
9

Koncert és konferencia 
a Kodály Intézet és a Nemzetközi Kodály Társaság 

jubileuma alkalmából 2015. október 1-3. 
A Kecskeméti Kodály Intézet megalakulásának és a Nemzetközi Kodály 
Társaság létrejöttének 40. évfordulóját október első hétvégéjén nagysza-
bású rendezvényekkel tették emlékezetessé a szervezők. A nyitó kon-
certnek, amelynek fővédnöke Kodály Zoltánné volt, az idén 140 éves 
Ze neakadémia adott helyet. 

Dr . Nemes László Norbertnek, a Kodály Intézet igazgatójának és 
Micha lis Patseasnak, a Nemzetközi Kodály Társaság leköszönő elnöké-
nek üdvözlő beszédét követően felhangzott Kodály Fölszállott a páva 
(variációk egy magyar népdalra) c. zenekari műve, az Op.7-es hegedű-
re és csellóra írott duó valamint a Budavári Te Deum. A duót Bíró Ágnes 
és Szabó Péter, a Fesztiválzenekar két kitűnő művésze adta elő.

 A Debreceni Filhrmonikus Zenakar, a Kodály kórus és az Új Liszt 
Ferenc Kamarakórus Erdei Péter szuggesztív, ihletett vezényletével él-
ményszerűen szólaltatta meg mindkét zenekari művet. A Te Deum szó-
listáiként Wierdl Eszter, Schöck Atala, Fekete Attila és Jekl László 
jeleskedtek. Számomra a hangverseny egyik csúcspontja a mű végén 
felhangzó szoprán ária előadása volt, amelyet Wierdl Eszternek köszön-
hetünk.

FOTÓ: SCHILLER KATAFOTÓ: KASZA GÁBOR 

Október 2-3-án Kecskeméten rendezték meg a Nemzetközi Konferen-
ciát. A Kodály Intézetbe 27 országból körülbelül százhúszan érkeztek: 
előadók, partnerintézmények képviselői, az Intézet volt és jelenlegi ta-
nárai és hallgatói. Dr . Nemes László Norbert érdekes programot állított 
össze erre az ünnepi alkalomra. Mivel az előadások zöme a Református 
Új Kollégiumban volt, nagyszerű ötletnek bizonyult, hogy a reggeli  
köszöntőt az Intézetben tartották, így minden vendég, ha csak rövid 
időre is, de átélhette e csodálatos épület magával ragadó hangulatát. 
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A megnyitó beszédet dr . Erdei Péter, az Intézet alapító igazgatója tar-
totta. Egy rövid koncert keretében mutatkozott be a jelenlegi hallgatók 
kórusa dr. Nemes László Norbert vezényletével, majd az Intézet által 
kiadott vagy előkészületben lévő munkákról tartottak ismertetőt a szer-
zők: Dr. Katalin Kiss, Héjjas Zsuzsanna, dr. Szabó Orsolya, Körtvési 
Katalin, Spiegel Marianna.

Az előadások között Szirányi Borbála, Barabás Edina és Igó Lenke 
bemutató tanításait élvezhettük.

Az Intézet régi hallgatói: Molly Murdock, Nicholas Benda, Jorgianna 
Talbot és Lois McVannel is szót kaptak a konferencián. Egy kerekasztal 
beszélgetés során érdekes beszámolókat hallhattunk a mester- képzésben 
résztvevő hallgatóktól hazájuk zenei oktatásával kapcsolatban. 

Mindkét napon hangulatos közös éneklést vezetett Gyombolai Bálint 
és dr. Tóth Árpád. A változatos, érdekes program mellett a vendégeknek 
lehetőségük volt közvetlen beszélgetésekre, baráti eszmecserékre. A kon-
ferenciát Novák Anikó és Rajk Judit Liszt és Kodály művekből összeál-
lított koncertje zárta.

Köszönettel tartozunk dr. Nemes László Norbertnek és „csapatának”, 
dr. Kéri Laurának és Kenyeresné Denk Anikónak a konferencia meg-
szervezéséért és zökkenőmentes lebonyolításáért, Pálinkás Albertnek  
a technikai berendezések hibátlan működéséért, és minden munkatárs-
nak a barátságos légkörért, azért a figyelmességért, amelyet lépten-nyo-
mon tapasztalhat bárki, aki belép a kecskeméti Kodály Intézet kapuján.

Spiegel Marianna

A 22. Nemzetközi Kodály Szimpóziumról
2015. augusztus 3 és 7. között az edinburgh-i Merchiston Castle Schoolban 
került megrendezésre a 22. Nemzetközi Kodály Szimpózium, a Kodály 
Zoltán zenepedagógiai elveit követő zenészek, zenepedagógusok két-
évenkénti találkozója. A nagyszabású szakmai programot Lucinda 
Geoghegan és Carole Allen vezetésével a National Youth Choir of Scotland 
(NYCoS – Skót Nemzeti Ifjúsági Énekkar) rendezte, a Nemzetközi Ko-
dály Társasággal (IKS) együttműködve. A szimpóziummal egy időben, 
részben közös programokkal zajlott a NYCoS Nyári Továbbképzése 
(NYCoS Summer School) is. A világ 30 országából összesen 160 részt-
vevő érkezett.

A szimpózium címe: Éneklés, éneklés, éneklés – A zenei kifejezés alap-
ja, Singing, singing, singing – The core of musical expression. Előzetesen öt 
témában vártak előadásokat, műhelyfoglalkozásokat, s az egyes napok is 
ezen témák köré szerveződtek, felkért jeles előadók bevezetőjével. 
Christopher Bell (Nagy-Britannia), a NYCoS művészeti vezetője az együt-
tes történetéről és tevékenységéről számolt be, kiemelve a kodályi elvekre 


