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Ittzésné Kövendi Kata könyvéből sokan meríthetnek ötletet, a pontos 
lexikális adatok, tények megismerésén túl. Élvezetes, izgalmas bemuta-
tója méltó időben, a születésnapon, 2017. december 16-án volt a teltházas 
Kodály Emlékmúzeumban.

Fehér Anikó
(A recenzió első megjelenése: ZeneSzó XXVII. 10. 2017)

Közös éneklés december 16-án a Várnegyedben
Kodály Zoltán születésének 135. évfordulójának tiszteletére a Contra-
punto Kamarakórus a Kodály Világa támogatásával a Várnegyedben az 
Európa-ligetbe helyezett Kodály-szoborhoz (Varga Imre alkotása) szer-
vezett találkozót december 16-án a déli harangszó idejére. 

Jakobey Márton, a Contrapunto Kamarakórus karvezetőjének eredeti 
elképzelése az volt, hogy mindazokkal együtt, akik a felhívásra megje-
lennek, felzeng A magyarokhoz c. kánon a Mester születésnapján, anél-
kül, hogy bármilyen beszéd elhangozna, pusztán az együtt éneklés örö-
mével emlékeznek, ünnepelnek.

Amikor Sebestyénné Farkas Ilona, aki az ötvenes években Kodály 
Zoltán tanítványa volt a Zeneakadémián, csatlakozott a Hunyadi Vén-
diák Kórussal a Kodály Világa hívására, a program egyre vonzóbbnak, 
gazdagabbnak ígérkezett. Már fél tizenkettő körül megjelentek az első 
együtt énekelni vágyók. Sebestyén Márta népdalénekes is csatlakozott  
a gyülekezőkhöz. A Kodály Világa baráti kör tagjai az ország különbö-
ző pontjairól érkeztek. Villányi Eszter karvezető például Szombathelyről 
utazott kora reggel Budapestre, hogy a csoporthoz szegődjön. 

Nem volt különösebb irányítás, nem hangzott szónoklat, csak csend-
ben gyűltek, gyűltek az érkezők, beszélgettek, örültek egymásnak, an-
nak, hogy egyre többen vannak, és spontán szólamokba rendeződtek.  
A tér közepén elhelyezett emlékkönyvet a megemlékező gondolatok,  
a résztvevők kézjegyei egyre gazdagították, a Kodály-szobor környékén 
gyarapodtak a virágok. 

Majd miután a környékbeli templomok harangjai elnémultak, először 
a szintén születésnapját ünneplő Sebestyénné Farkas Ilona  vezényletével 
csendültek fel Kodály Zoltán Adventi ének és Köszöntő című művei, 
majd Jakobey Márton dirigálásával az eredetileg is tervezett Forr a világ 
kezdetű kánont énekelte el az egyre lelkesebb társaság. Az eső is elállt, 
még a felhők is félrehúzódtak, hogy fénybe borulhasson a liget egy lé-
lekemelő pillanatra. És hiába ereszkedett le a karnagyok keze, hiába 
hallgatott el az erre az alkalomra összeállt kórus, senki sem mozdult, 
mintha még mindannyian várták volna a folytatást. 
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Lesz folytatás, mert a Contrapunto és a Kodály Világa hagyományt 
kívánnak teremteni. Kodály Zoltán születésnapjának évfordulója idején, 
illetve egy tavaszi szombati napon, remélhetően évről évre egyre többen 
csatlakoznak majd az együtt éneklő kezdeményezéshez, hogy ezeken az 
alkalmakon is minél többen érezzük az összetartozás örömét, hogy mi-
nél többen osztozzunk gondtalanul, oldódjunk fel Kodály Zoltán ideá-
jában: „Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is . Nem sokat 
ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak . Aztán  
mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben 
mind egyek lehetünk . Akkor mondhatjuk majd csak igazán: Örvendjen 
az egész világ!”

Csikai Ildikó 

Kodály Zoltánra emlékezve Nagykőrösön
Nagykőrös ebben az évben ünnepli várossá nyilvánításának 650. évfor-
dulóját. Visszatekintve talán azért lehetünk legbüszkébbek elődeinkre, 
mert a templom és az iskola volt számukra a legfontosabb. Már 1557-ben 
elkezdődött a tanítás a Református Gimnáziumban Nagykőrösön. Az 
iskola életének legfényesebb időszaka 1851-60 között volt, amikor Arany 
János itt tanított akadémikus tanártársaival. Az 1839-ben megnyílt Re-
formátus Tanítóképzőnek is igen fontos szerepe volt Nagykőrös, de az 
ország életében is.

1925-ben megalakult az Arany János Társaság, hogy méltóan emlé-
kezzen a város Arany Jánosra. Az első tiszteletbeli tagok között ott ta-
láljuk Bartók Bélát és Kodály Zoltánt. 1938-ban a két iskola, a Reformá-
tus Egyház és a város meghívta Kodály Zoltánt, aki így nyilatkozott: „…
rendkívül fáraszt, mégsem tudok nemet mondani nagybecsű meghívá-
suknak.”  Ezt az igent persze ki kellett érdemelni.

Márton Barna „énekvezér” (a sírján is így van) 1933-ban került Nagy-
kőrösre a Váczy Ferenc vezette Tanítóképzőbe. Hamar beilleszkedett a 
nagyszerű tantestületbe és rövid idő alatt a tanítóképzőseiből remek 
férfikart nevelt. Kecskeméten ekkor már Vásárhelyi Zoltán hegedűmű-
vész, karnagy és M. Bodon Pál zeneiskola igazgató igazán nagyszerű 
zenei életet teremtett. Kecskemét közel van Nagykőröshöz, így Márton 
Barna fiaival már ott volt 1937. április 18-án Kecskeméten a Színházban, 
és Bartók: Négy régi magyar népdalát és az Elmúlt időkből II . tételét 
énekelték. Bartók Béla felment a színpadra és úgy gratulált Márton 
Barnának és kórusának. Közös fénykép is készült, mely több Bartókról 
szóló könyvben megtalálható.

Két rádiószereplés után 1938. április 3-án szintén Kecskeméten az 
„Éneklő Alföld” Kodály-hangvers enyén a Kará di nótákkal szerepeltek. 
Kodály is jelen volt. Biztosan éneklésükkel érték el, hogy Kodály Zoltán 


