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Megemlékezés Kodály Zoltán születésnapján
2014

December 16. Kodály Zoltán születésének a napja. A Magyar Kodály 
Társaság minden esztendőben emlékezésre várja híveit és barátait,  
a Kodály köröndre. A ház falán elhelyezett dombormű az arra járókelő-
ket is emlékezteti, hogy e házban élt és alkotott Kodály Zoltán.

A hosszú évtizedeken át lakott, meghitt hangulatú szépen berendezett 
lakás, ma múzeum melyet gondos kezek ápolnak, így megőrizve eleven 
varázsát mely mindenkor elbűvöli látogatóit. 

 A születésnapi megemlékezésre érkezők elsőként az emléktáblát ko-
szorúzták meg. Azt követően az előadóteremben került sor az ünnep-
ségre. Megemlékező beszédet mondott a Marczibányi téri Kodály Zoltán 
Iskola igazgatója, Őri Csilla 

Tisztelt Kodály Zoltánné Asszony! Kedves Sárika!
Kedves Tanáraim, Kollégáim, a zenei közélet jeles képviselői!
Alföldiné Dobozi Eszter: Kodály nyelvészeti munkái című írását a 

következő sorokkal kezdi.
„Kodály Zoltán – míg élt – nem csupán a zene és zenepedagógia újjá-

teremtésén munkálkodott, kezdeményezője, élesztője volt jó ügyeknek .
Ha életművének teljességét birtokolni szeretnénk, nemcsak zeneművei-

vel, a zenei neveléssel kapcsolatos írásaival kell számolnunk, hanem egyéb 
témákhoz kötődő munkáival is . Végigolvasva a Visszatekintés még életé-
ben elkészült két kötetét, amely összegyűjtött írásait és beszédeit, nyilat-
kozatait tartalmazza, valamint ugyancsak a Visszatekintés hátrahagyott 
írásokat, beszédeket, nyilatkozatokat magába foglaló harmadik kötetét, 
megállapíthatjuk, hogy alig adódhatott a magyar közéletnek olyan szele-
te, témája, amelyhez Kodály Zoltánnak ne lett volna szava, amelyhez 
jobbító szándéktól vezetve ne tudott volna észrevételeket, sokszor bírála-
tokat, máskor javaslatot, kezdeményezést hozzáfűzni .”

Megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar Kodály Társaság Elnöksé-
gének felkérésére megemlékezhetek Kodály Zoltán születésének 132. 
évfordulójáról. Kodály Tanár Úr zeneszerzői, nyelvészi, közéleti, nép-
dalgyűjtői, rendszerezői munkásságát számos kötet, tanulmány, érteke-
zés méltatja, elemzi, összegzi.

Egy Kodály Zoltán nevét viselő intézmény, a Marczibányi téri Kodály 
Iskola igazgatójaként, karnagyaként adott számomra, hogy elsősorban 
Kodály Tanár Úr pedagógiai törekvéseiről, oktatásfilozófiai alapvetése-
iről, a jövő magyarságának érzelmi neveléséről ejtsek szót.

Mit jelent a mai kor gyermekei számára Kodály Zoltán? Mit jelentenek 
a gyakorlatban számukra, számunkra a „kodályi” gondolatok, az általa 
teremtett szellemi örökség?
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Természetesen elsősorban a mindennapi éneklést, a minőség iránti 
igényt, kitartó, és az emberi teljesítőképesség határát megközelítő mun-
kabírást. A vágyat új zenei csodák befogadására, interpretálására. Hogy 
egy jó tanár munkájának köszönhetően a zenei tagozatos iskolákban a 
diákok számára Bach Máté passiója, Wagner Trisztánja, Bartók Kéksza-
kállúja, Kodály Psalmus-a természetes zenei táplálék, mindennapi kenyér.

Érző szívű embereket nevelni csakis a „kodályi” elvek mentén haladó 
nevelési módszerekkel lehetséges, mivel a zene a legemocionálisabb mű-
vészet, az emberi lélekre gyakorolt hatása felbecsülhetetlen.

Mekkora szerencséje van ennek a népnek, hogy egy ilyen géniusz kul-
túra-teremtő munkásságával áldotta meg az ég. Vajon jól sáfárkodunk-e 
vele? Vajon elégedett lenne-e velünk, ha egyszer csak újra betoppanna 
az alagsori terem ablakán, ahogy annakidején a hőskorban tette? Kollé-
gáimmal naponta tesszük fel ezeket a kérdéseket egymásnak, s talán ezek 
az örök kétségek önmagunkban visznek minket előre, és tesznek minket 
kitartóvá.

Sokszor gondolok arra, milyen jó lenne a mai kor emberének, ha Ko-
dály Zoltán itt lehetne velünk, és amikor kell, világosságot gyújtana a 
fejekben, és lángot az elcsüggedt szívekben.

Érdekes pedagógiai tükör, hogy tanítványaink hogyan élik meg az 
együtt muzsikálás mindennapi élményét. Mikor iskolánk fennállásának 
50. évfordulóját ünnepelte, és ennek tiszteletére jubileumi évkönyvet 
adtunk ki, kértük kórustagjainkat, fogalmazzák meg néhány mondat-
ban, mit jelent számukra az éneklés, a kórus. Igazi gyöngyszemek szü-
lettek.

Íme, csak néhány példa:
„Egy kórus az ének, és az éneklésben tapasztalt örömért, sikerekért lesz 

azzá, ami . Az ének akkor válik zenévé, ha a muzsikusok tudásukkal, 
szívükkel és lelkükkel fűszerezik azt . Mi, akik kórusba járunk, igyekszünk 
zenét alkotni az éneklésből . Szeretjük és örömmel tesszük . (Orosz Orsolya 
12 . osztály)

„Közös évek, közös cél, közönség és közösség” (Kiss Heléna 11 . osztály)
„Nagyon jó látni az emberek arcán az örömöt, mikor énekelünk . Akkor 

jövünk rá, hogy érdemes volt dolgozni és egész évben szebbnél szebb da-
rabokat tanulni .” (Varbanov Szilvia 10 . osztály)

Ezek a gyerekek, akik így fogalmazzák meg az éneklésről, kóruslétről 
gondolataikat, a mindennapi muzsikálás ajándékaként megtanulnak 
dolgozni, rengeteget gyakorolnak, kóruspróbára járnak, megadatik szá-
mukra, hogy már egészen kicsi korukban megízleljék a sikert, megszok-
ják a nyilvánosságot, gátlások nélkül fogalmazzák meg gondolataikat 
akár idegen nyelveken is. Nagy rutinnal fogadják a rendszeresen érkező 
hazai és külföldi vendégeket.

„Mondd meg nekem mit dalolsz, megmondom ki vagy” írja Kodály, 
majd így folytatja. „A bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat 
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vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre . bevilágí-
tanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk .”

Köszönjük Neki, hogy még ma is énekelhetünk!

A zenei műsor első számában a Kecskeméti Kodály Intézet két hall-
gatója szerepelt, a Görögországból érkezett Eirini Patsea énekelte Kodály: 
Nausikaa, majd a Jöjj te hozzám szép madár dalát. Zongorán kísért: Sam 
Cavaragh Irországból. Ezt követően a Marczibányi téri Kodály Iskola 
tanárai: Kiss Beáta – fuvola, Túrós Enikő – zongora játékával adták elő 
a 2. Epigrammát. Befejezésül az Iskola Kamarakórusa énekelt, elhangzott 
Arany János szövegére a Csalfa sugár, majd Kistétényi Melinda szövegé-
re a Veronai táj címmel Háromszólamú invenció a Trici nium ból. Vezé-
nyelt: Őri Csilla és Uhereczky Eszter .

A sok évi tradíció nemes gesztusa, hogy a jelenlévők Kodály Zoltánné 
vendégei. Az ünnepi hangulat befejezéseként a kedves vendéglátás min-
dig alkalmat ad a baráti, szakmai beszélgetésekre, további tervek szövö-
getésére, zenei feladatok tervezésére.  


