
47

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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Szokolay Ádám Zsolt előadásában 
egyaránt megvolt a sziporkázó virtuo-
zitás és az elmélyült lírai, drámai hang. 
Került is rá alkalom, hogy megmutat-
kozzék Liszt Dante szonátájában és 
Eroica c. etűdjében. Az interpretálás 
bátorságát nyilván a következő, január 
31-én a Művészetek Palotája üvegter-
mében tartandó hangversenyén is ta-
pasztalhatja majd a közönség. Akkor 
Chopin művek mellett Bartók: Kont-

rasztok c. alkotásában bebizonyíthatja kamarazenélési rátermettségét. 
Mindezek a jelek arra mutatnak, hogy az ifjú előadó, közönségének 

még sok meglepetéssel szolgálhat, és művészi kibontakozását továbbra 
is öröm lesz figyelemmel kísérni.

Szőnyi Erzsébet

Balassi Bálint–emlékkard, 2015 
Magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj a Balassi Bálint–emlékkard, 
mely elismerést minden évben egy magyar költő és egy külföldi műfor-
dító kapja. Immáron XIX. alkalommal került sor, február 14-én, Bálint 
napján a szép hagyománnyal rendelkező ünnepélyes átadásra a budai 
Gellért Szállóban. 

Az idei magyar kitüntetett Kiss Anna babérkoszorús költő, a Magyar 
Írószövetség és a Művészeti Alap tagja, a Magyar Kultúra lovagja, az 
MMA rendes tagja. Költészetének forrása a folklór, a mese, az archaikus 
népdal, a ballada, a régi magyar költői nyelv. Több megjelent verses kö-
tete mellett, Balassi emlékét felidézve sikeres drámát is írt. Méltatója 
Csontos János költő volt, aki kiemelte, hogy Kiss Anna az első nő aki a 
szablyát átveheti. 

Két költeményét „Süvöltő halmok földjén” és „Ez még a holt regék 
világa” Tóth Zsuzsanna előadóművész adta elő.

A külföldi díjazott az oszét irodalom kiemelkedő alkotója, költő, író, 
szerkesztő, műfordító Muzafer Dzaszohov. Eddig húsznál több könyve 
jelent meg, köztük Balassi Bálint verseit is oszétra fordította. Az „Ír völ-
gye” c. verseskötetében található a „Lehel kürtje” c. hosszabb elbeszélő 
költemény, melyet jászsági élményei ihlettek. Szavai szerint: unokatest-
véri viszony van a két néptörzs között. Írásai magyarul is olvashatók a 
jász Kakuk Mátyás tolmácsolásában. Méltatója Kovács J . Béla irodalom-
történész volt.
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