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Rózsaszál 
Andor Évának és Andor Ilonának

Az Andor Ilona Baráti Társaság tavaszi emlékprogramjairól „In  
memoriam Andor Ilona 110” – Folyik a víz címmel – a Hírek egy koráb-
bi számában már beszámoltam. Ezeken Andor Éva már a hosszantartó 
és súlyos betegsége okán nem vehetett részt, májusban 75 éves korában 
elhunyt.

Prácser Évaként látta meg a napvilágot a Ferencvárosban, Andor Éva 
néven lett a Magyar Állami Operaház magánénekese, örökös tagja, a 
Zeneművészeti Főiskola tanszékvezető tanára, akit pályafutása során 
többek között Érdemes Művész és Liszt-díjjal is kitüntettek. Szeretett 
tanára, Andor Ilona iránti tiszteletből vette fel az ő nevét. Végakarata 
szerint az Óbudai temetőben Andor Ilona mellé helyezték végső nyuga-
lomra. A Magyar Kodály Társaság Tiszteletbeli tagja volt. 

Az Énekkar tavaszi megemlékezéseinek utolsó koncertjén Kodály 
Árva vagyok című művét könnyekkel teli szemmel vezényeltem, ezúttal 
Ő érte énekeltük, nemcsak Ilonka néniért, mint más esetekben. Nekünk 
egykori kórustársunknak ő mindig a Hegyi éjszakák I. tételének gyé-
mánt csillogású szólistája marad, ahogy az archív felvételen hallható, 
látható, beszédes, gyönyörű barna szemével szinte belevésődve karnagya 
tekintetébe. A nagyközönségnek más híres operai szerepek mellett ő az 
etalon Lány a Székelyfonóból, Kodály Zoltánnak pedig a dedikált fény-
kép tanulsága szerint a Budavári Te Deum örökös első számú szoprán 
szólistája. A Café Momus Internetes Komolyzenei napilap a recenzió 
összegzéseként „ízlés és mérték” jelzőkkel jellemezte valamint a „mindig 
a helyén volt” mondattal. 

Az őszi szezonban úgy hozta a sors, hogy a tervezett fellépéseken 
kívül felkérést kaptunk a Mátyás templomba egy miseszolgálatra.  
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Különös csodái vannak az életnek, hisz ebben a templomban vettük fel 
annak idején a Liszt Krisztus oratóriumot, melyben Andor Éva énekel-
te a szoprán szólót, mi lányok pedig Ilonka néni betanításában a ránk 
kiszabott zenei részeket, a művet Forrai Miklós vezényelte. A lemez ké-
sőbb Grand Prix díjat is nyert.

Szeptember 21.-én délelőtt a templom zsúfolásig megtelt a régi már 
nem aktív énekes barátainkkal és az emlékezőkkel. Utóbbinak azért is 
örültem, mert a temetés utáni gyászmisén kevesen vettünk részt. Így az 
alkalmat megragadva emlékeztünk Andor Évára, valamint arra is, hogy 
a híres Vendel utcai Tanítóképző, majd Leövey Klára Gimnázium ének-
tanára, az AIBTKK kórus elődjének, a Kodály Zoltán Leány Kórusnak 
alapító karnagya, Andor Ilona Liszt–Cohen- és Edison-díjas, posztumusz 
Magyar Örökség díjas zenepedagógus Pécsvárad posztumusz díszpol-
gára 110 éve született.

 A kórus Delibes: Messe Bréve című miséjét énekelte, szólót énekelt 
Breinich Beáta, Krajnyák Dalma, orgonán kísért Hock Bertalan.

Emlékük mindig szívünkben él !
B . Horváth Andrea

Jegyzet a Szokolay családról
Muzsikus dinasztia legifjabb sarja, 
Szokolay Ádám Zsolt zongoraművész palánta.
Dédapja Szokolay Bálint zenetanár, karnagy. 
Nagyapja Szokolay Sándor zeneszerző. 
Édesapja Szokolay Ádám fuvolaművész, 
Édesanyja Szokolay Ádámné Pásztor Edina 
zongoratanár, 
fia vele kezdte el zenei tanulmányait.

Ennyi felmenővel nem csoda, hogy kibonta-
kozása a nyilvánosság előtt zajlik. E sorok írója 
kisiskolás kora óta ismeri, tanúja felnövekvésé-
nek, haladásának. A Kodály Zoltán Magyar 
Kórusiskola tanulója, jelenleg érettségire készül, 

miközben évek óta ad számot tudásáról. Legutóbb január 10-én a Régi 
Zeneakadémia hangversenytermében magas színvonalú szólóest formá-
jában, zsúfolt ház előtt koncertezett. Beethoven, Liszt, Schubert, Dvorak 
művei mellett kortárs szerzők alkotásait is műsorra tűzte, nevezetesen 
nagyapja „Vérnász” szvitjét és Hollós Máté, valamint Szőnyi Erzsébet 
egy-egy kompozícióját. 

A hangversenyen Beethoven, Dvorak és Schubert négykézre írott szer-
zeményeiben közreműködött Dominkó István zongoraművész.
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