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Az elmúlt nyár egyik legrangosabb zenei eseménye volt az IKS Szim-
pózium idei rendezvénye. Örömmel töltött el bennünket  – a Nemzet-
közi Forrai Katalin Díjat alapító- és adományozó Bizottság tagjait -, hogy 
a 2017 nyarán megrendezett IKS esemény helyet és lehetőséget adott a 
készülő Forrai Katalin emlékfilm angol nyelvű változatának bemutatá
sára (beharangozására és egyben ajánlására is!)

Örömmel adjuk hírül, hogy a DVD magyar nyelvű változata hama-
rosan megrendelhető, megvásárolható a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Kodály Intézetében. A Mester tanít címmel megjelenő DVD a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gondozásában, valamint az NKA 
támogatásával készült. A film Portré részét követően – mely Forrai ta-
nárnő életének fejezetei előtt tiszteleg – a nagyformátumú pedagógus 
gyakorlati munkáját követhetjük nyomon. (= Forrai Katalin kisgyerme-
kek körében rögzített gyakorlati foglakozásainak digitalizált változatai 
révén)

M. Dietrich Helga                                 
(a Díjat adományozónemzetközi bizottság tagja – ELTE Budapest)

Barangolás 
          az éves programot megkoronázó kirándulás

A Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoport-
ja a legnagyobb taglétszámú az országban. Elnöke Szabó Dénes Kossuth-
díjas karnagy, a MMA Tagja.

Nyári közösségépítő kirándulásunk június 22-től 25-ig a két évvel 
ezelőtti Sopron és környéke programunk második felvonása volt. A szer-
vezést Belinszky Etelka a korábbi elnökök, Tarcai Zoltán és Joób Árpád 
által megszokott színvonalon viszi tovább, így a résztvevők igényes szel-
lemi, fizikai, lelki táplálékban részesültek. 

 Az időzítés természetesen szándékosan esett a Liszt Fesztivál idejére, 
melyet 2006 óta rendeznek meg a nagy zeneszerző szülőhelyén, 
Doborjánban (Raiding-Ausztria). A 22-ei koncerten Gottlieb Wallisch 
lenyűgöző zongorajátékát hallottuk a Liszt Ferenc szülőháza mellett 
épült, kitűnő akusztikájú hangversenyteremben. Az 1978-ban, Bécsben 
született „csodagyereket” 6 évesen vették fel a Bécsi Zeneművészeti Egye-
tem kiemelkedő tehetségekkel foglalkozó osztályába. Tíz éve a világ 
koncerttermeinek, mesterkurzusainak visszatérő előadója. A Budapesti 
Tavaszi Fesztiválon és a MÜPA- ban nálunk is fellépett már. Briliáns 
technikájával, érzékeny játékával mindnyájunkat elvarázsolt műsora, 
melyben Liszt, Schubert és Bach művek szerepeltek. Hallgatva játékát 
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azt érezhettük, hogy „a zene egy rész a mennyországból, amelyet itt a 
földön megismerhetünk”. (J. Addison) 

Sopronban a Szieszta Hotelban szálltunk meg, és étkeztünk királyi 
módon. Minden nap innen indultunk útnak a reggeli graduál ének szár-
nyain: „Immár a nap felvirradván, kérjük az Istent mindnyájan…”, és 
este is énekekkel zártuk a programot.  Alkalomadtán napközben is éne-
keltünk népdalokat (még finn nyelven is, Joób Árpádnénak köszönhe-
tően), kánonokat, Liszt és Haydn dallamokat, névnapi köszöntőket…

Sopron és környéke most is számtalan, szebbnél szebb meglepetést 
tartogatott számunkra. Sopronbánfalván a XV. században épült, építé-
szeti és vallástörténeti szempontból is jelentős, egyetlen magyar alapí-
tású Pálos-Karmelita Kolostorhoz szobrokkal ékesített lépcsősoron ju-
tottunk fel. Fiatal idegenvezető avatott be a pálosok történetébe az 500 
éves ódon falak között, melynek jó részét már felújították.

Visszatérve a napfényes Burgerlandba, Rohrauba, Haydn szülőváros-
ába vezetett utunk.  Koszorúztunk, énekeltünk a nagy zeneszerző szü-
lőházánál, majd csodálatos kastélyokat látogattunk meg.

Ausztria legnagyobb, mesés szépségű vidéki kastélya a Schloßhof, ahol 
Mária Terézia is szívesen tartózkodott. Négyszintű, barokk stílusú park-
ja elkápráztatott mindannyiunkat. A másik - a Savoyai Jenő herceg nyá-
ri rezidenciájaként épült kastély - Eckartsauban található. Itt mondott 
le az utolsó magyar király, IV. Károly. Idegenvezetőink nagyszerű tájé-
koztatását énekkel köszöntük meg. Különösen megható pillanatokat 

Doborján (Raiding) 
Liszt Ferenc szülőházánál a Kodály Táraság egy kisebb csoportja
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szerzett a Felvidékről származó idegenvezetőnek az A csitári hegyek alatt 
kezdetű népdal eléneklése.

Léka vára (Lockenhaus) Kőszeghez mindössze 12 km-re található, s 
nagyon örültünk, hogy ide is elmehettünk. A 13. században épült kővá-
rat nagyon szépen felújították, érdemes volt megnézni. A sok érdekes 
információ közül az egyik különlegesség, hogy itt található Közép-Eu-
rópa egyik legnagyobb denevérkolóniája. Egy esküvőnek köszönhetően 
várbeli sétánkat a környezetbe illő lant-fuvola-ének összeállítás színesí-
tette.

A harmadik napon a Soproni Horváth József Alapfokú Művészeti  
Iskola intézményvezetője, Lampert Tünde várt bennünket. (Se a szombat, 
se a nyári vakáció nem akadályozta meg ezt a látogatást.) Az igazgatónő 
tájékoztatást adott az iskola működéséről. Közvetlensége, szakmai- és 
diákszeretete lenyűgözött bennünket. A tiszteletünkre adott hangver-
seny igazi meglepetést jelentett számunkra. Lélekemelő, könnyfakasztó 
pillanatot is átélhettünk, amikor Joób Árpádné felismerte egy fiatal, 
lelkes zenetanárnő személyében férje egykori tanítványát. Szerettünk 
volna a nemrég megalakult, helyi Kodály Társaság vezetőjével szemé-
lyesen is találkozni, tapasztalatokat átadni, de erre most nem kerülhetett 
sor.

A következő különleges élmény Szombathelyen (Savaria) várt ben-
nünket. Pannónia vallástörténeti emlékeinek gazdag régészeti lelőhelyén 
nyílt arra lehetőség, hogy az Isis istennő tiszteletére emelt, harmadik 
legnagyobb római kori templomot feltárják, rekonstruálják. Az Iseum 

Sopronbánfalva – A Pálos Kolostorban
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páratlanul szép és gazdag bemutató tér. Egykori pompájában láthatjuk 
az antik templomot és a bámulatos régészeti kiállítást. A hatalmas, több 
mázsás oszlopok, a csodálatos szobrok, a domborművek, a színes fal-
festmény-töredékek nem pusztán a korabeli szakrális életet idézik, ha-
nem betekintést engednek a pannonok hétköznapi világába is.

A négy nap alatt a szabadprogramok közül is kedvünkre válogathat-
tunk. A vízimádók használhatták a szálloda beltéri medencéjét, szauná-
ját, de aki nem fáradt még el a gazdag programban, este felsétálhatott 
fáklyáskísérettel az erdei kilátóba, hogy meglesse a szentjánosbogarak 
nászi táncát. Akik a napi menetben elpilledtek, a hotel panorámateraszán 
gyönyörködhettek a fényekben pompázó „hűség városában”. Az igazi 
esti csemegét pedig a Múzeumok Éjszakája kínálta az ódon belvárosban.

Az utolsó napon a Komáromban található, legjobban védhető, legbé-
késebb, „láthatatlan” Monostori Erődöt néztük meg. Monumentalitása, 
katonai célszerűséggel felépített kazamatarendszere mindnyájunkat 
meglepett. Klapka György az 1848-49-es szabadságharc után emeltette 
a földerődöket, majd a kőerőddel együtt egy évszázadon keresztül szol-
gált katonai gyakorlóterepként. 1945 után titkos szovjet lőszerraktárként 
működött. 

Szép élményekkel, sok új ismerettel gazdagodva, feltöltődve tértünk 
haza. Változatos éves programunkat ez a kirándulás megkoronázta. Há-
lásan köszönjük Belinszky Etelka mindenre kiterjedő, gondos szervező 
munkáját.

Buda Barnáné és Császárné Szabó Csilla

Rohrau – Haydn szülőházánál


