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A Bartók Béla által gyűjtött népdalcsokrot, amelyet Stirber Lajos állí-
tott össze, együtt énekelték a kórusok, amely a Városi Művelődési Köz-
pontban zárta a Kodály Napok eseményeit. Közös ebéd után Kodály Zol-
tán emlékművénél a városi parkban helyezték el koszorúikat a város és a 
Csemadok vezetői, valamint a szereplő kórusok. Erdélyi Ágnes vezényle-
tével a jelenlevő kórusok tisztelete jeléül elhangzott Kodály emblematikus 
kánonja, a Forr a világ! 

Koszorúzás (balról Forró Krisztián, jobbról Bárdos Gyula)

Mindnyájunk boldogságát, másfél év után végre énekünkkel fejezhet-
tük ki. Őszintén bízunk a folytatásban. Álljon itt kívánságunk a veszpré-
mi kórustól hallott népdal szerint:

„Isten áldja meg a magyart, tartson neve míg a föld tart!”
Hartyányi Judit

zsűritag

Megújult Erkel Ferenc síremléke a Fiumei úti sírkertben, ahol a zene vi-
lágnapjának előestéjén a síremléket egykor állíttató Budapesti Filharmó-
niai Társaság Zenekara közreműködésével tartottak megemlékezést.

Rónaszékiné Keresztes Mónika, a magyar zenei nevelésért felelős mi-
niszteri biztos a megemlékezésen kiemelte Erkel Ferenc szerepét a magyar 
nemzeti opera megteremtésében. Mint fogalmazott, Erkel Ferenc operái 
„a szinte végig komponált magyar történelem”. Szilárd keresztény hitét 
kilencedik operája, az István király jelzi, halhatatlan életművének koroná-
ja pedig nemzeti imádságunk, a Himnusz – mutatott rá a miniszteri biztos. 

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) főigazgatója 
hangsúlyozta: A Hunyadi László és Kölcsey Himnuszának megzené-
sítése a NEMZET ZENESZERZŐJÉVÉ TETTE ERKEL FERENCET. 

Operájának óriási hatása 
volt a magyarság önképére, 
hiszen 1848. március 15-én 
este a Nemzeti Színházban 
a Meghalt a cselszövő című 
kórusa csendült fel.

Erkel tehát Petőfihez ha-
sonlóan, a maga eszközeivel, 
zeneszerzőként a magyar 
szabadságharc egyik legfon-
tosabb szereplője lett, a nem-
zeti identitás és függetlenség 
egyik legjelentősebb kép vi se-
lője – mondta Móczár Gábor.

A most felújított, 2001 óta 
védett síremléket 1904-ben 
állíttatta a Budapesti Filhar-
móniai Társaság. A bronz 
dombormű alkotója Kallós 
Ede (1866–1950) szob rász-
művész. A domborművön 
Erkel Ferenc főműve, a Him-
nusz ütemei olvashatók.

Az ünnepségen közremű-
ködött a Budapesti Filhar-
móniai Társaság Zenekara, 
vezényel: Dénes István Liszt-díjas karmester István Király Operakórus 
és a Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar (karigazgató: Perlaki Attila), vezényel: 
Somogyváry Ákos, az Erkel Ferenc Társaság elnöke. szerk .

5

Az egyesített kórus, vezényel Somogyváry Ákos
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