi Fürdő Márványtermébe, ahol rövid köszöntések után dr . Batta 
András, a Zeneművészeti Egyetem rektora nyitotta meg az Ahn Eak Tai 
(An Ik Te) Budapesten c. kiállítást. A terem bejáratánál kinagyított kép 
fogadta a látogatókat: a koreai zeneművész látható egy Budapestről Ró-
mába induló vonat ablakában. Az üvegvitrinekben sokféle dokumentum 
volt látható eredetiben vagy (sajnos nem mindig jó színvonalú) másolat-
ban. Példaként emeljünk ki néhányat: a Zeneakadémia évkönyve és egy 
fénykép Weiner Leó órájáról – a koreai zeneszerző itteni tanulmányainak 
igazolásaként; vagy egy másik fotó: An Ik Te Richard Strauss társaságában. 

A kiállítás véleményem szerint megjelenésében nem volt teljesen jól 
előkészítve; mintha erre nem jutott volna már elég erő és idő az amúgy 
is nagy munkát igénylő ünnepségsorozat szervezőitől. Összességében 
azonban elmondható, hogy jól szervezett, tanulságos és felemelő élmény 
volt megismerkedni a magyar és koreai zenetörténetnek ezzel a fontos 
összefüggésével.

Sipos Soma Mihály
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