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Zenepedagógiánk jelene és jövője
 Összefoglaló, gondolatébresztő, vitaindító

Bevezetésképpen érdemes megemlíteni, hogy jelenleg, mikor mi itt a Bár-
dos Szimpózium előadásait hallgatjuk, Texasban, Dallas városában „Deep 
in the Heart of Kodály” – Mélyen Kodály szívében – az amerikai zenei 
nevelők tartanak konferenciát március 18-20-ig. Szervezetük neve OAKE 
Organization American Kodály Educators – Amerikai Kodály Nevelők 
Szervezete. Ez nagy országos egyesület, az összes államból vannak tagjai, 
úgy érzem illendő megemlékezni róluk. A következő mottót írták szóró-
lapjukra: „Often a single experience will open the young soul to music 
for a whole lifetime” – Zoltán Kodály. (Sokszor egyetlen élmény megnyit-
ja a fiatalok szívét egy életre a zene felé). Úgy adódott, hogy körünkben 
van a szervezet egyik tagja, aki egy cikluson keresztül elnöke volt a tár-
saságnak: Betsy Moll, a Pittsburgh-i Duquesne Egyetem tanára.

A második, ami feltétlenül említést érdemel: tegnap Sapszon Ferenc a 
Magyar Tudományos Akadémia dísztermében megkapta a Magyar Örök-
ség Díjat. Nagy dicsőség ez a debreceni Egyetemnek, mert miután a dí-
jazott a Rádió Énekkarnak volt hosszú ideig vezető karnagya, itt folytat-
ta művészi pályáját azzal, hogy karvezetést tanított.

Előjáróban meg kell jegyeznünk: mindenképpen elismerést érdemel 
Duffek Mihály dékán úr összefoglalója, melyet a szimpózium megnyitá-
sakor mondott, mert így teljes áttekintést adott arról a hosszú munkáról, 
amely a Bárdos Szimpóziumokkal kapcsolatos. Nagyon jó volt hallgatni 
Daróci Bárdos Tamás köszöntőjét, mely szinte kivánkozik a nyomtatásban 
történő megjelenésre. Köszönet illeti Dékán urat és Szabó Mártát, vala-
mint Nagy Zoltán Viktor technikus urat a rendezvényért, hogy megvaló-
sították, méghozzá ilyen nagyszerűen. 

Ami az elhangzott műsort illeti: sok művet ismerek Bárdos Lajos szer-
zeményei közül, de Ittzés Mihály „Az ismeretlen Bárdos” című előadása 
reveláció volt számomra, mert az itt felhangzott hangszeres és vokális 
műveket élőben szinte alig lehet hallani. Ugyanúgy meglepetés volt az is, 
amikor megszólalt Kodály Zoltán: „Első áldozás” című kórusműve, ez 
szintén nagyon ritkán hallható. Valamint elvétve szólal csak meg Bárdos 
Lajos: „Az Úristent magasztalom” című műve. A Bárdos Szimpózium na-
gyon fontos küldetést teljesít, amikor olyan műveket tűz műsorra, melyek 
léteznek ugyan az irodalomban, de megszólaltatásukra még kevés alkalom 
kínálkozott.

Hámori József előadása „Agykutatás és zene” tárgyában fő érvünk le-
hetne, amikor arra hivatkozunk a főhatóság felé, hogy mennyire fontos a 
zenei nevelés, hiszen az agy mindkét féltekéjét mozgatni kell. Erre a té-
mára majd még összefoglalóm végén visszatérek, méghozzá Kodály Zoltán 
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személyével kapcsolatban. Ez a csodálatos, érdekes, dinamikus előadás fel 
tud emelni minden hallgatót, úgy érezhetjük, hogy tudományosan is meg-
értettünk valamit az agy működéséből. Tudomásul vettük a felfedezett 
titkot, most már használni kellene, s odahatni, hogy megfelelő helyeken 
éljenek ezzel a lehetőséggel.

Kardos Pálnak a személye csodálatos módon – nem szép kifejezés, de 
találó lehetne: burjánzik az egész magyar zenei nevelésben. Mindenfelé 
találkozunk olyannal, aki Kardos Pál növendéke volt, kórusában énekelt, 
vagy abba a tanintézetbe járt, ahol ő tanított, nos ez már ennyi évvel a 
halála után is bizonyíték arra, hogy egészen különleges személyiség volt. 
Megérdemel minden tiszteletet és megbecsülést halála után is azért a 
munkáért, melyet annak idején rövidre szabott éveiben végzett. Külön 
köszönet Ordasi Péternek, hogy ezt beillesztette előadásába és erről in-
formált bennünket.

A Bárdos Szimpóziumoknak külön dicséretes tette, hogy igen sok kor-
társ magyar mű hangzott el a koncertek során. Az a szerény véleményem, 
hogy ilyen áttekintés a mai magyar zenei produktumból, ami a kórus 
irodalmat illeti, nagyon tanulságos és egyben lelkesítő. Kicsit ugyan fur-
csán hangzik, hogy pont én említem ezt, aki szintén részese voltam ennek 
a seregszemlének, de be kell vallanom, hogy nemzetközi áttekintésben 
sem tudnék még egy olyan országot mondani, mint a miénk, ahol ilyen 
magas színvonalú a gyermekkari és egyneműkari irodalom. Köszönhető 
ez annak, hogy Kodály és Bartók fontosnak tartotta e terület művelését. 
Nem minden zeneszerző helyez súlyt arra, hogy gyermekkarnak kompo-
náljon, hanem inkább hangszeres művekre összpontosítja figyelmét, azon 
belül is főleg kísérletezésre. Hogy legyen mit énekelni a gyermekkaroknak 
arra nem fordítanak annyi gondot, mint éppen Magyarországon. 

A Szimpózium első napján tartott hangversenyen: „Mester és tanítvá-
nya” címmel zeneszerzőmesterek és tanítványaik műveit adták elő, majd 
bemutatásra került: a Bárdos Szimpóziumok „25 év, 25 előadás” című kö-
tete. Külön kiemelt figyelmet érdemel  ez alkalomból megjelent kiadvány; 
annak ismertetése során világossá vált, hogy olyan gyűjtemény látott nap-
világot, mely egyben kitűnő forrásmunka, valójában e 25 évnek zenetör-
ténetileg, kultúrtörténetileg, társadalomtörténetileg, iskolatörténetileg 
keresztmetszetét adja, tehát zenetörténeti dokumentumot tartunk ke-
zünkben, melyet idézetek formájában használhatunk. Nagyon köszönjük 
a debrecenieknek, hogy létrehozták ezt a kiadványt. Minden tekintetben 
hézagpótló mű mindazon területre vonatkozóan, melyeket az előbb em-
lítettem. 

 A második napon: „A magyar költészet a kortárs kóruszenében” tartott 
jubileumi hangversenyen, az Egyetem volt tanára Szesztay Zsolt születé-
sének 75. évfordulója alkalmából került sor az emlékdíj átadásra.

Igen dicséretes, hogy Erkel Ferenc személyét reflektorfénybe helyezték. 
Bizonyos műveit ismerjük, másokat kevésbé. Most általában többet tu-
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dunk majd róla, mert örvendetesen megnőtt az évforduló hatására az 
Erkel kultusz hazánkban. Fontos, hogy itt is felhívták rá a figyelmet, fel-
villant a kora is, „Erkel és százada” címmel hallottunk előadást. Ez a ten-
dencia előre vetíti a fényét a 2011-es Liszt-évnek. Hiszen már gondolkoz-
nak a jövő évi programon. Liszt életműve óriási, talán kellőképpen nem 
is eléggé közismert. Itt az ideje, hogy megmutassuk a világnak, Liszt nem-
csak maga tartotta magát magyarnak, hanem mi is annak tartjuk, gon-
dolom az évforduló alkalmat ad majd arra, hogy mi is lépjünk valamivel 
a világ elé.

Tovább gondolkodván azon, hogy mi mindent hallottunk, láttunk az 
előadásokon és bemutatókon, nem lehet megrendülés nélkül regisztrálni 
a szovátai prezentációt: „Énekes misszió Kodály Zoltán szellemében a Felső-
Nyárádmentén”. Minden tekintetben olyan volt, hogy aki itt részese lehe-
tett ennek az élménynek nem felejti el egész életében. Gondolom a gyerekek 
és tanárok is sokáig emlékeznek majd arra, hogy Debrecenben a Bárdos 
Szimpóziumon be tudták mutatni tudásukat. Volt olyan kolléga, aki rög-
tön vett zeneiskolája számára a látott zenei játék-készletből, mely nagyon 
sok lehetőséget nyújt a gyerekeknek a zenei műveltség kibontakoztatására. 

Pécsi Rita előadása engem arra emlékeztetett, hogy édesapját nagyon 
régóta ismerem és nagy empátiával kísértem figyelemmel tevékenységét 
a szakmunkásképző tanulóinak zenei nevelése terén. Ritáról már akkor 
hallottam, mikor még csak alapította, újraalapította a pécsi székesegyházi 
szkólát és énekes iskolában kezdett tanítani. Nagyon aktív volt a gyakor-
lati zenélésben, nagycsaládosként vezette az énekes iskolát, saját zeneis-

Részlet a Háry János előadásából



24

kolája volt, doktorált, tudományos tevékenységet folytat, amiről összefog-
lalót kaptunk. Életműve kicsit ahhoz a témához tartozik, melyet a továb-
biakban szeretnék kiemelni: mindenki kísérelje meg a legtöbbet kihozni 
saját magából, mert csak akkor mondhatjuk a mai körülmények között a 
magyar zeneoktatást eredményesnek, ha mindenkinek sikerül maximá-
lisan kifejteni erejéből azt, amit lehet és amit bír. 

Ha a jelen képét vázoljuk fel, el kell ismerni, hogy az országban zenei 
nevelés és zeneoktatás terén sok tekintetben zajlanak jelentős események, 
ám nem mindenütt tudnak róluk. A KÓTA minden kórustalálkozóján 
pedagógiai továbbképzés van, Pécsett Agócsy László emlékére rendeznek 
konferenciát, ezenkívül vannak továbbképzések Komlón, Kaposváron, Nyír-
egyházán, kórusversenyekkel vagy fesztiválokkal kapcsolatban. A Kodály 
Zoltán Magyar Kórusiskolában immár harmadszor rendeztek kamaraze-
ne versenyt. Megállapítható tehát, hogy a nehéz körülmények ellenére 
azért nagyon sok helyen történik valami, ékes példa erre Kecskemét, bár 
a jeles eseményekről jobbára csak a helyi sajtón keresztül vehetünk tudo-
mást. Áprilisban Győrött készülnek zenei nevelési konferenciára. Van a 
Psalmus Humanus Művészetpedagógia Egyesület, mely a visegrádi orszá-
gok zenei neve lé sét próbálja összefogni, áprilisban a vakok és gyengénlá-
tóknak volt nemzetközi zeneterápiával foglalkozó konferenciája. Kokas 
Klárának a zeneterápiával és a zene hatásával kapcsolatos mozgással ösz-
szefüggő foglalkozásait folytatják az országban többfelé. A Zuglói Zene-
házban évről-évre indítják a nagyszabású bérletsorozatot gyermekek és 
fiatalok számára. Az Óbudai Társaskörben tartanak rendszeres zeneok-
tatást különféle korosztályok számára. Ringató címmel tartanak zenés 
foglalkozásokat a Művészetek Palotájában várandós anyáknak, bölcsődé-
seknek, óvodásoknak. 

Az eddigiekből úgy tűnik: olyan perspektívái vannak a magyar zene-
oktatásban a jelennek és a jövőnek, mintha látszólag minden rendben 
lenne. Pedig közben nagyon jól tudjuk, hogy annak a zeneoktatásnak, ami 
még pár évtizeddel ezelőtt volt, mára csak az árnyéka van meg. Vagyis, és 
akkor állapítsuk meg közösen: nem működik Kodály Zoltán zenei neve-
lési koncepciójának az az alapelve, hogy minden gyerek részesüljön a 
zene áldásaiban, s, hogy díjtalan legyen, vagyis épüljön be szervesen az 
iskolai nevelésbe.

Nagyon reméljük, hogy egyszer azért sikerül megértetni a döntésho-
zókkal, hogy az agy féltekének jobb és baloldalát egyformán kell működ-
tetni, mert különben fél ember lesz az egyénből, hiányozni fog belőle a 
megfelelő művészi érzék. Előadásom e befejező részének a következő kis-
ség tréfás címét adhatnám: ad notam Hámori József.

 A Magyar Tudományos Akadémia értesítője, a Magyar Tudomány c. 
lap egyik számát a kreativiás kérdésének vizsgálatára szánta. A tárgyat 
igen sokrétűen megvilágító tanulmányok során Keresztúri Dezső Kodály 
Zoltán életművének jelentőségét mérlegelve a többek között ezeket 
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mondotta: „benne az alkotó embernek, divatosabb megjelöléssel: a kreativ 
személyiségnek, számos olyan jellemzője fogalmazódott meg, amelyek 
kivételes erővel és egységben ismerhetők fel e nagy művészünk, tudósunk 
és nevelőnk életének és alkotásának létrejöttében és hatásában. Kodály 
egyéniségének is lényeges vonása, hogy ellentétes személyiségi jegyeket 
hordoz magában, hogy a tapasztalat iránti nyitottsága, az érdeklődés sok-
oldalúsága, a valóság torzulás nélküli megismerésére irányuló törekvés 
– az értékek belső központjának vonzásában, ellenőrzése alá kerül, alko-
tóerővel párosul s egy magas cél, tágasra és nagyra méretezett életterv
egységében nyeri el igazi szerepét és értelmét. Tudta, hogy mindazt, ami-
re készül, csak hosszú élet folyamán valósíthatja meg: kezdettől fogva
gondosan vigyázott törékeny testének egészségére és szívós céltudatos-
sággal működő szellemének rugalmasságára. A határozott és szigorú kö-
vetkezetességgel érvényesülő céltudat termékenyen kiegészült benne a
személyiség szabadságát gyakorló játékossággal, a vállalt kötelességek
tisztelete az ítélet eredetiségével, a komolyság a humorral. Gondolkodá-
sában és cselekedeteiben őrizte függetlenségét, de ismerte határait, s rájuk
figyelve mutatta meg, hogy olyan mester, aki vállalja az okos önfegyelmet, 
de ha kell, az ellentmondást, a megütközés kockázatát is. Nem azért, hogy
ezzel tűnjék ki, hanem azért, hogy lényegesnek tudott vállalkozását vég-
rehajtsa, művét létrehozza. Nem akart polihisztor lenni, ilyesmi létrejöttét
a mai világban lehetetlennek tartotta, de minden dologra kíváncsi volt, 
amit közvetlen környezetében vagy a nagyvilágban megtapasztalhatott. 
Főként a szakma ügyei, törekvései és eredményei érdekelték, de kíváncsi
volt a társművészetekre, a tudományokra meg a technikára is: nemcsak
a hazai politika, gazdaság, művelődés, társadalom alakulása, hanem az
egész világ eseményei foglalkoztatták; azok is, amelyekért nem lelkesült, 
sőt amelyek ellen minden erejével küzdött. Munkásságának ’hármas
piramidja’ – hogy Arany Széchenyi-ódájának meghatározását alkalmaz-
zam, méltán, Kodály életművére – szorosan egybetartozik: egyaránt je-
lentős volt ő alkotó zeneszerzőnek, tudósnak és nevelőnek: ez a hármas
egység alkotó személyiségének különös jellemzője.”

A Magyar Kodály Társaság feladata valójában az, hogy ezen eszméket 
ébren tartsa, a tapasztalatokat országszerte összegyűjtse és amennyiben 
lehet tegye közzé a Magyar Kodály Társaság Híreiben. A közelmúltban a 
Magyar Kultúra ünnepén a Magyar Kultúra lovagja lett lapunk szerkesz-
tője Dr. Márkus Miklósné Natter-Nád Klára. Ha éri is kritika Társaságunk 
tevékenységét, ezt a folyóiratot mindenki dicsérettel emlegeti, joggal le-
hetünk büszkék arra, hogy szerkesztője ezt a kitüntetést megkapta.

Keresztúri Dezső előbb idézett gondolatait a jövő munkához útrava-
lónak szántam. Véssék szívükbe, amit egy helyen Pál apostolnál olvasha-
tunk, hogy igazunkat elődeink példáját követve mindenképpen hirdetni 
kell, akár alkalmas, akár alkalmatlan.

Szőnyi Erzsébet 




