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A „Kodály 125” kiállítás vándorútja

Kertész Gyula fotóművész gyűjteményéből Dr. Falvy Zoltán zenetudós 
sokoldalú szakmai segítségével a Magyar Kodály Társaság támogatásával 
a címben jelzett évfordulóra tekintélyes nagyságú és igen érdekfeszítő 
kiállítás készült. Ennek bemutatását a jubileum alkalmával – 2007.decem-
ber 16-án – tartották Budapesten a Magyar Kultúra Házában a Társaság 
által rendezett hangverseny kíséretében. 

A fővárosi I. kerület után a kiállítást a XII. kerületi polgármesteri 
hivatal kiállítótermében láthatta a közönség. A Kós Károly Ének-zenei 
Általános Iskola kórusa Hraschek Katalin vezényletével és a Városmajori 
Gimnázium énekkara Gráf Zsuzsanna vezetésével nyújtotta a megnyitó 
zenei anyagát, a szónok Lovas Pál alpolgármester volt. 

Ezután Kecskemétre utazott a kiállítás, ahol a Református Újkollégium-
ban történt az ünnepélyes megnyitás, a kórust Jámbor Zsolt vezette. Majd 
ugyanabban a városban, a Mester szülővárosában, még négy helyen lát-
hatták a kecskemétiek. Ezután a Szabolcsi Bence Zeneiskola fogadta, ahol 
egyúttal a Társaság szokásos évi közgyűlését tartotta. A koncertet a Zene-
iskola tanárai és növendékei adták. 
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Most 2010-ben a kiállítás még mindig teljesíti a funkcióját, amennyiben 
Kodály Zoltán életéről, munkásságáról hírt adva zenetörténeti dokumen-
tumok kíséretében járja az országot. Február 25-én a XII. kerületi Német-
völgyi-úti Általános Iskola fogadta a kiállítást, mely alkalommal az iskola 
megemlékezett Kodály Zoltán 50 évvel ezelőtti látogatásáról. Az esemény 
érdekessége az volt, hogy mind Kertész Gyula, mint Falvy Zoltán, de még 
e sorok írója is elemi iskolai tanulmányait ebben az iskolában végezte! 
Most pedig a zsibongóban (Iskolagaléria) tornatermi padok hosszú sorát 
az iskola tanulói töltötték meg, akik feszült érdeklődéssel hallgatták az 
őket körülvevő kiállítási tablók történetét, a Kodály-művekből összeállí-
tott műsort, melyben még csengő hangú második osztályosok is szere-
peltek a „Kis emberek dalai”-val, valamint Baranyi László színművész 
tolmácsolásában Kodály Zoltánné Sándor Emma: „Hogyan született 
a muzsika” című versét. A verset Kertész Gyula édesapja, az egykori 
Kodály tanítvány, idősebb Kertész Gyula vette fel magnószalagra a költő 
előadásában több mint fél évszázaddal ezelőtt! Most hangzott fel először 
nyilvánosan.

A közelmúltban, március 31-én Sopronban láthatták az érdeklődők a 
kiállítást, ahol az Éneklő Ifjúság Kórusfesztivál keretében a Gyermek és 
Ifjúsági Művelődési Központban volt a megnyitó. A nagyhatású beszédet 
a jelenleg Sopronban élő Szokolay Sándor zeneszerző, a Magyar Kodály 
Társaság első elnöke tartotta, az elmondottakat Dárdai Árpád főiskolai 
docens egészítette ki. 

Nem mulaszthatjuk el megjegyezni, hogy a kiállítás esztétikai megje-
lenítésében nagy része van Kertész Gyula képzőművész lányának, Kertész 
Évának és kitűnő nyomdász fiának, ifj  Kertész Gyulának. Köszönet érte!

A tervezett további vándorláshoz a kiállítás alkotóinak sok sikert kí-
vánunk!
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