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népviseletes ruhájukat és a rimóci tán-
cokból, dalokból is ízelítőt adtak nekünk. 
A zeneszó végigkísérte kirándulásunkat. 
Reggelente minden nap autentikus nép-
zenére ébredtünk, ugyanis elnökünk du-
daszóval kívánt jó reggelt mindenkinek.

A szécsényi Major Hoteltől búcsút vé-
ve reggeli után Horpácson töltöttünk né-
hány órát, ahol a kedves helybéli pedagó-
gusnő olyan közvetlenséggel beszélt a 
„Nagy – Palóc”-ról, mintha csak közeli 
rokonáról lenne szó. S valóban a Mik-
száth-kúria kertje is olyan kedvesen hí-
vogató volt, hogy sokunknak kedve tá-
madt a szoborként a padon üldögélő 

nagy mesélő mellé telepedni egy-két emlékfotó erejéig.
Barangolásunk harmadnapján Palócföld központjába, Balassagyarmat-

ra vezetett utunk, ahol a Palóc Múzeum szépen rendezett, gazdag, az 
országban egyedülálló gyűjteményével ismerkedtünk meg. Kirándulásunk 
befejezéseképpen Drégelypalánk nemzeti emlékhelyén, Drégely várának 
romjainál tisztelegtünk.

A hazafelé vezető úton most már természetesen kívülről fújtuk a régi 
Nógrád megyei gyűjtésekből származó népdalokat. Ez a kirándulás újfent 
hozzájárult az egymás és nemzeti értékeink iránt érzett meleg barátság 
és tisztelet ápolásához.

Már várjuk a következő magyarországi barangolást!
Ági Anikó

„Tündérkert Erdélyben”

A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar (Szováta) és két lelkes vezetője 
Nagy Éva Vera Nővér és Czakó Gabriella Nővér kezdeményezésére láto-
gatott el az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Zoltán Kórusa Erdélybe 
ez év őszén. Ez a gyermekkar 2008-ban alakult a magyarországi szárma-
zású iskolanővérek zenés missziója részeként. A kórus tagjai Szovátáról 
és a Felső – Nyárádmente hét falujából valók: Jobbágytelkéről, Székely-
hodosról, Ehedről, Deményházáról, Mikházáról, Nyárádkösz vényesről és 
Nyárádremetéről. A karnagyokat az a szándék vezette a kis falvakba, hogy 
a muzsika és a kóruséneklés segítségével éltető és élni segítő közösségeket 
hozzanak létre, lehetőségeket teremtsenek az énekesek számára kórusta-
lálkozókon, fesztiválokon vagy egyéb hangversenyeken más közösségek-
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kel is megismerkedni valamint bekapcsolódhassanak az erdélyi kulturá-
lis életbe is. Komoly támogatást kapnak Mikháza polgármesterétől Gál 
Lajostól, aki nemcsak fűtött termet biztosít az énekkari próbáknak, hanem 
mikrobusszal a gyerekek odaszállítását is lehetővé teszi. Az énekkart az 
iskolanővérek Erdélyi Tündérkert Alapítványa tartja fenn.

A két kórust nemcsak a Kodály Zoltán 
munkássága és neve iránti tisztelet köti 
össze, hanem ők is nagy tisztelőjük név-
adónk Andor Ilona munkásságának. Ez a 
legutóbbi kárpát-medencei Kodály Zoltán 
Műveltségi versenyre való felkészüléskor 
derült ki (itt nagyon szép eredményeket 
értek el, a siker érdekében magas színvo-
nalú és kivitelű figyelemreméltó társasjá-

tékot is szerkesztettek és 
adtak ki). A harmadik közös 
pont a fiatalon elhunyt Kar-
dos Pál iránti tisztelet – 
Czakó Gabriella tanítványa 
volt Szegeden. – Az együttes 
2010 tavaszán Debrecenben 
a Bárdos Szimpóziumon is 
bemutatkozott.

A kórusok két közös hang versennyel örvendeztették meg a meghívot-
takat, az elsőt október elsején a Zene- és az Idősek Világnapján Szovátán 
a Teleki Oktatási Központ Bíró Lajos termében adták, a másodikat pedig 
Marosvásárhelyen a patinás Vártemplomban. A saját repertoár bemuta-
tása mellett mindkét alkalommal közös számokat is énekeltünk – Bartók 
népdalfeldolgozások (zongorakísérettel); Nagyszalontai köszöntő; Levél 
az otthoniakhoz; Ének Szent István királyhoz ( zongorakíséretes), Világ-
nak királyné asszonya (Bárdos ), Dona nobis pacem.A koncerteken ve-
zényeltek B. Horváth Andrea, Czakó Gabriella, Nagy Éva Vera, Parlagi 
Virág, zongorán közreműködött B. Horváth Andrea; Marosvásárhelyen 
orgonán kísért Parlagi Virág, szólót énekelt Breinich Beáta.

A meghívásban szerepelt két workshop megtartása a Kodály módszer 
jegyében, egy iskolai óra és egy kóruspróba formájában. Az elsőt Szovátán 
az Illyés Lajos Általános Iskola 3.osztályosaival, a másikat a mikházai pró-
bateremben a gyermekkarral – közös művek megszólaltatásával, újra-
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gondo lásával, bemutatásával mint – Gergely-járás; A juhász; Levél az 
otthoniakhoz; Ave Maria, Cipósütés- teljesítettük. A második találkozást 
külön legessé tette, hogy aznap az énekesek családjai látták vendégül a 
kórustagokat ebédre, így bepillantást nyertünk egy zárt, de igen tiszta 
szívű közösség mindennapjaiba. Délután a nap megkoronázásaként Job-
bágytelkén pazar táncestet láthattunk, melybe néhány kórustag is bekap-
csolódott, hasonlóképpen a nővérek és a gyerekek által rendezett búcsú-
esten is, ahol helyi népszokás és gyermekjátékok megismerése után mold-
vai dallamokra táncolhattunk.

A Kodály Gyermekkarra és két vezetőjére a legutóbbi közgyűlésen 
Ordasi Péter is felhívta a figyelmet. Az akkor hallottakat csak megerősí-
teni tudom, munkájukkal minden támogatást meg- és kiérdemelnek, mert 
ilyen tiszta szívű, lelkes, odaadó gyermek énekesekkel nagy öröm volt a 
kö zös munka és a közös koncertezés.

B. Horváth Andrea

Köny vis mer te tés

AZ UGRÓS TÁNCOK ZENÉJE
 MUSIC OF UGRÓS DANCES

A Zenetudományi Intézet és a 
L’Harmattan kiadó jóvoltából 
Paksa Katalin egy újabb nagyszerű 
könyvet tett le a Nemzet asztalára. 
Többéves munkája eredményekép-
pen egy olyan hiánypótló kötetet 
vehetünk kézbe, amire mind a tán-
cos- mind a népzenész társadalom 
már hosszú évek óta várt. Ha bele-
lapozunk, a dallamoknak és az 
egyéb hozzá kapcsolódó adatoknak 
olyan sokasága tárul elénk, amit a 
cím, a téma olvastán nem is gon-
dolnánk. Imponáló adattömeg so-
rakozik előttünk nagyszerűen ke-
zelhető, használható rendszerbe 
szedve. Való igaz, a magyar népha-
gyomány, a népzene gazdagságára 
nem győzünk elégszer és eléggé rá-
csodálkozni.




