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Megemlékezés 2015. március 6-án
Kodály Zoltán halálának 48. évfordulóján 
a Magyar Kodály Társaság hívására, a 
Farkasréti temetőben gyülekeztek emlé-
kezésre és koszorúzásra, az egykori tanít-
ványok, barátok és nagyszámú tisztelők, 
hogy leróják tiszteletüket a Mester előtt.

Emlékbeszédet mondott 
az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály 

Kórus karnagya B. Horváth Andrea 

Tisztelt Ünnepi Emlékezők, 
Kedves Sárika !
48 évvel ezelőtt március 11.-én, mi fia-

tal lányok a Leövey Klára Gimnázium 
híres Kodály Leánykara, akiknek először 
engedélyezte Tanár Úr – Ilonka néni min-
dig így emlegette – 1949-ben hogy nevét viselje a kórus, megszeppenve 
a tömegtől, melyben fiatal, öreg, zeneértő és kíváncsiskodó, pesti polgár 
vagy fejkendős nénike tolongott, az eseménytől kissé ijedten, egymásból 
merítve az erőt, fázósan húzódtunk össze a számunkra kijelölt helyen. 
A borongós időben a szürke felhők szinte a fejünkön ültek. A szigorú 
ceremónia rendben először a Tanár úr által zenébe öntött hegyek hang-
ját énekeltük, a nekünk ajánlott Hegyi éjszaka I. szövegtelen opusát, 
melyben az élesen tiszta ugyanakkor meleg bársonyos kvartok, kvintek 
a tritonus hangfürtjein kapaszkodnak. Ezt a varázshangot kellett életre 
kelteni melyet Tanár Úr a hegyekben hallott, s csak ő volt képes így 
zenébe önteni és megkoronázni a kristály szólóval .Ott elénekelni lélek-
próbáló feladat volt. Ennél csak egy kényesebb művet ismerek, mely a 
lélek legmélyebb gyökerébe kapaszkodó fájdalmat énekli meg, ez az Ár-
va vagyok. Ez következett ezután melyet „Andor Ilona keze alá” ajánlott 
és mint ismeretes az első megjelent nyomtatást személyesen adta át vá-
ratlanul, megtisztelve ezzel karnagyunkat. Nem is következhetett más 
mű, hiszen mindenki aki ott volt azon a délelőttön annak érezte magát. 
Szabolcsi Bence is aki a ravatalnál búcsúbeszédét emlékeim szerint így 
kezdte:: „ szálfa dőlt ki közülünk”……ennél pontosabban nehéz lett vol-
na megfogalmazni amit azóta egyre jobban észlelünk mi, akik egy csa-
ládot alkotunk, napról napra többet aggódunk a jövő okán. Nemcsak 
azokkal akik minden évben eljönnek és leteszik az emlékezés koszorúit, 
hanem azokkal is akik csak a hétköznapok „szürke eminenciásai”- ként 
teszik a dolgukat a jó ügyért, amit Tanár Úr feladatul adott. A Visszate-
kintés kötetek bármelyik írását olvasva mai napig mindig találni olyan 
kapaszkodót, útmutatót mely érvénnyel bír számunkra. Minden tettével 
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példát mutatott az őt körülvevőknek, ők pedig azt tovább adták nekünk, 
akiknek szintén ez a sorsfeladatunk – a rendületlen folytatás.

Akkor mi lányok nem jöhettünk ide, erre a kis köröndre, a szigorú 
protokoll szerint a ravatalozónál kellett „szolgálni”, utoljára énekelni 
neki…..Később, Ilonka nénit elkísérve ismertem meg nyughelyét az ál-
mát őrző könyöklő nőalakkal – akárhány csokrot kapott a fellépések 
után azt mindig ide hozta, hogy lerója tiszteletét. Kodály Zoltánnal so-
sem találkoztam személyesen, mint jó néhány szerencsés kórustársam 
mégis olyan mintha nem így lett volna, mert életem fonalába kitörölhe-
tetlenül beleszövődött zenetagozatos kis elsős koromtól kezdve . Azon 
a márciusi napon láttam először Vásárhelyi Zoltánt vezényelni – később 
tanárom lett a Zeneakadémián, hallottam először a Székely keservest 
– talán utoljára is olyan szívbemarkolóan azt a harangozást… A Kodály 
Leánykar is kapott egy harangozást a Fancyben, mely a Velencei kalmár 
egy részletére készült, a záróakkord hanghalmazának „cisz”- je immár 
örökre az enyém marad.

Andor Ilona iskolai emléktábláján Arany János idézet olvasható:
„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét” – nem igaz- e ez Kodály Zoltánra is?
 Az idézet így folytatódik: „…ámbár napja múl:
Hanem lerázván ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul .
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye…” 
Ezt a tiszta fényt kell őriznünk ma, holnap, holnapután és azután is, 

míg csak erőnkből telik . 
B . Horváth Andrea

A Hunyadi Véndiák Kórus előadásában, Sebestyénné Farkas Ilona  
vezényletével felhangzott Kodály Zoltán: Horatii Carmen kórusműve. 
A koszorúzást követően a Kórus Kodály Esti dalát énekelte, amihez csat-
lakozott a jelenlévők nagy sokasága.


