
18

oly sok vitát gerjesztett, ma talán sokak (a nemzeteket általában, leg-
alábbis a magyart feltétlenül temetni vágyók) által idejétmúltnak vélt, 
legutóbb a Muzsikus Fórum által elemzett kérdésre (2015. március 30., 
http://www.m-kodalytarsasag.hu/Koteles_Gyorgy-A_Nemzet_Muveszeivel 
_a_nemzeti_muveszetrol.pdf.), amelyet Balassa Sándor így fogalmazott 
meg a Hitel 1989. november 29-i számában: „Lesz-e nemzeti zene a XX. 
század végén Magyarországon?”

Lám, halálát hitték, mégis él Kodály, mindmáig van magyar monda-
nivaló és minden új mondanivaló is elmondható, miként Dubrovaynál, 
magyarul. Lesz-e tehát nemzeti zene a XX. század végén Magyarorszá-
gon? Lett, és íme, a XXI. század elején is van.

Köteles György

Kodály Művészeti Fesztivál 2017
Kecskemét idén nyáron is színes kulturális programot kínált a komoly-
zene kedvelőinek; nemcsak a hazai közönségnek, hanem külföldről a 
Kodály szemináriumra idelátogató zenetanárok és diákok számára is. A 
magyar, angol és német nyelvű programfüzet segítségével bárki választ-
hatott a számára szimpatikusnak tűnő koncertek közül. A július 16-28 
között megrendezett fesztiválról nem időrendben, hanem műfaj szerin-
ti felosztásban osztja meg gondolatait e sorok írója.

A „Kodály nyomában” elnevezésű koncerten (július 17.)  Sebestyén 
Márta és vendégei léptek fel a magyar népzenét középpontba helyező 
esten, de természetesen Kodály műveket is hallhatott a közönség. Sebes-
tyén Mártát nemcsak előadóművészként, hanem konferansziéként is 
élmény hallgatni – lenyűgöző a művészi tevékenységét támogató és táp-
láló háttértudása. Amint azt a Fesztivál műsorfüzetében is olvashattuk, 
ez nem a puszta véletlen eredménye, hiszen zene iránti elhivatottságát 
zenepedagógus édesanyjától, Kodály egykori növendékétől kapta. Az est 
folyamán Nausikaa dalát Andrejszki Judit énekművész szólaltatta meg, 
a Scherzo Vegyeskar Kodály kórusműveket tolmácsolt. A Philidor Intézet 
– Civil Európai Sport- és Zenediplomácia – által működtetett Folk
embassy Zenekar, valamint a „Fölszállott a páva” c. televíziós műsorból 
ismert, népviseletbe öltözött Haraszti ikerlányok tették teljessé a színes 
népzenei választékot. 

A Fesztivál kiemelkedő szereplői voltak a kórusok: a Holland Nem
zeti Leánykar (karnagy:  Wilma ten Wolde) és az Új Liszt Ferenc Kama-
rakórus (karnagy: Nemes László Norbert) koncertje felemelő élmény 
volt. Előbbi műsorán Kodály és Bartók művei mellett Csemiczky Miklós, 
Cyrilius Kreek, Frank Martin, Sven-David Sandström és Veljo Tormis 
kompozíciói, utóbbién Kodály, Ligeti, Kurtág, Orbán György és Szabó 
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Barna szerzeményei hangoztak el (július 24.) – kiváló előadásban. E két 
kórus, valamint a szintén igen színvonalas koncertet adó, csodás hang-
zású Columbus Gyermekkórus (július 25.) működött közre a 29. Nem-
zetközi Kodály Szeminárium kóruskarnagyok számára rendezett mes-
terkurzusán, melyet Thész Gabriella, Erdei Péter, valamint Wilma ten 
Wolde vezetett. A Mesterkurzusok zárókoncertje (július 27.) a tovább-
képzésen résztvevő karnagyok számára biztosított lehetőséget, hogy 
megmutassák rátermettségüket az említett rezidens kórusok közremű-
ködésével. Műsoron ezúttal Kodály, Bartók, Ligeti, Mendelssohn és 
Poulenc művek voltak. 

Itt kell megemlítenem a ’When we sing!’ c. dokumentumfilmet, mely-
nek magyarországi ősbemutatója július 20.-án volt. A filmből sok érde-
kességet lehetett megtudni az ausztrál kóruskultúráról. Fő szerepet kap 
benne dr. James Cuskelly, a Nemzetközi Kodály Társaság jelenlegi elnö-
ke, aki a nyári kurzusokon rendszeresen előad Kecskeméten, és akinek 
a Kodály koncepcióval való találkozás – mint megtudható a filmből – 
sorsfordító volt az életében. A Queenslandi Kodály Kórus (Ausztrália) 
alapítója. Megjelenik még a filmben Judith Johnson, az IKS egyik ko-
rábbi alelnöke is, aki annak idején Dr. Cuskellyt megismertette Kodály 
eszméivel, valamint a Kodály Intézet oktatói közül Nemes László Nor-
bert direktor úr és Körtvési Katalin tanárnő – betekintést nyerhet az 
érdeklődő az ő külföldön végzett munkájukba is. 

A 29. Nemzetközi Kodály Szemináriumon azonban nemcsak kórus-
karnagyok számára volt továbbképzés, hanem zenepedagógusok, zongo-
risták (kurzusvezetők: Körtvési Katalin, Novák Anikó), énekesek (kur-
zusvezetők: Darázs Renáta, Hajdu Roland, Klézli János, Madarász Éva, 
Székely Balázs) és zeneszerzők (kurzusvezető: Varga Judit) számára is. 

Kodály dalai hangsúlyos szerepet kaptak a fesztiválon, egyrészt a ha-
gyományos, koncerttermi formában, másrészt szabadtéri, balettel páro-
sított változatot is hallhatott és láthatott a közönség. A dalesten (július 
19.) Wiedemann Bernadett, Horti Lilla és Pataki Bence énekelt Virág 
Emese zongorakíséretével – a három énekes szépen és érthetően adta 
elő a műdalokat és népdal-feldolgozásokat, a zongorán közreműködő 
Virág Emese pedig érzékeny zeneiséggel kísérte őket. Hasonlóan magas 
színvonalú volt az újító formátumú, szcenírozott szabadtéri előadás (jú-
lius 21.), amelyen a Zeneakadémia hallgatói: Kiss Diana, Erdős Attila és 
Gulyás Bence léptek fel a Kecskeméti City Balett táncosainak látványos 
koreográfiájával. Ugyanazon az estén felvételről lejátszott Kodály zene-
művekre táncoltak a Kecskeméti City Balett tagjai. Érdemes lehet itt 
megjegyezni, hogy a tánc a fesztiválprogramokban nemcsak önállóan, 
hanem figyelemfelkeltő szereppel is divatba jött, amint azt a miskolci 
Bartók Plusz Operafesztiválon is tapasztalhattuk.

A hangszeres kamarazenét a Kelemen kvartett (július 23.) és az 
Amadinda Ütőegyüttes (július 26.) képviselte a fesztiválon. Kelemen  
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Barnabás és Fenyő László az op. 7-es hegedű-gordonka Duót igen nagy 
lelkesedéssel és magas színvonalon adta elő. Kokas Katalin és Homoki 
Gábor csatlakozásával az I. vonósnégyest szólaltatták meg. A világ szá-
mos országában turnézó Kelemen kvartett a „Lement a nap a maga já-
rásán” népdallal kezdődő vonósnégyest azzal a „világkultúrán nőtt”, de 
mégis erősen magyar előadásmódban mutatta be, amelyre annak idején 
Kodály zeneszerzőként, később zenepedagógusként maga is törekedett. 
Az Amadinda Ütőegyüttes és vendégeik igen jó hangulatú koncertet 
adtak a menet közben hirtelen megváltozott időjárás (hideg, eső) elle-
nére. Rácz Zoltán nemcsak az elhangzó művekről beszélt, hanem a kö-
zönségben is igyekezett tartani a lelket. Az esten fellépő kecskeméti 
Kodály iskolás diákok is bátran helytálltak, Beke Márk – felkészítő ta-
nára Kuna Lajos – harsona-zongoradarabjának második felét szinte zu-
hogó esőben is végigjátszotta, a különböző ütőhangszereken játszó gye-
rekek – Gerhát Domonkos, Inges Barnabás, Nagy Koppány, Závogyán 
Bercel, felkészítő tanáruk Palotás Gábor – pedig magas zenei képzett-
ségről tettek tanúbizonyságot és az említett zord körülmények ellenére 
is nagy lelkesedéssel muzsikáltak. A vitam et sanguinem jelleget öltött 
est, mely az előadókat és a közönséget egyaránt próbára tette, a tervek-
nek megfelelően és mégis paradox módon egy Tahitiról származó esőt 
kérő zenével zárult.

Műfajilag nehezen elhelyezhető az Apnoé könnyűzenei formáció ma-
gyar népdalokkal tarkított meséje (július 26.), a Binde bácsi kecskéi. 
Számomra úgy tűnt a gyerekek jól érezték magukat, mert interaktív 
módon mozgással és kérdésekkel is bevonták őket a történetbe, a mese-
mondás pedig ízes és ötletes volt.

Végül, de nem utolsó sorban a nagyobb együtteseket igénybe vevő 
előadásokról: Kodály Zoltán Székely fonójának koncertszerű előadása, 
a fesztivál nyitókoncertje a főtér patinás, ám akusztikai szempontból 
még hangosítással sem szerencsés környezetében került előadásra (júli-
us 16.). A külföldről érkezetteknek zavaró lehetett az angol nyelvű felirat 
hiánya. A Kecskeméti Szimfonikus Zenekart és a Magyar Rádió Ének-
karát Medveczky Ádám vezényelte, a szólisták Felber Gabriella, Wiede-
mann Bernadett (aki az egyik énekes távolléte miatt két szerepet is vitt), 
Haja Zsolt, Ujvári Gergely és Kiss Tivadar voltak.

 A debreceni Kodály Filharmónia Kodály Concertóját és Szimfóniáját 
adta elő a Nagytemplomban Kovács László vezényletével (július 28.). 
Meglepő módon nem volt probléma a hatalmas tér akusztikájával, a ze-
nekar hangzása jól érvényesült, a templom freskói és festményei külön-
leges légkört teremtettek Kodály zenéjéhez. Sajnálatos, hogy csak félig 
sikerült megtölteni a templomot, ennek ellenére a koncert és az egész 
nyári rendezvénysorozat lezárásaként, a Nemes László Norbert vezette 
összkar az Esti dal eléneklésével meghitt hangulatot tudott varázsolni.

Sipos Soma Mihály


