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KITEKINTÉS

„30. Nemzetközi Kodály Szeminárium,  
Kodály Művészeti Fesztivál és  

24. Nemzetközi Kodály Szimpózium”
Az 1970 óta – kevés kivétellel – kétévente tartott Nemzetközi Kodály 
Szeminárium immáron 30. alkalommal mutatta be Kodály koncepció-
ját külföldi hallgatók számára, gyakorlati foglalkozásokon keresztül.  
A LFZE Kodály Intézete által szervezett és 2019. július 15–26 között 
megvalósított kurzusán 30 országból közel 160 fő vett részt. 

A foglalkozások vezetői a Kodály Intézet tanárai, valamint meghívott 
hazai és külföldi oktatók voltak: Dr. Nemes László Norbert, Barabás Edina, 
Dr. Keresztes Nóra, Gyombolai Bálint, Szirányi Borbála, Rozmán Lajos, 
Körtvési Katalin, Rajk Judit, Spiegel Marianna, Esther Hargittai (Nagy-
Britannia), Suzanne Könings (Hollandia), Lucinda Geoghegan (Skócia), 
Dr. James Cuskelly (Ausztrália), Lin Songtao (Kína).

Az érdeklődők – a hagyományosan legnagyobb létszámmal zajló – 
Zenepedagógiai kurzus mellett Magánének mesterkurzusra (tanárai:  
Dr. Darázs Renáta, Dr. Klézli János és Hajdu Roland, zongorakísérők: 
Madarász Éva és Székely Balázs), valamint a Kokas Klára munkásságán 
alapuló, azt zongoraoktatással összekapcsoló és ilyen irányba továbbfej-
lesztő ZeneZene kreatív zongoratanítás kurzusra (oktatók: Körtvési  
Katalin és Novák Anikó) jelentkezhettek. 

A zenepedagógiai kurzus az évtizedeket alatt megszokott formában 
zajlott: délelőttönként a szintfelmérő teszt alapján kialakított szolfézs-
csoportok dolgoztak együtt, délután az érdeklődési körüknek megfelelő 
műhelyfoglalkozásokon vehettek részt a hallgatók. Emellett szabadon 
választható kurzusként Lucinda Geoghegan tartott „Énekes játékok” 
(Singing Games) órákat. 

A műhelyek témái az első héten szolfézstanítás módszertana a zene-
oktatás különböző szintjein (alsó tagozat, felső tagozat, felsőoktatás) és 
hangszeres diákok számára, illetve kóruszene a középiskolában  
és Kokas-pedagógia; a második héten ének-zene órák módszertana,  
Kokas-pedagógia és kreatív zenei játékok voltak.

Önálló tanrendet követett a kínai Pekingi Kodály Társaság, a Nanjing 
Egyetem és Xi’an Konzervatórium csoportja, valamint a New York  
University hallgatói, akik szeminárium második hetében csatlakoztak 
a programhoz. 

Kodály útmutatása nyomán a kóruséneklés is fontos szerepet kapott 
a szemináriumon: Erdei Péter, Liszt- és Bartók-Pásztory-díjas karnagy, 
Érdemes Művész, a Kodály Intézet nyugalmazott igazgatója vezetésével 
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a résztvevők vegyeskara a reggelente tartott kóruspróbákon Kodály  
Zoltán: Psalmus Hungaricusát tanulta meg.

A Kodály Művészeti Fesztivál, a Kodály Szemináriummal egy időben 
zajlott és ahhoz szervesen kapcsolódott amely majdnem minden napra 
kínált valamilyen érdekes és színvonalas kulturális eseményt. Idén el-
sősorban hazai művészeket láthatott-hallhatott a Kecskemét zeneszere-
tő lakosaiból és a nemzetközi továbbképzés résztevőiből álló közönség. 

2019. július 15-én Dr. Gombkötőné Tóth Ilona helyi naiv festő „Képbe 
írt mesék” című kiállításának ünnepélyes megnyitójával kezdődött a 
Hírös Agóra Kulturális Központban. A nagysikerű esti nyitókoncertet 
a több mint 50 éves múltra visszatekintő Kecskeméti Szimfonikus Zene-
kar adta, Bogányi Tibor meghívott karmester vezényletével. A műsoron 
Giacomo Rossini Fagottversenye (szólista: Lakatos György), Kodály  
Zoltán: Galántai táncok, valamint Csajkovszkij: D-dúr hegedűversenye 
(szólista: Szabadi Vilmos) hangzott el.

A fesztivál július 16-án Zhang Zhang kínai szopránénekes, a Kodály 
Intézet egykori hallgatója, és zongorakísérője, Qin Yu „A Selyemúton 
Európába” dalestjével folytatódott, amelyen kínai és európai zeneszerzők 
dalait hallhattunk, ihletett tolmácsolásban. 

Szerdán az Ars Nova Énekegyüttes „Zengő terek, mesélő falak” kon-
certje következett, amelynek különlegessége a zenei műveket kontextus-
ba helyező versek, illetve az egykori Zsinagóga (jelenleg Tudomány és 
Művészetek Háza) épületével, gyűjteményével és a kecskeméti zsidóság 
történetével kapcsolatos szövegrészek voltak. 

Július 18-án a „Kodály mindenkié” című dokumentumfilm (rendezte: 
Kékesi Attila és Papp Gábor Zsigmond) vetítésére került sor az Ifjúsági 
Otthon udvarán. A Kodály-koncepció nemzetközi adaptálásáról, recep-
ciójáról szóló, 2018-ban készült alkotás online a https://www.youtube.
com/watch?v=9VuZl8hW0I8 linken tekinthető meg.

Pénteken este a St. Albans-ból 
érkezett Voix de Vivre énekkar 
(karnagy: Neil MacKenzie) kon-
certje révén bepillantást nyerhet-
tünk a Kodály által is nagyra be-
csült angol amatőr kóruskultúra 
jelenkori állapotába. Műsorukon 
angol és skót zeneszerzők művei 
szerepeltek: a reneszánsz William 

Mundytól a kortárs Judith Weir és James MacMillanig. A hangversenyen 
közreműködött a Kecskeméti Énekes Kör és Erdei Péter karnagy, akik két 
Kodály-művel köszöntötték az angol énekeseket (50. genfi zsoltár, Föl-
szállott a páva). A műsor végén a kórusok együtt énekelték el Henry 
Purcell: Hear my Prayer című himnuszát. 
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Július 21-én a Badora Társulat (koreográfus: Barta Dóra) „Lélekma-
dár” című, két részből álló táncszínházi előadásának második részét 
Kodály Páva-variációi inspirálták. Másnap este Vizin Viktória és Gergye 
Krisztián egyfelvonásos báboperája, „…és echo” nyújtott különleges él-
ményt a közönség számára. 

A fiatalabb nemzedéket 
képviselte az immáron másod-
szorra össze-álló Nemzeti Ifjú-
sági Kórus (karnagyai: Erdei 
Péter és Nemes László Nor-
bert), a zsúfolásig megtelt Pia-
rista templomban adott hang-
versenyükön magyar zeneszer-
zők a cappella kórusműveiből 
válogattak; valamint Ránki 
Fülöp zongoraművész, aki szó-
lóestjén Kodály Zoltán és Liszt Ferenc, illetve a fiatal zeneszerző, Stark 
János Mátyás zongoraműveit játszotta.

A Kodály Szeminárium és 
Művészeti Fesztivál Záró kon-
certjén a szeminárium részt-
vevőinek vegyes kara – helyi 
énekesekkel ki egészülve –  
Kodály Zoltán: Psalmus Hun-
garicusát adták elő (szólót éne-
kelt: Brickner Szabolcs) a Kecs-
keméti Szimfonikus Zenekar 
közreműködésével. A feszti-
vált Kodály Zoltán: Fölszállott 
a páva című zenekari műve zárta. A hangversenyt vezényelte: Erdei Péter. 

A  nagy érdeklődésre való tekintettel, az eddig kétévente tartott  
Kodály Szemináriumok 2020-tól kezdve, minden nyáron megrendezés-
re kerülnek.
A fényképeket Dormán György készítette.

 24. Nemzetközi Kodály Szimpózium,
2019. augusztus 5-9. Kuching, Malajzia

Az 1975-ben alapított Nemzetközi Kodály Társaság (International Kodály 
Society - IKS) kétévente megrendezett szimpóziumának ezúttal a Borneó 
szigetén található, közigazgatásilag Malajziához tartozó Kuching városa 
adott otthont. 
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A Kuching látképe  
a Waterfront Hotelból

A Susanna Saw vezette szim-
póziumi munkacsoportnak 
számos egykori Kodály inté-
zeti hallgató is tagja volt. Az 
egzotikus helyszín, illetve az, 
hogy a világnak ezen a táján 
korábban nem volt szimpózi-
um (1997 – Fülöp-szigetek, ill. 

2011 – Ausztrália voltak a legközelebbi 
helyszínek) nagyszámú érdeklődőt von-
zott, a fellépő kórusokkal együtt több 
mint 500-an vettek rajta részt. A progra-
mok helyszínéül a Waterfront Hotel és a 
közvetlenül mellette található Old 
Courthouse (egykori bíróság) épülete 
szolgált.

A megnyitó ünnepségen Susanna Saw 
és Dr. James Cuskelly IKS elnök köszön-
tötte a résztvevőket, emellett lejátszották 
Szőnyi Erzsébet videó-üzenetét is.Susanna Saw

 A minden nap más vezette reggeli közös éneklést követően meghívott 
szakemberek plenáris előadásai következtek. Magyarországról Dr. Kör-
mendy Zsolt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézete 
Tanárképzési Csoport (Budapest) csoportvezetője „A zene mindenkié! 

Ünnepélyes megnyitó: Dr. James Cuskelly, Dr. Nemes László Norbert, Susanna Saw
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– Új korszak. Új feladatok?” címmel a Kodály nevével fémjelzett zene-
pedagógiai koncepció és gyakorlat előtt álló kihívásokról vetett fel kér-
déseket és keresett rájuk válaszokat. Dr. Ramona Mohd. Tahir (Malajzia) 
beszámolt az Universiti Teknologi MARA zenei kara hallgatói számára 
szervezett, hagyományos bambuszhangszerek készítését és a rajzuk va-
ló játékok megtanító, ezáltal a kulturális örökség ezen részének megőr-
zését és továbbadását is célzó, hatásvizsgálattal egybekötött programjá-
ról. Ko Matsushita (Japán) zeneszerző és karmester a Kodály-koncepci-
óval kapcsolatos élményeiről – köztük magyarországi tanulmányairól 
– mesélt, illetve az ennek nyomán kidolgozott saját módszeréről és a 
hozzá komponált kórusműveiről (Ko Matsushita Choral Method, Études 
for Chorus) tartott hangulatos előadást. Az utolsó napon az IKS elnök, 
James Cuskelly (Ausztrália) beszélt: „Zenei nevelés és kulturális gazda-
gítás: a Kodály-filozófia kétszeres előnyeiről”. 

A plenáris előadást műhelyfoglalkozások és prezentáció szekciók 
követték, három nyelven: angol, kínai (mandarin) és maláj. Összesen 28 
elméleti előadásból és 35 gyakorlati irányultságú műhelyből választhat-
tunk, változatos témákban. 

Magyarországról öten érkeztünk: Dr. Nemes László Norbert, Dr. Kör-
mendy Zsolt, Novák Anikó (előadásának címe: „A kreatív zongorapeda-
gógia: A ZeneZen kurzus a kecskeméti Kodály Intézetben”) és Polyák 
Zsuzsanna („Kodály Zoltán tanárképe”), a LFZE Kodály Intézete igaz-
gatója és munkatársai, valamint Tóth Teréz újságíró, magyar neveléstu-
dományi és zenepedagógiai folyóiratok rendszeres szerzője („A Kodály-
filozófiából és módszertanból kibontakozó innovációs folyamatok a 21. 
században”). Dr. Tiszai Luca, a Szegedi Tudományegyetem Gyógypeda-
gógus-képző Intézetének adjunktusa előadását („Kodály szelleme és a 
közösségi zeneterápiai megközelítés a Nádizumzum – egy súlyos fogya-
tékkal élőkből álló zenekar – gyakorlatában”) videofelvételről tekinthet-
ték meg az érdeklődők.

Magyar résztvevők Susanna Saw-val
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Különleges eseménye volt a prog-
ramnak az augusztus 7-i kirándulás 
a skanzen-jellegű Sarawak Kulturális 
Faluba (Sarawak Cultural Village), 
ahol a Borneó szigetén élő különbö-
ző etnikai csoportok hagyományos 
házait és a hagyományos foglalkozá-
sait és ételeit tekinthettük – és kós-
tolhattuk – meg. 

A nap folyamán ebben a környezetben vehettünk részt hangszeres, 
népzenei és néptánc műhelyeken, ill. „Cultural show” keretében az egyes 
népek táncait bemutató előadáson.

A szimpózium keretében ebédidőben és esténként koncerteken is 
részt vehettünk. A négy, felnőttekből álló műkedvelő kórus (Japán,  
Malajzia) mellett két gyermekkar is meghívást kapott. 

Az ünnepélyes megnyitón és a kedd esti kóruskoncert keretében fel-
lépő fülöp-szigeti Hail Mary the Queen Gyermekkar mozgással kísért 
előadásmódja az európai kórustradíción nevelődöttek számára talán 
szokatlan volt, de a gyerekek tiszta intonációja és technikai tudása figye-
lemre méltó. 

A Berlini Állami Operaház Gyermekkara ázsiai turnéjának egyik állo-
másaként lépett fel Kuchingban. Novák Anikó és az IKS egykori elnöke, 
Gilbert De Greeve (Belgium) zongoraművészek önálló műsorszámaik 
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mellett helyi hangszeres és énekes szólistákkal is adtak elő műveket ma-
gyar és maláj zeneszerzőktől.

A szimpózium utolsó napjának délutánján tartotta a Nemzetközi  
Kodály Társaság az éves közgyűlését, amelynek keretében bemutatták 
az újonnan megválasztott vezetőségi tagokat. A Társaság új elnökének 
Dr. Jerry Jaccardot (USA) válasz-
tották, Susanna Saw (Malajzia) 
alelnök, Dr. Miriam Factora (Fü-
löp-szigetek) és Dr. Fehér Anikó 
(Magyarország) új igazgatók let-
tek. Lucinda Geoghegan (Skócia) 
igazgató, Katherine Hickey 
(USA) pénztáros, Dr. Nemes 
László Norbert (Magyarország) 
alelnök, valamint Dr. James 
Cuskelly (Ausztrália) leköszönő 
elnök továbbra is vezetőség tagja 
marad.

A közgyűlés után ünnepélyes 
keretek között átadták az IKS ál-
tal alapított Nemzetközi Forrai 
Katalin-díjat, amelyet ezúttal 
Gail Godfrey (Ausztrália) vehe-
tett át.

 

A 25. Kodály Szimpózium 2021 augusztusában, a lengyelországi  
Katowicében kerül majd megrendezésre.

Polyák Zsuzsanna

Polyák Zsuzsanna részvételét a 24. Nemzetközi Szimpóziumon az ELTE 
Pedagógiai és Pszichológiai Kara, valamint a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatta.

Dr. James Cuskelly és Sandra Matthias

Gail Godfrey, Dr. James Cuskelly és 
Mary Place, a Nemzetközi Forrai  

Katalin-díj Bizottság elnöke


