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Könyvbemutató és Hangverseny
a KÓTA 45-ik évfordulója tiszteletére

       

Ünnepi hangverseny keretében tartották,  
2015. október 4-én, a Nádor teremben,

A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai  
Egyesület szervezésében 

a  Püski Kiadó gondozásában 
megjelent könyv bemutatóját. 

K. Udvari Katalin: 
Művelődéstörténeti Kincsestár

Válogatás dr. Maróti Gyula (1912–2004)
a Kórusok Országos Tanácsa (KÓTA) 

alapító főtitkárának magán 
dokumentum-gyűjteményéből

A hangversenyt megnyitó köszöntőt Szőnyi Erzsébet professzor,
Kossuth-díjas zeneszerző, Kiváló művész, a Nemzet művésze mondott. 
Örömmel emlékezett arra, hogy  nemzetközi hírű kórusaink és iskolai 
zenetanításunk fellendülését és sikereit alapvetően három dolog alapoz-
ta meg. Először a kórusok tevékenységét szemmel tartó és azt támogató 
mozgalom, vagyis az 1948–1950 közt szervezetté alakult Bartók Béla 
Szövetség (amelyben Kodály Zoltán is oroszlánrészt vállalt). Másodszor 
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a nyomában létrejött, 1970–1990 közt létező Kórusok Országos Tanácsa 
(KÓTA), amely átalakulva épp ez esztendőben  ünnepli fennállásának 
45. évfordulóját. Harmadszor pedig az olyan kivételes személyiségek, 
mint a KÓTA alapító, első főtitkára, Maróti Gyula – akihez személyes 
ismeretség is fűzte, a Zeneakadémián kollégája  volt – és akinek emléket 
állít a most megjelent és bemutatott Művelődéstörténeti kincsestár .

A gondosan és sokoldalúan összeállított műsort igényes szép kórus-
ének keretezte.

Vidáman éneklő gyermekkar, a Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi 
Általános Iskola Kiskórusa  adott elő, Kodály Zoltán, Vásárhelyi Zoltán 
és Kocsár Miklós műveiből színes válogatást. Tóth Annamária vezény-
letével, zongorán közreműködött Kissné Orbán Zsuzsanna

  

Szedlacsek Katalin olvasta fel, Dr. Maróti Gyula írását: Pünkösdi Ze-
nei Ünnepségek Kecskemét, 1949. Szentkirályi Márta és az első zenei 
általános iskola.

Körmendi Klára zongoraművésznő, Gyulai Elemér: III. Zongoraszo-
náta első tételét játszotta

Petrás Mária, énekművész Csángó népdalokat énekelt 
Stipkovics Fülöp olvasta fel Tóth László írását, a 60-as évekbeli emlé-

keiből: Miért vagyok kórustag? 
Méltó befejezést jelentett, a Musica Nostra Kórus válogatott szép mű-

sora, Bartók Béla: Tavasz, Madárdal, Isten veled. Szőnyi Erzsébet: Hat 
középkori himnusz, Sík Sándor fordításában, részletek.
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Vezényelt Mindszenty Zsuzsánna, Liszt-díjas karnagy, a KÓTA elnöke.
Zongorán közreműködött, Szekér Bernadett, ütő hangszeren, Tóth Benedek.

K . Udvari Katalin, a hangverseny fő szervezőjének, a könyv szerzőjé-
nek, a hangversenyen elhangzott beszéde:

Egy magán archívum meglepetései 
Éppen tizenöt évvel ezelőtt álltam itt először 
a Nádor Terem színpadán, a kecskeméti álta-
lános iskolai éveimre emlékező Psalmus 
Humanus Ének-Zenei Általános Iskola, 1950 
címmel elkészült könyvem bemutatóján. Most 
ismét egy jubileumi évforduló ösztönzött egy 
újabb könyv megírására:  ez pedig a Kórusok 
Országos Tanácsa megalapításának 45. évfor-
dulója. Ebből az alkalmából jelent meg az ala-
pító főtitkár, dr. Maróti Gyula magán-gyűjte-
ményéből készítette válogatás.

A két esemény nem független egymástól. 
Egykori iskolám alapításának fél évszázados 
évfordulója  tiszteletére írott könyvem anyag-


