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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 
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épülő zenei nevelés segítségét a fiatal énekesek tanításában. Sir James 
MacMillan (Nagy-Britannia) zeneszerző Kodály: Missa brevisével való 
találkozásáról, egyházi művek – köztük kórusművek – írásáról, míg Dr . 
Miriam B . Factora (Fülöp-szigetek/Japán) a Kodály Zoltán által inspirált 
népdalgyűjtő tevékenységéről beszélt. Az utolsó napon Dr . Nemes László 
Norbert, a kecskeméti Kodály Intézet igazgatója foglalta össze a korunk 
zenepedagógusai előtt álló kihívásokat, feladatokat. 

A szakmai programokat változatos hangversenyek tették teljessé:  
A NYCoS előadásában Sir James MacMillan: Cantos Sagrados, valamint 
Vivaldi: Gloria című művét hallhattuk Christopher Bell vezényletével. 
Fellépett még a Richard Michael Trio (jazz), Hannah Rarity és barátai 
(skót, ír népdalfeldolgozások) és a Bardic Trio (kortárs zeneszerzők mű-
vei és népdalfeldolgozások). A zárónap délutánján Eirini Patsea (Görög-
ország) énekelt görög vonatkozású dalokat, köztük Kodály Zoltán: 
Nausikaa című művét is.

A szimpózium négy napja alatt összesen 46 előadótól hallhattunk elő-
adásokat, ill. vehettünk részt műhelyfoglalkozásokon változatos témák-
ban, zeneterápiától kórusépítésen át hangszeres zeneoktatási módszerta-
nig. Mindezeket bemutató foglalkozások egészítették ki: Nemes László 
Norbert és a skót fiatalokból álló Gold Honour Choir a kórusmunka kü-
lönböző feladataiból adott ízelítőt, míg Susan Brumfield (USA) énekes 
játékokat mutatott be, helyi kisiskolások segítségével. Nincs lehetőségünk 
az egyes előadásokat ismertetni, ezért csak néhányat emelek ki. 

Az egyik visszatérő téma volt a zenei nevelés a 21. században. Sara 
Jamieson Mellas (USA) „A kodályi zenei nevelés értéke a 21 . században: 
Egy fiatal pedagógus a fiatalok megszólításáról” című előadásának végkö-
vetkeztetése volt, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani a zene egysé-
gesítő, toleranciára nevelő hatásának hangsúlyozására az egyre inkább 
multikulturális társadalmunkban. Eva Floyd (USA) a modern kommuni-
kációs eszközökön keresztül önszerveződve létrejött „Young Professionals’ 
Choral Collective” énekkar tevékenységét és az ahhoz kapcsolódó kutatás 
eredményeit mutatta be „Kórusok a 21 . században: Hogyan szólítsuk meg 
az új énekes generációt” címmel. Albert Tay (Szingapúr) a kortárs kórus-
művekről tartott műhelyfoglalkozást („Hogyan érjük el a fiatalokat  
21 . századi kórusművek segítségével”), míg Kathy Kuddes (USA) a zene-
pedagógusok számára hasznos online forrásokat mutatott be.

Emellett számos előadás szólt a népzene iskolai alkalmazási lehető-
ségeiről – vagy éppen az abban rejlő veszélyekről, pl. Nicholas Benda: Az 
anyanyelv mítosz c. előadása –, énekes játékokról, ill. a különböző ze nei 
nevelési irányzatok ötvözéséről, pl. R . J . David Frego, Julie K . Scott (USA).

Magyarországot öt előadó képviselte. Dr . Nemes László Norbert,  
a Kodály Intézet igazgatója és munkatársai: Körtvési Katalin (előadásá-
nak címe: Öröm a zene varázslatán keresztül - Bevezető foglalkozás 
Kokas Klára koncepciójához), Gergely-Gál Ágnes (Kodály zenei nevelés 



12

Magyarországon – nemzetközi perspektívából) és Polyák Zsuzsanna (Se-
gítheti-e az énekkar a munkaerő-piaci kompetenciák fejlődését?), vala-
mint Losonczy Katalin, a budaörsi Leopold Mozart Zeneiskola igazga-
tója (Megváltoztatni a paradigmát a zeneoktatásban – Új ötletek és meg-
valósításuk zeneiskolai gyakorlatban), és Asztalos Kata, a Szegedi Tudo-
mányegyetem doktorandusz hallgatója és oktatója (Magyar óvodások 
zenei képességeinek online mérése).

A szimpózium keretében került sor a Forrai Katalin-díj átadására is, 
amelyről az előző számban részletesen is olvashattak. 

A díjátadó ünnepséget megelőzően tartotta a Nemzetközi Kodály 
Társaság éves közgyűlését, amelyen hivatalosan ismertették a vezetősé-
gi választások eredményét. Elnöknek James Cuskelly-t (Ausztrália),  
St. Aidan Anglican Girl’s School művészeti tagozatának vezetőjét,  
a Cus kelly College of Music igazgatóját, a Nemzetözi Kodály Társaság 
korábbi alelnökét választották. Dr. Sandra Mathias (USA) alelnök; Takao 
Nakamura (Japán) és Matthias Funkhauser (Németország) igazgató 
poszton látja el feladatát a következő időszakban. A vezetőség tagja ma-
radt Dr. Nemes László Norbert (Magyarország), Dominika Lenska (Len-
gyelország), David Vinden (Nagy-Britania), ill. a leköszönő elnök, 
Michalis Patseas (Görögország). Egyúttal kihirdették, hogy a következő 
két Kodály Szimpóziumnak Edmonton, Kanada (2017) és Malajzia (2019) 
ad majd otthont. 

Polyák Zsuzsanna

Bartók 70
E rövid cím Bartók Béla zeneszerző, 1945. szeptember 26-án bekövetkezett
halálának 70-ik évfordulójára emlékeztet. Legkiválóbb zenekaraink 
tartottak ünnepi hangversenyt ez alkalomból. Néhány fővárosi koncer-
tet megemlítve: 

A Nemzeti Filharmonikusok Évadnyitó hangversenye volt Kocsis  
Zoltán vezényletével, szeptember 25-én a MÜPÁ-ban. A műsor második 
felében került előadásra, Bartók: A kékszakállú herceg vára. Judit szere-
pében Wiedemann Bernadett, a Kékszakállú  herceg, Bretz Gábor. 

A Liszt Ferenc Kamarazenekar, Rolla János vezetésével, 2015/16 évi 
hangversenysorozatát  Hommage á Bartók címen tartotta a B. Music 
Centerben, szeptember 23-án. Műsoron: Bartók: Duok (válogatás),  
Di ver timento vonószenekarra, Román népi táncok.

A Bartók Emlékházban szeptember 26-án Berkes Ryoko – hegedű, 
Berkes Kálmán – klarinét és Mali Erzsébet zongoraművész játszottak 
Bartók Béla műveiből.

A Zeneakadémián szeptember 26-án a Concerto Budapest tisztelegett 
Bartók emléke előtt, Keller András vezényletével előadásra került:  


