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CD, DVD ajánló 

Kodály: Kórusművek – MR Kórusa és 
Gyermekkórusa, Fischer Ádám 
Komlós József JR 

 
Felettébb izgalmas, egyedi megfogalmazású albumot készített Fisher Ádám a két 
rádiókórussal. 
Gyorsan hozzá is teszem: hogy a legmagasabb minőségben – igaz, a legmagasabb elvárások 
felé is kellett ezzel a lemezzel megfelelniük. Hiszen Kodály alkotói munkásságának épp úgy a 
gerincét képezik a kórusművek, mint pedagógiai törekvéseinek, s éppen itthon, 
Magyarországon, a Kodály-kóruséneklés nem csak számtalan kiváló albummal reprezentált 
elvont művészet, de szerencsére mindennapi gyakorlat is. Kecskeméten, Kodály városában 
meg aztán végképpen az. 
 
Így aztán, ha valaki Kodály kórusművekkel áll ki, akkor mindezeket az elvárásokat éppúgy 
kalkulálnia kell, mint a Vásárhelyitől és Ferencsiktől Erdeiig érő lemezek sorával való 
összevetést. Fischer Ádám mindezek tükrében nem csak nagyon jó, izgalmas hangzást 
megjelenítő CD-t készített, de egy nagyon egyedi, nagyon maradandó albumot is. 
 
Mindkét kórussal – így a gyermekekkel is - páratlan drámaiságot produkál, az énekkarokat 
mintegy igazi nagyzenekarként kezelve tonalizál, ritmizál, fest le színeket és hangulatokat. A 
karmesteri szándék megvalósításához persze két ilyen felkészült társaság is szükségeltetik, 
mint a Magyar Rádió Gyermekkara és Kórusa, kiknek tolmácsolásában a Gergelyjárás, a 
Lengyel László, a Pünkösdölő – illetve az Óda Liszt Ferenchez, Sík Sándor Te Deuma, a Jézus 
és a kufárok, Az öregek, az Erdélyi keserves valamint a Mátrai képek maradandó élményt 
jelentenek. 
 
Csak kis megjegyzés, az amúgy minden igényt kielégítő füzet mellé: a borítón is érdemes lett 
volna a magyar, eredeti címeket is feltüntetni. De ne legyen ez ünneprontás, mert örömteli 
látni, ahogyan a BMC építi a maga Kodály-sorozatát, és ezen belül, amiképpen Fischer Ádám, 
ez a kiváló, izgalmas karmester a maga külön Kodály-sorozatát gyarapítja. Nem mintha az 
ugyancsak tavaly jubiláns Sibelius nagyobb érdeklődést kapott volna a nemzetközi 
hanglemezkiadás részéről, de sajnos, a Kodály-év kapcsán is kiderült, hogy Kodály magyar 
ügy. Nagyon jó, hogy a BMC és Fischer Ádám is így érzi. 
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