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Már 1970-ben, az első Kodály Szeminárium alkalmával is hangversenyek 
kapcsolódtak az eseményhez. A nyitóhangversenyen július 2-án a Katona 
József Színházban a Kodály Zoltán Leánykar mellett − karnagy Andor 
Ilona −, a Dana Hall (USA) Leánykara is énekelt, − karnagy Erdei Péter. 
Az összkart Andor Ilona vezényelte.

TARTALMAK

 • „ELSŐ LÉPÉSEK” – Énekórák 1. osztályosoknak
 (Szilágyiné Botos Mária, a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános 

Iskola énektanárának és a Nyitnikék Gyermekkar vezetőjének 3×25 
perces bemutató órái ízelítőt adnak a legkisebbeknek a zene vilá-
gába való bevezetéséről.)

 • „KÓRUSHANGZÁS” – Bemutató próba
 (Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy, a Nemzet Művészének elő-

adása a Pro Musica Leánykarral, a „lehetséges végpontot” villantja 
fel az érdeklődőknek. Ahol a legnehezebb kórusművek is játszi 
könnyedséggel szólalnak meg és kapnak értelmet a hallgatóság szá-
mára.)

 • „SZERZŐI SZEMMEL” – Beszélgetés kortárs magyar zeneszer-
zőkkel

 (Az érdeklődők kortárs magyar zeneszerzőkkel való beszélgetést 
követhetnek ebben a programban. Szabó Soma a Cantemus Vegyes-
kar Liszt-díjas karnagya értő és közvetlen módon kalauzolja a nagy-
közönséget Gyöngyösi Levente és Tóth Péter zeneszerzői világába.) 

 • „ELŐADÓI SZEMMEL” – Műelemzések
 (Három kiváló karnagy gondolatai és iránymutatásai a kortárs kó-

rusmuzsika világáról. Szabó Soma, Aarne Saluveer (észt), Gary 
Graden (svéd) karnagyok előadásait láthatják az interneten.) 

 • „MAESTRO” – Karvezetői kurzus
 (Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy, a Nemzet Művészének gya-

korlati és elméleti tanácsai karvezetőknek Bárdos Lajos, Kocsár 
Miklós és Bartók Béla egy-egy művén keresztül. Kötelező penzum, 
nem kizárólag karnagyoknak!)

 • „HANGZÓ KOTTA” – kórusművek kottaképpel
 (Négy gyöngyszem a magyar kóruszenei repertoárból a Cantemus 

Vegyeskar, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Gyermekkar elő-
adásában.)

Kodály Zoltán: Jézus és a kufárok
Gyöngyösi Levente: Vulnerasti cor meum
Kocsár Miklós: Libera me
Orbán György: Lauda Sion

Szilágyi Szilárd
Nyíregyházi Cantemus Kórus sajtóreferens
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1991 óta Kodály Fesztivál az elnevezés, és kibővült a programok tár-
háza is. Ebben az évben Kecskemét legismertebb kulturális helyein és 
közterein kap helyet a színes műsor. Az elgondolás az évek során nem 
változott, mert a középpontban kiemelt feladatként megmaradt a névadó 
zeneműveinek a megszólaltatása, de a magyar kortárs zene is színre lép. 

A nyitó hangversenyt a Kecskeméti Szimfonikus zenekar adta Hámori 
Máté vezényletével, fellépett többek között Bretz Gábor ének − Gráf  
Zsuzsanna zongorakíséretével −, aki Mahler és Kodály dalokat énekelt 
az evangélikus templomban, műsorának címe „Kötöttem bokrétát…” volt. 
A piarista templomban pedig a Nemzeti Ifjúsági Kórus (NIK), melynek 
fővédnöke Kodály Zoltánné Péczely Sarolta, védnöke dr. Vígh Andrea. 
Karnagyaik Erdei Péter és Nemes László Norbert. Az ő fellépésük egy 
nagyívű kezdeményezés egyik állomása volt, mert a 2018-ban alakult 
kórus műsorát ezen kívül Tihanyban, Debrecenben, Békéscsabán és végül 
nem utolsó sorban Budapesten a Vigadóban is hallhatta a közönség a 
Filharmónia Magyarország Kft. szervezésében. A műsorukban három 
ősbemutató is szerepelt: Bella Máté, Fekete Gyula és Tóth Péter művei. 

Mottójuk: közösség, minőség és élmény. 
szerk.

Méltó helyre került Vajda Cecília zongorája

A régmúlt
A történet azzal kezdődött, hogy 1966-ban  
Yehudi Menuhin Kodály Zoltánhoz fordult  
kérve, hogy a Magyarországon tapasztalt ze-
nei nevelési módszert londoni iskolájában 
bevezetendő küldjön neki egy kiváló tanárt. 
Kodály Tanár úr Vajda Ceciliát – aki akkor a 
Magyar Rádió Kórusának művészeti vezetője 
és a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára volt 
– (hármasban neveltek minket Párkai István, 
Vajda Cecília és minden idők koronázatlan 
kóruskarnagy fejedelme Vásárhelyi Zoltán). 
Vajda Cecília mielőtt elutazott a gyönyörű 
arany intarziás, Boesendorfer műhelyből való zongoráját a keresztlányá-
nak adta. Egy év múltával disszidenssé nyilvánították, lakását kifosztot-
ták, ő a rendszerváltásig nem is tudott hazajönni.

Az Egyesült Királyságban generációkat nevelt, az életéről szóló könyv 
tanúsítja előbb a Brit Kodály Társaság, majd a Brit Kodály Akadémia 
megalapítását. Kurzusain Szőnyi Erzsébet, Andor Éva, Sass Szilvia, 
Kodályné Péczeli Sarolta, dr Komlós Katalin, Rozgonyi Éva, Nemes Klára, 
Szervánszky Valéria, Vendrei Éva, Keönch Boldizsár, Vermes Mária, dr. 
Klézli János, Szabó Helga, M. Dietrich Helga és jómagam tanítottunk 
rendszeresen.

Mindannyian szerettük őt, én a halálos ágyánál is jelen voltam és a 
fülébe súgva énekeltem a „Szomorú fűzfának” c. egyik kedvenc népdalát. 
A temetése – Mary Skone Roberts iránta érzett megbecsülésének és há-
lájának köszönhetően – szinte fejedelmi volt.

Hamvait hazahoztam és kívánságának megfelelően az őt tisztelők, 
szeretők szűk körében helyeztük el. A londoni Magyar Nagykövetség 
tiszteletreméltó körülményeket biztosított Vajda Cecilia „Memorial 
koncertjének”,melyen Vásáry Tamás, Lantos István, Berkesi Sándor  
(a Debreceni Kántus 15 tagjával), Szakácsi Ildikó (szoprán) dr. Falvai  
Katalin valamint Banda Ádám ifjú hegedűművész játszottak.

A közelmúlt 8 hónapjának eseményei
Tavaly november elején egy váratlan telefont kaptam Vajda Tanárnő ke-
resztlánya édesanyjától, hogy Cecília zongorája öregségükre nagy teher 
lett, találjak megoldást a másutt történő elhelyezésére. Azonnal felhívtam 
az egykori Budapesti Erzsébet Nőiskola (ma Teleki Blanka Gimnázium) 
igazgatóját tudván azt a tényt, hogy Cecília ott érettségizett, sőt friss dip-
lomásként egy kicsit még tanított is. Az igazgató Gál Ferenc szeretettel 
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