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 Galánta

XVII. Kodály Napok
2017. május 26. és 28. között adott otthont a 780 éves Galánta az 1969 óta 
háromévenként sorra kerülő Kodály Napoknak . A Szlovákiai Magyar 
Felnőtt Énekkarok Országos Minősítő Versenye a felvidéki magyar kó-
rusmozgalom, valamint Galánta és Mátyusföld legnagyobb ünnepe. 
Méltán, hiszen több mint 700 énekest, előadót fogadott a város. 

Ebben az évben, Kodály Zoltán kettős évfordulójának évében külö-
nösen gazdag programmal készültek a szervezők a megemlékezésre.  
A szakmai előkészítő bizottság tagjai: a Szlovákiai Magyar Zenebarátok 
Szövetségének elnöke Szalay Szilvia, – komáromi fuvolatanár, több kó-
rus tagja, szólistája – aki a Csengő Énekszó magyar gyermekkarok ta-
lálkozóinak is szervezője, gondozója, Józsa Mónika, Kazán József és 
Stirber Lajos karnagyok, a Szövetség elnökségének tagjai. Az ő minden 
részletre kiterjedő figyelmességüket dicséri a magas színvonalú, öröm-
teli ünnepi hangulatban telt többnapos rendezvény. Köszönjük évtize-
deken át tartó ügyszeretetüket, értékmentő munkájukat.

A dalosünnepet számos érdeklődőt vonzó rendezvény kísérte. A Ga-
lántai Honismereti Múzeumban Tavaszy Noémi linómetszet sorozatát 
mutatták be a nagyközönségnek, amelyeket Kodály Zoltán művei inspi-
ráltak. A Kép-Zene-Szó című kiállítás a galántai születésű karmester 
Géczy Olga és férje festményeit tárta az érdeklődők elé. A művésznő 
1975-től külföldön él, és számos magyar zenemű külföldi bemutatását 
vezényelte. Másfél évtizede érdeklődése a képzőművészet felé fordult és 
amerikai építész-festőművész férjével közös kiállításra hívták meg a ga-
lántai Esterházy kastélyba. A reneszánsz kastély felújítása elkezdődött, 
a megszépült épületrészeket Takács Zsolt, lelkes Eszterházy-kutató, a 
város alpolgármestere mutatta meg a vendégeknek. A kiállítások mellett 
a minősítő hangversenyeken szereplő énekkarok bemutatkoztak a kö-
zeli városokban, falvakban is, hogy elvigyék a közös éneklés örömét, 
bemutatkozásuk adjon példát és önbizalmat a helyi éneklő csoportoknak. 

Az ünneplés Kodály Zoltán – 1943 óta Galánta díszpolgárának – éle-
tét bemutató kiállítással kezdődött a Városháza aulájában. A „Kodály 
hangja a zenében Magyarország hangja” címmel sok értékes fénykép és 
kézirat másolata valamint idézetek gyűjteménye volt látható a 20 két-
nyelvű poszteren. A vendégeket Kolek János, a galántai Városi Művelő-
dési Központ igazgatója köszöntötte, akinek üdvözlő beszédéhez csatla-
kozott Mézes Rudolf, a Csemadok országos alelnöke, a rendezvény fá-
radhatatlan „lelke”, dr . Molnár Imre a pozsonyi Magyar Intézet igazga-
tója és Takács Zsolt Galánta város alpolgármestere. A galántai Kodály 
Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola gyermekkarát Balogh Csaba 
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Galántai Kodály Zoltán Iskola Kórusa

karnagy vezette, aki több mint 50 éve az iskola kórusának karnagya.  
A gyerekek üde hangú énekét örömmel hallgatta a közönség.

Az esti nyitóhangversenyen Deákin, a római katolikus templomban 
a Deáki Nefelejcs Vegyeskar, a Füleki Melódia Nőikar és Veszprém Város 
Vegyeskara szerepelt. Az énekkarokat és a templomot megtöltő hallga-
tóságot néhány közösen énekelt mű ölelte egybe, a fesztivál szívet me-
lengető nyitányaként. A következő nap 19 kórus mutatta be versenymű-
sorát, amelyben Kodály Zoltán művei is szerepeltek. Az eddigi évek 
szereplői közül hat kórust nem hallhattunk, de kilenc újabb együttest 
ismerhetett meg a közönség. 

Az értékelő bizottság – Erdélyi Ágnes, Hartyányi Judit, Kertész Attila, 
Kollár Éva, Kneifel Imre, Mindszenty Zsuzsánna – Erdei Péter elnökle-
tével örömmel hallgatta az elhangzó művek jó, számos esetben magas 
színvonalú előadását, az együttesek művészi fejlődésének bizonyítékát. 
A kórusok repertoárját 20 magyar mű és 31 külföldi zeneszerző alkotá-
sa tette színessé. Úgy gondolom természetes, hogy Kodály Zoltántól 
hangzott el a legtöbb kórusmű. Hallhattunk Kodály Zoltán által gyűjtött 
népdalt, bicínia-csokrokat, népdalfeldolgozásokat, klasszikus költőink 
megzenésített verseit, a záró hangversenyen pedig megszólalt a Galántai 
táncok című zenekari mű és a Budavári Te Deum. A megszólaltatott  
Kodály műveket Karai József, Bartók Béla és Bárdos Lajos kompozíciói nak 
száma közelített meg. A 31 idegen nyelvű mű mind más-más zeneszerző 
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alkotása volt, képviselve a 
reneszánsz, a barokk, a ro-
mantika és a XX. század 
kórusirodalmát. Ez utóbbi 
csoportba 15 mű tartozott, 
azt mutatva, hogy a karna-
gyok szívesen fordulnak ke-
vésbé ismert kortárs szerzők 
felé, de választásuk nem 
mindig felel meg a minőségi 
igényesség követelményei-
nek. A megújulásra való 
szándék minden esetre kö-
vetendő példa. 

A rendezvény harmadik 
napján délelőtt a zsűri 
szakmai értékelést tartott. 
Ezt koszorúzási ünnepség 
követte Kodály Zoltán em-
lékművénél. Méltató beszé-
dek után, közös énekléssel 
kísérve helyezték el koszo-
rúikat a kórusok és az ün-
nep vendégei, így a KÓTÁ-
nak, a Magyar Kodály Tár-
saságnak és az MKT Pécsi 
Tagcsoportjának képviselői. 

Délután a XVII. Kodály Napok gála hangversenyére és a díjkiosztás-
ra került sor. A minősítés négy kategóriájában a következő eredmények 
születtek: 2 kórus kapott aranykoszorús minősítést a zsűri dicséretével

Concordia vegyeskar, Komárom, karnagy: Stubendek István
Kodály Daloskör – Galánta, karnagy: Józsa Mónika
9 kórus aranykoszorús minősítést, 6 kórus ezüstkoszorús minősítést 

és 2 kórus bronzkoszorús minősítést ért el. A hangversenyen minden 
kórus a zsűri által kiválasztott egy művet énekelt. Az ünnepélyes díjki-
osztás után, befejezésül az összkar Rajter Lajos: Mátyusföldi népdalcsokor 
összeállítását (vezényelt: Stubendek István), Kodály Zoltán: Fölszállott 
a páva című kórusművét (vezényelt: Józsa Mónika) és Kodály Zoltán:  
A magyarokhoz című kánonját (vezényelt: Kollár Éva) énekelte.

Este, a záróhangversenyen, a galántai Szent István király római katoli-
kus templomban a budapesti Műegyetemi Zenekar és Veszprém Város 
Vegyekara (karigazgató: Erdélyi Ágnes) koncertjén a Galántai táncok és 
a Budavári Te Deum nagysikerű, méltó befejezése volt a XVII. Kodály 
Napoknak. Vezényelt: Erdélyi Dániel .
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Őszinte köszönet illeti a karnagyokat, kórustagokat, a világhírű  
zeneszerző életműve előtt fejet hajtó szereplőket, a szervezőket: a Csema-
dok Országos Tanácsának megbízottait, a Galántai Területi Választmányt, 
a városi szervezet tagjait, önkormányzatokat.

 Galánta Kodály Zoltán életének egyik legjelentősebb helyszíne volt. 
A gyermek Kodály népdalokkal való találkozásának városa, majd a tu-

dós innen indult népdalgyűjtő út-
jára, kultúránk, zenénk gyökerei-
hez. Felbecsülhetetlen értékű mű-
vészete, a tudás és nemzetnevelő 
öröksége az itt kapott élményekből 
táplálkozva lett a világ kincsévé.

Kívánjuk, hogy Galánta legyen 
a várost is híressé tevő nagy zene-
szerző életművének éltetője, és 
folytassa a majdnem öt évtizeddel 
ezelőtt elindított nagyszerű hagyo-
mányt! A XVII. Kodály Napok 
sikere, sok szépsége adjon a továb-
bi munkához erőt és lelkesedést  
a magyar kultúrát hordozó együt-
teseknek, vezetőiknek és vala-
mennyi támo gatójuknak!

Hartyányi Judit


