
AZ ÓBUDAI DANUBIA ZENAKAR 2017. ŐSZI ÉVADÁNAK KONCERTJEI A BMC-ben 

 

KODÁLY-SOROZAT  

Kodály – Bérletsorozat a Budapest Music Centerben 

2017. ősz – 3 koncert  

2017. szeptember 23., 2017. november 11., 2017. december 2.  

„Bartók-Kodály országa”, mondják. Na persze. A sorrend, az érdekes ugyanakkor. Ilyenek 

vagyunk mi, mindent megmérünk, skatulyázunk, pontozunk, értékelünk. Kodály eszerint az 

örök második. Milyen értelmetlen is ez! Hány embert ismerek, aki titkon, súgva, rebegve 

vallja be, hogy azért Kodályt kicsit jobban… Ne tessék suttogni, tessék kiabálni! Tessék 

büszkének lenni. Ha valakié, akkor ez az ország Kodályé elsősorban. Aki itt maradt végig, aki 

felismerte, hogy a zene mindenkié (de elsősorban: a gyermekeké), aki ténylegesen 

megdaloltatott egy egész országot, aki a mai zenei világnagyságaink útját egyenesre döngölte. 

Nem igazán értjük, hogy ki volt ő, és mit köszönhetünk neki. Ötven évet kellett várnia, de 

talán most eljött az ő ideje is. 

RENDSZER 

A Kodály-sorozat 1. koncertje 

2017. szeptember 23., szombat, 19.00 

Budapest Music Center 

Kodály: Magyar rondó 

Kodály: Kádár Kata balladája 

Kodály: Mátrai képek  

Kodály: Esti dal 

Kodály: Túrót eszik a cigány 

Kodály: Magyar népdalok 

Kállai kettős eredeti dallamai 

Kodály: Kállai kettős 

 

Közreműködik:  

Haja Zsolt, bariton  

Nemzeti Énekkar (művészeti vezető: Somos Csaba)  

Eckhardt Gábor, zongora  

Szokolay "Dongó" Balázs, népi hangszerek 

Vezényel: Somos Csaba 

Házigazda: Eckhardt Gábor 

„Hát egy népdalt, azt csak tudsz, nem? Na azért.” Pontosabban azért, mert Kodály. Meg 

persze Bartók. Kimentek, gyűjtöttek, körmöltek, és rendszerbe szedtek: már csak így 

működött az agyuk, ilyen „poroszosan”. És milyen jó ez így, mert ez a rendszer túlélt 

számtalan másikat, két háborút, bombák és divatok robbanásait. És, csodák csodája, a mai 

ovisok is el tudják énekelni a „Hull a szilva”-t, vagy a „Tavaszi szél”-t. És ez eredmény, erre 

csak csettinteni lehet: valamit nagyon elkaptak akkor ezek a huszonéves suhancok. És az 

utolsó pillanatban… Köszönjük fiúk! 



MÓDSZER 

A Kodály-sorozat 2. koncertje 

2017. november 11., szombat, 19.00 

Budapest Music Center 

Ut queant laxis - gregorián ének 

Kodály: Epigrammák 

Kodály: Nagyszalontai köszöntő 

Kodály: Ave Maria 

Kodály: Hegyi éjszakák I.   

Kodály: Hajnövesztő 

Kodály Zoltán - Ott Rezső: Kis emberek dalai (ősbemutató)  

Kodály: Concerto 

Közreműködik: Lencsés Lajos, angolkürt 

Nyíregyházi Cantemus Kórus (karvezető: Szabó Dénes) 

Vezényel: Dobszay-Meskó Ilona 

Házigazda: Eckhardt Gábor 

A Kodály-módszer köztudottan egy szellőztetési technika, amelyet a mester a Zeneakadémián 

honosított meg (nem vicc!!). Számtalan történet kering arról, milyen praktikus életvezetési és 

egészségügyi tanácsokkal látta el növendékeit, akik azért (jó okkal) rettegtek tőle. De a 

lényeg: ennek a praktikus elmének a felismerése, miszerint a zene jövője a gyerekek zenei 

nevelésében, illetve a zenei írás-olvasás elsajátításában rejlik. Ez ma már olyan evidensnek 

tűnik, mint az energiamegmaradás. És nagyjából olyan zseniális felismerés volt anno. És mit 

csinálunk mi, kései utódok? Pöffeszkedve ülünk egy aranybánya tetején, és azon töprengünk, 

miért is vagyunk ilyen szegények. Bravó! 

LUKÁCS 

A Kodály-sorozat 3. koncertje 

2017. december 2., szombat, 19.00 

Budapest Music Center 

 

Kodály: Romance lyrique 

Kodály: Nyári este 

Kodály: Háry János szvit 

Közreműködik: Vámos Katalin, cselló 

Eckhardt Gábor, zongora 

Vezényel: Hámori Máté 

Házigazda: Eckhardt Gábor 

A Lukács, az egy fogalom volt (van). Örkény István kilép a gőzből, az ajtóban nekimegy egy 

fiatalember, már majdnem elküldi melegebb tájakra, de hát a Latinovits az, arra meg kár 



haragudni, a hidegvízben ott ázik a kis Kállay Feri, a kinti medencében meg a Tanár Úr, 

szokás szerint egyedül úszkál. Kodályt olyan morcos, magának való figurának képzeljük, 

mosolytalan, gyomorbeteg fajtájú embernek. Jó, akkor hallgassuk csak meg a műveit: azok 

nem hazudnak. Derű, báj, életszeretet, és rengeteg humor, antik szépség. Számunkra a 

hangokból ez a Kodály bontakozik ki. Egy törékeny, végtelenül érzékeny lélek. Egy vérbeli 

romantikus. Korának talán utolsó képviselője. 

 


