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Ünnepi éveink
2017 és 2018 kiemelt dátumok a Magyar Kodály Társaság életében. Míg 
2017 jelentősége, eseményeinek gazdagsága természetesen messze túlnőtt 
a Társaság bármily széles keretein is, addig 2018 saját, mondhatni csa-
ládi ünnepünk éve. 2017 – Mesterünk születésének 135. és halálnak 50. 
évfordulója – az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 
Kodály év, s az UNESCO is a világszerte megemlékezésre méltó évfor-
dulók sorába emelte. Igaz, – részben talán kényszerűség okozta bölcs 
döntéssel és a 2018-as évre áthúzódó programsorozatokkal – még való-
jában nem ért véget az emlékév tartalmi része december 31-ével. 

Ha csak a magunk háza táján nézünk is körül a programok örvende-
tes bőségéről adhatunk számot. A mennyiségi mutatók másik fontos 
eleme azok számát jelölheti, akik részt vettek és részt vesznek program-
jainkon, akár közreműködőként, akár hallgatóként, nézőként, legyenek 
bár a Társaság tagjai vagy „külső” érdeklődők. Statisztikai kimutatás 
nélkül is bizton állíthatjuk, hogy sok százan vállaltak és vállalnak még 
tevékeny részt a megemlékezések, hangversenyek, előadások, nemes ver-
sengések programjában és szereztek, szereznek örömet közönségüknek. 
Őszintén reméljük, hogy a mennyiség mellett a minőséggel is méltók 
voltunk névadónk szellemi-zenei örökségéhez. 

Számunkra a Kodály év 2017. február 8-án kezdődött a Zeneakadémia 
nagytermében megrendezett Jeles napok – Karácsonytól karácsonyig  
Kodály Zoltán kórusműveivel című nagyszabású és magas színvonalú 
hangversennyel. Emlékezetes volt a Kodály Zoltán síremlékénél tartott 
országos jelentőségű megemlékezés március 6-án, melyet a Nemzeti  
Emlékezet Bizottságával közösen hirdettünk meg. Április 27-28-án  
a MTA-BTK Zenetudományi Intézettel közös rendezvényünk volt a  
Kodály konferencia, melyen mind a zenetudományi, mind a pedagógiai 
témakörben több előadó képviselte Társaságunkat.

Az őszi évad hozta meg az események igazi pezsgését, olykor bizony 
torlódását. Mindent most nem is tudunk számba venni. Jelen voltunk 
szeptemberben a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen tartott kon-
ferencián és a nagyszombati emléktábla avatáson. Részünk volt az októ-
ber 10-én a Zeneakadémián a KÓTA főszervezésében megtartott „Isten 
áldd meg a magyart” című történelmi Kodály hangversenyben. Kezde-
ményezésünkre valósult meg a Zeneművészeti Egyetem és Színház és 
Filmművészeti Egyetem hallgatóinak közreműködésével november 2-án 
az Arany-Kodály balladaest, mely a Solti Teremben hangzott el először. 
2018 januárjától nagysikerű utazó programként gazdagítja vidéki tag-
csoportjaink életét. Kecskemét, Nyíregyháza, Szeged után március 19-én 
a veszprémi régió, nevezetesen Zirc ad helyet a műsornak, s várják  
a soproniak is. Ők decemberben, Veszprém és Zirc novemberben volt 
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részese a Kodály Vonósnégyes ifjúsági és felnőtt közönségnek szánt hang-
versenyének.

December 16-án rendhagyó módon emlékeztünk meg Kodály Zoltán 
születési évfordulójáról, hiszen első alkalom volt, hogy saját kiadványo-
kat mutathattunk be. Márkusné Natter-Nád Klára, lapunk főszerkesz-
tője munkáját dicséri a Kodály Zoltán ábrázolások a képzőművészetben 
című kis album. A Kodály archívummal együttműködésben jelentettük 
meg Ittzésné Kövendi Kata „útikalauzát”: Kodály Zoltán nyomában 
Buda pesten címmel, magyar és angol nyelven.

Szeged két, Kodály világi műveiből, illetve zsoltáraiból tartott összkari 
kórushangversenye már a MKT 40 éves évfordulójának tiszteletére is 
szerveződött. Pécs decemberben szintén énekkari esttel, majd januárban 
népdalos „Kodály maraton”-nal ünnepelte a kettős évfordulót. Március-
ban pedig külön alkalmat szentel 40. évfordulónknak. Kecskemét ja nuár 
29-én ifjúsági és felnőtt énekkarok összefogásával valósította meg a Jeles 
napok évet körbejáró programját. 

Március 6-án ismét elmegyünk a Farkasréti temetőbe, majd meghall-
gathatjuk a budapesti Szent Teréz templomban a jótékony célú Missa 
brevis előadást. 

Április gazdag programot ígér: Nyíregyháza, legrégebbi és legnépe-
sebb tagcsoportunk 14-én emlékezik meg a Társaság 40 évéről, majd  
a Kodály iskolák és kórusok részére meghirdetett egyik regionális talál-
kozó gazdája lesz 27-én. Az észak-dunántúliak Győrött április 20-án,  
a dél-dunántúliak Kaposváron április 21-én találkoznak. Reméljük, hogy 
a tervezett további két találkozót is meg tudjuk valósítani a naptári év 
folyamán, Kecskeméten illetve Szolnokon.

Végül, de nem utolsó sorban két ok miatt is fontos a május 12-ére 
tervezett esemény a budapesti Szent Imre Gimnázium dísztermében. 
Egyrészt ünnepi alkalomnak, a negyvenedik évforduló hangversennyel 
egybekötött központi megemlékezésének szánjuk, másrészt tisztújító köz-
gyűlést kell tartanunk. Új ciklusra – új tervek, új feladatok megvalósítá-
sára – kell új elnökséget választanunk. Ezért különösen fontos, hogy tag-
társaink minél nagyobb létszámban vegyenek részt e fontos eseményen.

Kivételesen gazdag és színes, már megvalósult és előttünk álló prog-
ramokról számolhattunk be Mindez nem valósulhatna meg, ha az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti 
Együttműködési Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatása 
nem lenne segítségünkre működésünk és programjaink anyagi támo-
gatásával. Köszönet érte!

Tagtársainknak további emlékezetes élményeket kívánok, akár szerep-
lőként, akár a közönség soraiban vesznek részt ünnepi éveink eseményein!
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