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A szervezésben külön kiemelkedik Mary Skone Roberts szerepe, aki 
egykori tanítvány és kolléga lévén elkötelezetten tartja életben Vajda Ce-
cília emlékét és munkásságát.

Ez a londoni „kiszállás” ugyan rövid volt, pénteken korán repültünk 
ki, és szombaton késő este már jöttünk is haza. Sajnos a létszám megha-
tározása miatt csak kevesen vehettünk részt benne, mégis maradandó 
élményt hagyott: új ismeretségek születtek, hiszen sok zenetanár és kar-
vezető volt a hallgatóság soraiban Londonból és Cardiffból, valamint 
szombaton egy gyors városnézésre is volt lehetőségünk. Köszönettel és 
hálával tartozunk utunk lebonyolítójának és vezetőjének Ispán Franciska 
tanárnőnek.

Szabó Gergőné Nagy Beatrix

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010-ES ÉVRŐL

A Magyar Kodály Társaság 2011. május 13-án, délután, 
a Kodály Zoltán Emlékmúzeum előadótermében 

tartotta éves közgyűlését.

Szőnyi Erzsébet elnök köszöntötte a megjelenteket, megköszönve Kodály 
Zoltánné, és Dr. Bónis Ferenc korábbi MKT elnök, Dr. Tóthpál József, a 
Muzsikus Fórum elnöke, Gilbert de Greeve, a Nemzetközi Kodály Társa-
ság elnöke megjelenését. 

Felkérte a Kodály Intézet két hallgatóját, hogy adják elő ez alkalomra 
összeállított műsorukat: 
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Kodály: A csitári hegyek alatt; Liszt-Heine: Loreley; Kínai népdal-fel-
dolgozás. Előadók: Zhang Zhang (Kína) – ének, Helena Almeida (Por-
tugália) – zongora.
A közgyűlés érdemi munkájának megkezdése előtt egy perces néma 

felállással tisztelgett a közgyűlés az elmúlt időszakban elhunyt tagjaink 
emléke előtt. – Lukács Ervin, Straky Tibor, Csík Miklós, Erdős János, Kis 
Ilona, Ferencz Miklós, Szatmár Lászlóné, Péczeli István, Voit Krisztina, 
Csicsery Rónay István, Huszár Klára és Szabó Helga. 

Elnöki beszámoló

A Magyar Kodály Társaság az alapszabályba foglaltak szerint Kodály Zol-
tán életművének széleskörű megismertetéséért és zenei művelődési eszmé-
inek minél teljesebb érvényre juttatásáért tevékenykedik. A Magyar Kodály 
Társaság működésének jellegét tekintve egyszerre szakmai és közművelő-
dési egyesület. Mint közhasznú szervezetnek, szolgáltatásainknak egy 
része tekinthető csak belterjesnek (pl. egy-egy szűkebben szakmai tanács-
kozás), rendezvényeink egyébként nyilvánosak. Rendezvényeinken nem-
csak közönségként, hanem közreműködőként is számítunk külső szemé-
lyekre. Pl. a fiatalok számára rendezett népdalversenyen, kórushangver-
senyeken. Egyes rendezvényeink pedig más szervezetekkel, intézmények-
kel való együttműködésben valósulnak meg: a MKT vagy kezdeményező, 
fő szervező, vagy támogatóként, társrendezőként csatlakozik mások által 
szervezett eseményekhez. 

Kiemelkedően jó az együttműködés a KÓTÁ-val. A más szervekkel 
való együttműködésnek különösen nagy jelentősége van vidéken, többek 
között a műkedvelő énekkarok patronálásában és a fiatalok tágabban ér-
telmezett zenei nevelését szolgáló alkalmakkor (Éneklő Ifjúság). Rendez-
vényeink helyszínei elsősorban a fővárosban, illetve a vidéki tagcsoportok 
„székhelyein” – Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Veszp-
rémben – vannak.

 Évente négyszer megjelenő folyóiratunk, A Magyar Kodály Társaság 
Hírei. A lap időszerű beszámolók és megemlékezések mellett kisebb ta-
nulmányok közlésével is hozzájárul a tagok zenei-szellemi gazdagodásá-
hoz. A lapot tagjaink, szakmai partnereink, társintézmények kapják, nyil-
vános terjesztésre nem kerül.

Áttételesen összességében több ezres közönséget érnek el programjaink. 
A minél szélesebb közönséggel való kapcsolattartást lesz hivatott szol-

gálni a 2010 végén már a megvalósítás útjára lépett honlapunk. Ennek 
jelentőségét növeli az a tény, hogy a közmédiával csak eseti a kapcsola-
tunk, de a tagcsoportok rendezvényeiről a helyi nyomtatott és elektronikus 
sajtó rendszeresen hírt ad. (Pl. a Terézvárosi TV bemutatta a Kodály 125 
című kiállításunkat, a kecskeméti KTV és a helyi internetes újság beszá-
molt a 2010. december 15-i emlékhangversenyről, stb.)
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2010-ben a következő közhasznú tevékenységet folytattuk:
Budapest – központi. Március 6-án megemlékezés Kodály Zoltán ha-

lálának évfordulóján. Május 14-én közgyűlés volt (a 2009. évi közhasznú-
sági jelentés elfogadása), melyhez gyermekkar és ifjú népzenészek közre-
működésével kis hangverseny kapcsolódott. 

November 13-án megrendeztük a Kodály nevét viselő iskolák első or-
szágos kamaraének találkozóját a terézvárosi Eötvös 10 Művelődési és 
Közösségi Színhelyen. A fellépő énekes csoportok városai: Budapest, Deb-
recen, Gyál, Kaposvár, Kecskemét, Salgótarján, Szolnok, Tatabánya. A 
résztvevők száma kísérő tanárokkal együtt kb. 100 fő volt. Ugyanakkor 
bemutattuk a „Kodály 125” című kiállításunkat, mely egészen 2011. január 
végéig volt látható. Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából 
Erkel, Kodály, népzene címmel állítottunk össze hangversenyprogramot, 
melyet – a Balassi Intézet pályázatán elnyert támogatásának köszönhe-
tően – ugyancsak november 13-án mutattunk be Budapesten, majd de-
cember 3-án Gyulán, Erkel szülővárosában.

December 16-án, névadónk születési évfordulóján megemlékezést és 
hangversenyt tartottunk a Kodály Emlékmúzeum előadótermében.

Karvezető tagtársaink kórusaikkal az év folyamán számos hazai és 
külföldi rendezvényen (verseny, fesztivál) szerepeltek sikerrel, mások pe-
dig különböző zenepedagógiai vagy zenetudományi konferenciákon tar-
tottak előadást (pl. márciusban Debrecenben a Bárdos Szimpóziumon, 
októberben a kecskeméti Kodály Intézet jubileumi konferenciáján; no-
vemberben a Karvezető Konferencián, Budapesten). Az Andor Ilona Ba-
ráti Kör Kodály Zoltán Női Kara erdélyi szakmai kiránduláson vett részt.

 
A vidéki tagcsoportokról:

Kecskemét, Kodály szülővárosa önkormányzata a Kodály Örökség 
Programon keresztül segítette a helyi rendezvények szervezését. 2010-ben 
négy alkalommal tartottak továbbképzést az iskolai énektanároknak, de-
cemberben pedig az Erkel bicentenáriumhoz és Kodály születési évfor-
dulójához kapcsolódó hangversenyre került sor.

Szeged. A hagyományos évfordulós megemlékezéseken túl a MKT he-
lyi tagjai a város és megye kóruséletében és szakmai rendezvényein kép-
viselték társaságunkat.

Pécs–Baranya. Tagcsoportunk számára is különösen gazdag programot 
hozott a Kulturális Főváros eseménysorozata. Tagtársaink és kórusaik 
részt vettek a nemzetközi találkozókon, kurzusokon, szerepeltek a Kodály 
Kulturális Központ megnyitó hangversenyén. Megrendezték a megye fi-
atal népdalénekeseinek versenyét Kodály születési évfordulója tiszteletére.

Nyíregyháza – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Előadássorozattal em-
lékeztek meg az év fontos zenei évfordulóiról. Közös népdalórákat szer-
veztek az őszi idényben. December 16-i hangversenyükön felidézték 
Kodály 1910-ben tartott első szerzői estjének műsorát.
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Veszprém megyében a zenei művelődés fehér foltjait kívánják felszá-
molni: a legszélesebb közönséget célozták meg a kistelepüléseken tartott 
ismeretterjesztő előadások (közös zenehallgató alkalmak). Tavasszal 
Veszprémben kiállították a Kodály 125 című összeállítást. Ősszel szakmai 
fórumot rendeztek a zenei nevelés gondjainak, feladatainak megvitatásá-
ra és a megyei kórustalálkozóhoz kapcsolódóan előadásokat tartottak.

Szőnyi Erzsébet 
A vidéki tagcsoportok tevékenységéről személyesen számolt be: 

Ordasi Péter – Szeged, Nagy Ernő – Pécs-Baranya, Joób Árpád – Nyíregy-
háza, Nagyné Nyári Ágnes – Veszprém.

A Számvizsgáló Bizottság jelentését Hartyányi Judit ismertette. Majd 
felhívta rá a figyelmet, hogy a részletes gazdálkodási anyagok, mérleg és 
eredmény kimutatás megtekinthető a MKT irodájában.

Dr. Ittzés Mihály a továbbiakban néhány kiegészítéssel röviden ismer-
tette a közhasznúsági jelentést. Kiemelte annak jelentőségét, hogy már 
van a Kodály Társaságnak honlapja, amely rendszeres feltöltéssel egyre 
több információt tud adni az internet hozzáféréssel rendelkező tagtársa-
inknak és más érdeklődőknek. (www.m-kodalytarsasag.hu) Ennek bőví-
tésére is adtunk be pályázatot, de az eredmény még nem ismert.

2011-2012. évi tervek között szerepel röviden és a teljesség igénye nélkül:
- Budapesten és a vidéki tagcsoportoknál is a december 16-i megem-

lékezés megtartása.
- Bicinium Hungarica és Tricinia CD elkészítése a Hungarotonnal 

közösen
- 2012. februárjában Kodály iskolák 2. kamaraének találkozója
- a kecskeméti továbbképzési program folytatása, Liszt Ferenc születé-

sének 200. évfordulójával kapcsolatos előadás sorozat a szerző szim-
fonikus költeményeiről és dalairól

- 2012–re tervezzük Kodály Zoltán 130. évfordulójára esetleg egy kisebb 
méretű Nemzetközi Kodály Konferencia megszervezését is.

- Szabolcs-Szatmár megye: zenetörténeti, népzenei előadások
- Pécs: népdaléneklési verseny, hangversenyek
- Szeged: Kodály kiállítás és hangverseny
- Veszprém: Liszt jegyében Faluról falura – előadások; Kodály Zenei 

Szaktábor augusztusban.
Természetesen ki kell hangsúlyozni, hogy a tervezett, nagyobb események 
megvalósítását anyagi lehetőségeink meglehetősen behatárolhatják.
Új tiszteletbeli tagok megválasztására tett javaslatot Ittzés Mihály. 

Jelöltek: Fazekas Pálné, Dr. Márkusné Natter-Nád Klára, Dr. Olsvai Im-
re, Szabó Miklós.

A kiegészítések és hozzászólások után Szőnyi Erzsébet az elnöki beszá-
molót az elhangzott kiegészítésekkel és javaslatokkal a közgyűlésnek el-
fogadásra javasolta. A részvevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadták az elnöki beszámolót.



Nemzetközi Konferencia Liszt Ferenc tiszteletére
2011. szeptember 17. 

Semmelweis Szalon /Bp. VIII Üllői út 26./

9:00 – 9:30 A KÓTA zeneszerzőversenyt rendezett Liszt Ferenc tiszteletére. 
A díjnyertes mű: Tóth Péter: Salve Regina
Előadja az Angelica Leánykar,
vezényel Gráf Zsuzsanna Liszt-díjas 

9:30 – 10:00 Sznyi Erzsébet Kossuth-díjas zeneszerző, 
a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Személyes visszaemlékezés

10:00 – 11:00 Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész, karmester 
Liszt Ferenc zongoraművei

11:00 – 12:00 Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár /NEFMI/ 
A művészeti nevelés időszerű kérdései

12:00 – 12:15 Kávé szünet

12:15 – 12:35 Sonja Greiner az Európai Kórusszövetség főtitkára – (ECA)
12:35 – 12:55 Gilbert de Greeve, a Nemzetközi Kodály Társaság korábbi 

elnöke (IKS)
Liszt és Belgium

13:00 – 13:30 Eckhardt Mária, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum tudományos 
igazgatója 
Vierstimmige Männergesänge 

13:30 – 14:00 Ebéd szünet

14:00 – 14:45 Lantos István Liszt Ferenc-díjas Érdemes Művész 
Liszt Ferenc művészete

14:45 – 15:30 Tardy László Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Magyar Katolikus 
Egyház főzeneigazgatója 
Liszt Ferenc egyházi művei – Közös éneklés

Záróhangverseny – 18. vasárnap  18 óra –
Árpádházi Szt. Margit plébániatemplom 

Liszt F.  Missa Choralis – motetták – Tu es Petrus
Országos Széchényi Könyvtár Énekkara, Szent Alberik Kórus

Vezényel Eckhardt Mária és Somogyváry Ákos
Párkai István Kossuth-díjas karnagy

HOMMAGE Á LISZT
Fiatal Karvezetők 6. Nemzetközi Versenye 

és Nemzetközi Konferencia Liszt Ferenc tiszteletére

születésének 200. évfordulója alkalmából

2011. szeptember 14–18. 

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA rendezésében

Társrendező 

az Európai Kórusszövetség – Europa Cantat, 

valamint a

Pomázi Magyar Kóruskastély

Végezetül Szőnyi Erzsébet tájékoztatta a közgyűlést, hogy készül az új 
Hungaricum törvény, melynek Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 
az előadója, és amelybe a tervek, előterjesztések, és reményeink szerint 
bizonyos kulturális elemek is belekerülhetnek. Az előkészítés várhatóan 
májusban lezárul. 

Ezek után Szőnyi Erzsébet levezető elnök megköszönte a részvételt, 
felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő évi közgyűlésen elnökségi tisztújítást 
is kell tartani. Ezzel bezárta a közgyűlés hivatalos részét. 

(E közgyűlési beszámolót a jegyzőkönyv anyagából válogattuk össze) 
a jegyzőkönyv vezetője Kende Zsuzsanna volt. 

Befejezésül kamarahangverseny hangzott el: Szabó Péter Liszt-díjas 
gordonkaművész és Lénárt Ágota zongoraművész előadásában. Műsoru-
kon Kodály Zoltán művei szerepeltek, a Szonatina és a Szonáta, op. 4. 

c b C




