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Köszöntő 
A 40 éves Magyar Kodály Társaság 

évadzáró ünnepe 2018. december 16-án
Kodály Zoltán születésének 136. évfordulóján, 2018. december 16-án  
a magyar zenei életet reprezentáló és meghatározó egyesületek, társasá-
gok, iskolák – köztük a Zeneakadémia – képviselői koszorúzták meg 
Kodály Zoltán emlékművét a Kodály Emlékmúzeum falánál és tiszte-
legtek a Mester születésnapja alkalmából.

Külön tisztelettel köszöntötték 
Kodály Zoltánné Péczely Saroltát,  
a Magyar Kodály Társaság tiszte-
letbeli elnökét és Szőnyi Erzsébet 
professzor asszonyt, a társaság volt 
elnökét.

Az ünnepi közgyűlés a Tutti 
Cantabile Énekegyüttes – vezető-
jük Lánczky Edit – fellépésével 
folytatódott. Kodály ritkán hall-
ható jelentős alkotását, az Első 
áldozás c. művét, majd az Adven-
ti éneket adták elő átélt muzikali-
tással. Az együttes novemberben 
a Kodály Zoltán VIII. Magyar 

Kórusverseny kategória győztese lett és elnyerte a verseny Nagydíját is. 
Az elismerő taps után Kertész Attila, a társaság elnöke köszöntötte az 
ünneplő közönséget. 
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 Advent harmadik vasárnapján beszélt a várakozásról és arról az ál-
dott Adventről, amikor 1882. december 16-án Kodály Zoltán megszü-
letett. „ Mindenekelőtt a szeretet és a hála jut eszünkbe – mert Kodály 
a mienk, mienk volt 85 évig és most is a mienk, az is marad. A gondvi-
seléstől kaptuk ajándékba a magyarság próbára tevő nehéz évtizedeire, 
évszázadára. Hálásak vagyunk remekműveiért, azért mert a magyar 
népzenét az utolsó pillanatban a magyar kultúra áramkörébe kapcsolta. 
Hálásak vagyunk zenepedagógiai és nemzetnevelő munkásságáért, örö-
kül adott tanításaiért a morális érték, a magyarságtudat, az emberi tar-
tás vagy éppen a meggyőződés melletti kitartás megerősítésében. Ő ma 
is példa, iránytű, akihez mindig igazodhatunk.”

 Kertész Attila – köszöntője befejezéséül – Kodály Zoltánné nagyon 
aktuális gondolatait idézte: „Életművet folytatni nem lehet, de annak 
szellemében tovább küzdeni, a még el nem ért célokért, emberi és mű-
vészi értékek kibontakoztatásáért, megbecsüléséért olyan feladat, amely 
méltó Kodályhoz és méltó azokhoz, akik e küzdelem terhét, a kodályi 
örökséget vállukra vették.”

Az ünnepi együttlét kiemelkedő eseménye volt Szőnyi Erzsébet  
professzor asszony, Kossuth díjas zeneszerző köszöntése, kitüntetése. 
Szőnyi Erzsébet elsőként kapta meg a Nemzetközi Kodály Társaság  
frissen alapított díját, a Prix D’Honneur díjat életművéért, kiemelkedő 
tudományos és művészi tevékenységéért.

A laudációt Dr. James Cuskelly a Nemzetközi Kodály Társaság elnöke 
írta, Dr. Nemes László Norbert a Kecskeméti Kodály Intézet igazgatója, 
a Nemzetközi Kodály Társaság alelnöke adta át a kitüntetés adományo-
zóinak részletes indoklását felolvasva. A résztvevők hosszan tartó taps-
sal és virágcsokrokkal köszöntötték a kitüntetettet.
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Két igen várt könyv bemutatójával színesedett az ünnepi program.

Dr. Márkusné Natter-Nád Klára könyvének borítóján ott a magyar 
népzene jelképes madara a páva, s a Tutti Cantabile Énekegyüttes – eh-
hez méltóan – a Fölszállott a páva c. népdal eléneklésével vezette föl e 
könyv bemutatását.

 A Kodály Hírek főszerkesztője rendkívüli munkával állította össze, 
szerkesztette, írta meg a Magyar Kodály Társaság krónikáját a kezde-
tektől napjainkig „40 éves a Magyar Kodály Társaság” címmel. A könyv 
nagyszerű keresztmetszete a negyven éves tevékenységnek, erőt ad a 
továbbiakhoz, egyúttal nagy felelősségre kötelez valamennyiünket Ko-
dály szellemiségében végzett munkánkban.

Nagy sikert aratott a következő könyv-
bemutató is Hartyányi Judit tanár – kar-
nagy szerkesztésében: „Tizenhárom tanul-
mány Kodály Zoltán kórusművészetéről”. 
A könyvnek kiemelkedő a gyakorlati érté-
ke a működő karvezetők számára, mert 
jeles tudósok, tanárok, karnagyok elemzik 
Kodály énekkari műveit a szerkesztő jóvol-
tából.

Befejezésül a társaság elnöke köszönetet 
mondott a tagság egész éves munkájáért, a 
Dr. Ittzés Mihály és az elnökség által meg-
valósított „Kodály év” jelentős sikereiért és 
az évet lezáró két fesztivál, a „Kodály Isko-

lák Kórusainak Találkozója” pécsi és kecskeméti megrendezéséért.
Az elnökség nevében a Magyar Kodály Társaság valamennyi tagjának 

sikerekben gazdag nagyon boldog Új Évet kívánok 
Kertész Attila


