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Elnöki összefoglaló
Szőnyi Erzsébet elnök, 2012. május 5-én elhangzott,  

közgyűlési beszámolója

Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim
Bár jelen hivatalomat a Társaság szorult helyzetében – elődöm hirtelen 

lemondása miatt – csak rövid időre vállaltam, mégis közel 3 év lett belő-
le. Az adódó sok nehézség miatt nem volt könnyű ez az időszak, ám 
ennek ellenére be kell vallanom, szép munka volt, visszatekintve rá: öröm-
mel tölt el. Köszönhető ez a szoros csapatmunkának, melyet az elnökség 
az egész említett időszakban elvégzett. 

Köszönet Kodály Zoltánnénak, hogy támogatta és lankadatlan figye-
lemmel kísérte munkánkat, elődeimnek e tisztségben, Szokolay Sándornak 
és Dr . Bónis Ferencnek, hogy társadalmi rangra emelték a Magyar Kodály 
Társaságot, tagságunknak, hogy részvételükkel – és tagdíjaikkal – támo-
gatták a Társaságot, köszönet az elnökségnek az összmunkáért, azon belül 
külön dr . Márkus Miklósné Natter-Nád Klárának a MKT Hírei magas 
színvonalú szerkesztéséért, és – last but not least – dr . Ittzés Mihálynak 
felbecsülhetetlen segítségéért. Mindezek nélkül nem lenne a MKT ma 
az, ami. 

Jelen beszámolóm első része az idei, 2011/12-es szezonról szól. Szokás 
szerint havonta tartottunk elnökségi üléseket, melyeken az aktuális ten-
nivalók mellett mindig szóba kerültek az éppen időszerű problémák, a 
sajtó, a média területünkre tartozó megnyilatkozásai, az iskolákban, ál-
talában a zenei élet területén észlelhető pozitív vagy negatív megnyilat-
kozások, azok hatása az általános zenei közérzetre, a részünkről történő 
beleszólás lehetőségei, azok eredményessége vagy esetleges sikertelensé-
ge. A legnagyobb gondunk az oktatási reform kapcsán a zenei nevelés 
szerepének felülvizsgálata volt. Bár ezen a területen a főhatóság részéről 
sok bíztatást kaptunk, szorgalmazásunknak nem lett látható eredménye. 
Úgy gondoljuk, hogy a művészeti nevelés óraszám emelése eddig csak a 
tervek és a sajtó vonatkozásában mutatkozik meg; az idő telik, de konk-
rét javaslat máig sem született. Az országos vitára közreadott tanterv pe-
dig beláthatatlan ideig nem juthat be a mindennapi gyakorlatba. Itt a 
tanév vége és semmi jele annak, hogy ősszel pozitív változás következne.

December 16-i megemlékezésünket nagy örömünkre a Kodály Emlék-
múzeum előadótermében tarthattuk. Dr. Ordasi Péter, elnökségünk tag-
ja, a debreceni egyetem zenei tanszékének tanára, a szegedi Bartók Kórus 
karnagya beszélt Kodály Zoltánról 129. születésnapja évfordulóján, köz-
reműködött Sebestyén Márta, Lee Bareum a kecskeméti Kodály Intézet 
növendéke és a Diósdi Női Kar, Sirákné Kemény Kinga vezényletével. 

Részt vettünk a XI. Magyar Karvezetői Konferencián, könyvbemuta-
tókon, tudományos konferenciákon, kiállításokon, megemlékezéseken, 

jubileumokon, melyek Kodály Zoltán életművéhez tartoznak. Mindezek-
ről rendszeres ismertetés, beszámoló olvasható a MKT Híreiben.

Március 6-án megemlékezést tartottunk Mesterünk sírjánál a Farkas-
réti temetőben; dr. Szalay Olga, elnökségünk tagja, a MTA Zenetudomá-
nyi Intézetének munkatársa, népzenekutató emlékezett; közreműködött 
a Zeneakadémia népzene szakának hallgatója és a kecskeméti Református 
Gimnázium kamarakórusa Jámbor Zsolt vezetésével.

Március 26-án a Fukushimai Kodály Kórus adott koncertet a Kodály 
Múzeumban Furiya Miyako vezényletével.

Március 31-én tartottuk a Kodály Zoltán nevét viselő iskolák „Kodály 
Zoltán kamaraének találkozó”-ját a budapesti Marczibányi téri Kodály 
Zoltán Ének-zenei Általános Iskola hangversenytermében Mesterünk 
születésnapjának 130. évfordulója emlékére. Érdemes felidézni, hogy hon-
nan jöttek résztvevő kórusok: Győr, Komló, Nyíregyháza, Kecskemét, 
Tatabánya, Debrecen, Székesfehérvár, Szob, Budapest.

Jelenleg az Országos Idegennyelvű Könyvtárban van dr.Eősze László 
által összeállított Kodály kiállítás és annak kapcsán – a 130. évfordulóra 
emlékezve- előadások folynak Kodály Zoltánnak idegen nyelvekre írott 
kórusműveiről, Tardy László (latin) és Ittzés Mihály (angol, olasz) elem-
zése alapján.

Röviden, mintegy címszavakban összefoglalva az elmúlt három évet, 
azzal kell kezdenem, hogy a 2009. május 9-i rendkívüli közgyűlés össze-
hívása annak a következménye volt, hogy bírósági végzés alapján Társa-
ságunkat közhasznú szervezetté minősítették. Ennek folytán minden 
évben közgyűlést kell tartani, így került sor a mostanira is. Miután a MKT 
1978-ban alakult, ez az új státusz megerősítette eddigi 30 éves működé-
sében. 

Eljött az ideje annak is, hogy több hajdani ének-zenei általános iskola 
50 éves jubileumához érkezett; s ahová hívtak oda el is mentünk. Még 
folytatódnak a megemlékezések, a közeljövőben éppen Dunapatajon. 

Figyelemmel kísértük a Nemzetközi Kodály Társaság tevékenységét, 
beszámolókat hallgattunk a kecskeméti Kodály Szemináriumokról. 

A havonta tartott elnökségi üléseken vendégül hívtuk a különféle szer-
vezetek elnökeit: a Magyar Muzsikus Fórum, a Magyar Zeneszerők Egye-
sülete, a Magyar Zenei Tanács, a Nemzetközi Kodály Társaság vezetőit, 
elnökeit. Hosszas próbálkozás után elfogadta meghívásunkat a kulturális 
tárca is (Gloviczky helyettes államtitkár úr személyében); mindezek a 
megbeszélések igen tanulságosak és érdekesek voltak. 

Folyamatos kapcsolatunk van a Hungaricum Szövetséggel, remélve, 
hogy egyszer majd eredményre jutunk, vagyis a „Kodály módszer”nemzeti 
és nemzetközi védjegyet kap – szlogen „érték a mérték”. A sajtó szerint a 
Parlament már tárgyalta ezt a törvény-tervezetet.

Négy helyen vannak tagcsoportjaink, Kecskeméten, Szegeden, Pécs-
Baranya néven, Nyíregyháza-Szatmár-Bereg megyében és Veszprém-Felső 
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Dunántúlon. Ezek körében előadások, hangversenyek, megemlékezések, 
vetékedők, kórustalálkozók jönnek létre. E beszámoló után az egyes cso-
portok vezetői – akik egyúttal elnökségünk tagjai is, – rövid összefoglalót 
adnak saját munkájukról.

Legyen szabad megemlítenem, hogy 2011. januárjában nyílt levelet 
írtunk a magyar zenei nevelés és a magyar zenekultúra ügyében a kor-
mányhoz és a Parlamenthez. Több próbálkozásunk után végül ezt a Ma-
gyar Nemzet megjelentette, de felsőbb helyen nem lett viszhangja.

Társaságunk fennállásának 30. évfordulójára jelent meg a MKT Hírei 
külön kiadása „Kodály Zoltán nevét viselő kórusok és iskolák” címmel, 
mely antológia 10 önálló kórus és 20 iskola történetét tartalmazza hiteles 
adatokkal, gazdag fénykép anyaggal színesítve. A kötet szerkesztője dr. 
Márkusné Natter-Nád Klára hosszú idő alatt alapos munkával gyűjtötte 
össze a megjelent anyagot, ezzel mindenki előtt dokumentálva az elmúlt 
évtizedek sikeres munkáját. A korábban említett „nyílt levél” falra hányt 
borsója helyett örüljünk annak, hogy van mire büszkének lennünk. Tár-
saságunk azon fáradozik, hogy lássuk meg a csendes, kitartó munka 
eredményeit, és – amíg erőnk engedi – küzdjünk a folytatásért.

Éppen a folytatás felé halad az a kezdeményezés, hogy a Kodály 
Biciniumok és Triciniumok CD-re kerüljenek, ezzel példát mutatva azok 
felé, akik a minőségnek még nem érték el azt a fokát, melyet majd a le-
mezeken hallható énekkarok mutatnak fel.

A három év történetéhez az is tartozik, hogy a Körönd-i ház hosszan 
elhúzódó tatarozási munkálatai miatt nem tudtuk éppen soron követke-
ző rendezvényeinket ott tartani, ezért egy alkalommal a terézvárosi Avilai 
Nagy Szent Teréz templomban, másodszor pedig a Fasori Református 
templomban voltak a dec. 16-i ünnepségek. A Régi Zeneakadémia irodá-
nak ugyan biztos pont volt, de elnökségi űlést volt, hogy az „Eötvös 10” 
nevű épületben kellett tartanunk. Mindez azonban nem zavarta sem az 
iroda, sem az elnökség munkáját. Köszönet érte Kende Zsuzsanna titkár-
nőnknek. – 

Mielőtt átadom a szót tagcsoportjaink vezetőinek, megköszönöm az 
Önök megtisztelő figyelmét, munkatársaimnak hivatalbeli szolgálatom 
idején megmutatkozott töretlen, példamutató együttműködését.

Kívánom, hogy a következő elnökség is ugyanolyan odaadással fejtse 
ki tevékenységét, mint az eddigi, hogy együtt mondhassák, amit a görö-
gök üzentek a mindenkori vándorral:

„VIDD HÍRÜL A SPÁRTAIAKNAK: 
MEGCSELEKEDTÜK, AMIT MEGKÖVETELT A HAZA”.

                                                 
Szőnyi Erzsébet


