
2524

Teljes mértékben a korszak, a szellemiség hatása alá kerültünk mind-
annyian, de hát éppen ez a cél, hogy ezt megmutassuk a filmvásznon. 
Hogy milyen varázslatos és egyszersmind küzdelmes volt ez az időszak 
e két géniusz számára. Az ifjúság, a pályakezdés, az álmok és a realitások 
világa…
– Megmutattad az aktív fiatal művészek felkészülési munkafolyamatát is, 

az őket tanító professzorok még ismerték magát Kodályt személyesen. Ezt 
a vonalat mennyire lehetett megéreztetni a filmben?

Nagyon erős volt a szándék bennem, hogy a folyamatosságot érzékel-
tessem. A generációkon átívelő zenei örökség átadásának fontosságával 
mindenki tisztában van, de talán nem baj, ha ez újra és újra felbukkan a 
filmben. Kodály és Bartók zenéjének értelmezési lehetőségeivel minden-
ki találkozik – legyen az gyerek vagy felnőtt, műkedvelő vagy hivatásos 
muzsikus-, hiszen e két nagysággal jó együtt élni, elmerülni a művésze-
tükben. És aki kicsit is fogékony a zene iránt, talán nem túlzok, köteles-
sége is lélekben „társbérletben” élni velük.
– A szűkebb szakmai közönségnek 2019 tavaszán volt a bemutató a 

Vigadóban. Akkor még csak ábrándoztunk arról, hogy a Pannonia 
Entertainment jóvoltából forgalomba kerülhet és a nagyközönség is 
megismerheti. 2020. március 11én szinte az utolsó pillanatban az 
Uránia moziban volt a premier. Milyen volt a fogadtatás?

Nagyon meleg hangú volt a fogadtatás, annak ellenére, hogy sokan nem 
tudtak eljönni, jobban mondva – az áldatlan helyzet miatt – nem mertek 
eljönni a bemutatóra. A visszajelzések alapján úgy éreztük, hogy a nézőket 

levették a lábukról ifjú muzsikusaink és be tudták vezetni abba a szépsé-
ges és sokszínű kodályi világba, amit meg akartunk mutatni. Talán az a 
legfontosabb, hogy mindaz a szeretet, tisztelet, főhajtást, amit mi, alkotók 
érzünk Kodály iránt, átjön a filmvásznon. 
– A film egy dokumentumtrilógia első része, a fiatal Kodályról az MMA 

támogatásával. A folytatásról milyen elképzeléseid, terveid vannak.

Muhi András producerrel, Sibalin György operatőrrel és a többi alko-
tótárssal egyetemben hamarosan elkezdjük előkészíteni a 2. részt. Hala-
dunk tovább az időben, az I. világháború utáni kényes történelmi hely-
zetet és ebben Kodály szerepét mutatjuk be, központba állítva a korszak 
meghatározó remekművét, a Psalmus Hungaricust. A jelen helyzetben 
meg van kötve a kezünk, nehézkesebb az anyaggyűjtés, egyeztetés, de 
bizakodunk abban, ha visszaáll az élet normális kerékvágásba, gőzerővel 
vethetjük bele magunkat ismét a kodályi életműbe.

B. Horváth Andrea
Most itt tartunk… FRISSÍTÉS (2020.03.12.)
Kedves Érdeklődők!
A koronavírus helyzet kapcsán kiadott kormányrendeletre való tekin-

tettel a film nem került országos moziforgalmazásba.
A film premierjét egy későbbi időpontban tartjuk meg, attól függően, 

hogy miként változik a helyzet a koronavírus magyarországi terjedésével 
és a mozikat érintő kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban.

Köszönjük megértésüket.
szerk.

Kitüntetettjeink 
Igó Lenke –  OAKE (Organization of American Kodály Educators) 
  Életmű-díj

Nemzeti Ünnepünk, Március 15-e alkalmából

Berlász Melinda  – Széchényi-díj
Géczy Olga –  Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozat
Erdei Péter – Magyarország Kiváló Művész
Somos Csaba – Magyarország Lovagkereszt

Örömmel és tisztelettel gratulálunk, kívánunk további sikereket,  
jó egészséget!


