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 Mária Lujza: Bucsi Annamária
 Ebelasztin: Gálvölgyi János
 Császárné: Kalocsai Zsuzsa
 Császár/Burkus silbak: Bodrogi Gyula
 Napóleon: Gerard Depardieu
 Marci bácsi: Bede Fazekas Csaba
 Magyar silbak: Szabó Győző
 Krucifix: Vasvári Csaba
 Diák/Székely zsoldos: Zayzon Zsolt
 Pór: Gáspárik Attila
 Bíró/Francia generális: Szőcs Artur
 Melusina: März Fruzsina
 
Közreműködött a Szegedi Kortárs Balett és a Szegedi Nemzeti Színház 
tánckara, 
a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Szegedi Szabadtéri Játékok Énekkara
és a Szeged Táncegyüttes gyermekcsoportja
Zenei munkatársak: Leszkovszki-Tóth Éva és Leszkovszki Albin 
Súgó: Sütő Anikó / Ügyelők: Sipos Richárd és Czene Zoltán
Karigazgató: Kovács Kornélia / Zenei rendező: Kéringer László
Rendezőasszisztens: Müller Zsófia / Dramaturg: Ari-Nagy Barbara
A rendező munkatársa: Kovács Krisztián / Koreográfus: Juronics Tamás
Díszlettervező: Cziegler Balázs
Jelmeztervező: Tihanyi Ildi
Karmester-zenei vezető: Silló István / Rendező: Béres Attila

 

Beszámoló
a Magyar Kodály Társaság közgyűléséről

Rendes évi közgyűlésünket 2014. május 24-én, szombaton fél 10-re hir-
dettük meg, de a határozat képtelenség miatt elhalasztva, 10 és fél 2 
között tartottuk a Rátkai Klubban (Városligeti fasor 38.) Az Alapszabály 
vonatkozó rendelkezése értelmében ekkor már határozatképes volt a 
közgyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül.

Immár hagyományossá vált módon a közgyűléshez szakmai program 
is kapcsolódott. A hivatalos, szervezeti témák előtt Dr. Tallián Tibor 
zenetörténész, egyetemi tanár, a MTA BTK Zenetudományi Intézete 
tudományos főmunkatársa tartott zenei példákkal gazdagított előadást 
az 1950-es évek első felének zeneesztétikai-stilisztikai kérdéseiről, a Ko-
dály-tanítványok ellen irányult kommunista-zsdánovista támadásokról 
A „Bárdos ügy” címmel.
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Jelen beszámolónk a közgyűlés jegyzőkönyve alapján készült. (Jegy-
zőkönyvvezető: Kende Zsuzsánna.) Az előadást követően levezető  
elnökként Hartyányi Judit irányította a közgyűlés munkáját.

Ittzés Mihály elnöki beszámolója
a 2013. évi közhasznú működésről.

A tavalyi év folyamán – a nyári időszakot és egy-egy tavaszi, illetve őszi 
hónapot kivéve – az elnökség havonta tartott ülést. Napirendjén a mű-
ködés és a programok időszerű kérdésein kívül gyakran szerepeltek  
a zenei élet és a zenei nevelés aktuális kérdései.

A Kodály évfordulóihoz kapcsolódó hagyományos megemlékezéseket, 
társszervezetek, intézmények képviselőinek részvételével 2013-ban is 
megtartottuk március 6-án a Farkasréti temetőben és december 16-án  
a Kodály Emlékmúzeumban.  

Végigtekintve a tavalyi esztendőn, örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
a számos anyagi és szervezési nehézség ellenére a 2014-es évbe lépve jó 
átlagos programot tudhattunk magunk mögött.

2013 januárjában a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva került sor 
hangversenyek, előadások szervezésére Pécsett és Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyében. Elsősorban a decemberi dátumhoz közvetlenebbül vagy 
lazábban kapcsolódóva vidéki tagcsoportjaink – Kecskemét, Nyíregy-
háza, Pécs, Szeged, Veszprém – is rendeztek hangversenyt, népdalvetél-
kedőt vagy előadást.

„Kodály és kora, Kodály és köre” címmel a Társasághoz kötődő  
budapesti és vidéki kórusok cserehangversenyeit, illetve a Kodály  
Vonósnégyes ifjúságnak és felnőtteknek szóló koncertjeit szerveztük 
meg. Kodály Zoltán művei mellett az életművéhez valamilyen módon 
kapcsolható klasszikus mesterek alkotásait, Kodály zeneszerző 
tanítványai-nak, hazai és külföldi kortársainak, illetve az ő szellemisé-
géhez kapcsolható kortárs szerzők darabjait tűztük műsorra. A két-két 
hely – Szeged-Pécs, Budapest-Szeged – közötti vendégszereplések a mű-
vészi munka hatékonyságát, az előadók és a közönség jobb tájékozódását 
szolgálják. Azt mondhatjuk, hogy a közhasznúság követelményeinek 
mind a szereplők, mind a közönség szempontjából  megfelelnek ezek  
a pogramok. (A kórusok vendékszereplése 2014-ben folytatódik.) 

Konferenciával tisztelegtünk a Kodály-kutatás nesztora, Eősze László 
előtt 90. születésnapja alkalmából. A konferencia és az előadásokat tar-
talmazó könyv a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával, közös 
eseményként, illetve kiadványként valósult meg.

Társaságunk tagjai bekapcsolódtak a 2013 nyarán Kecskeméten,  
Kodály szülővárosában, a Kodály Intézet által megrendezett Nemzetkö-
zi Kodály Szeminárium, és az ahhoz csatlakozó Nemzetközi Kodály 
Szimpózium zenepedagógiai és művészi programjaiba.
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November végén a Galántai Kodály Napok keretében tartott kon-
ferencián Bónis Ferenc, Józsa Mónika és Ittzés Mihály előadása hangzott 
el. Pécsett az ének-zenei gimnáziumi oktatás kezdetének 50. évforduló-
jához kapcsolódóan konferenciát és ifjúsági kórustalálkozót rendeztünk. 

Kecskeméten a helyi általános iskolai tanítóknak és énektanároknak 
önkormányzati támogatással zenepedagógiai továbbképzést tartottunk;  
Nyíregyházán havi rendszerességgel zenei klubfoglalkozások voltak. 

A szakmai társrendező feladatát vállaltuk a Veszprém–Felső-Dunán-
túl tagcsoport magyarpolányi Kodály Zoltán szaktáborában. 

*
A számviteli beszámolót Társaságunk titkára Kende Zsuzsánna és 

könyvelőnk dr. Szabó Lászlóné készítette el. A Számvizsgáló Bizottság 
a rendben levőnek találta a beszámolót, s a közgyűlésnek elfogadásra 
ajánlotta. Ez egyhangúlag meg is történt. 

Az MKT a 2013. évben is  a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelően kettős könyvvitelt vezetett.  A 2013. évről már 
az új előírások szerinti számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést 
kellett készíteni és ezt az Országos Bírósági Hivatalnál kell letétbe he-
lyezni.  

A Társaság gazdasági tevékenységet nem végez. Mind a működéshez, 
mind a tartalmi munkához, vagyis programjainkhoz pályázati forráso-
kat kellett igénybe vennünk. 

Munkánkat 2013-ben a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Együtt-
működési Alap, a Magyar Művészeti Akadémia, az Emberi Erőforrássok 
Minisztériuma, a Magyar Művelődési Intézet és a Kecskeméti Önkor-
mányzat támogatta. Az 1 %-os felajánlásokból befolyt 54.000 Ft összeget 
működési költségekre fordítottuk. 

A 2013. évben kapott támogatások összege 6.979.000 Ft volt, melybe 
beleértendő  a 2012-ben, a Kodály Bicinia-Tricinia CD megjelentetésre 
kapott támogatás részleges, 2013-ban jóváírt utófinanszírozása is. Ugyan-
csak januárban kaptuk meg a 2012-13. évi (keresztféléves) működésre 
kapott  400.000 Ft támogatást az EMMI-től.

A Társaság 2013. évi gazdálkodását  erősen befolyásolta, hogy a mű-
ködésre 2012. évben gyakorlatilag nem kaptunk támogatást, és a megítélt 
400.000 Ft január elején folyt csak be. A befolyó tagdíjak és tagdíjtámo-
gatások összege 1.140.000 Ft volt. Ez azonban nem nyújt teljes fedezetet 
az összes működési költségre és a szakmai programok szervezési költ-
ségeire. Egyedi kérelem alapján  2013. novemberében a MMA-tól kap-
tunk 1,5 millió Ft működési támogatást. Ez tette lehetővé, hogy gazdál-
kodásunk lényegében egyensúlyban maradjon. 

A pályázati támogatásokkal előírás szerint elszámoltunk. A támoga-
tásokat teljes mértékben közhasznú tevékenység ráfordításaként hasz-
náltuk fel. 
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Taglétszámunk 2013-ban mintegy 840 fő volt, nagyrészt nyugdíjas. 
Átlagosan az éves tagdíjak egy főre jutó összege 800-900 Ft úgy, hogy 
számos tagtársunk van, aki magasan a megállapított tagdíj összege fe-
letti befizetéssel támogatja a Társaságot. Nekik külön is köszönjük a 
segítséget! 2013. évben tagdíjat 2-3 éve hátralékban lévő tagjainkat több-
ször felszólítottuk tagdíj fizetésre. (Akik erre nem reagáltak, az alapsza-
bály értelmében 2014. évtől törlésre kerülnek. Jelenlegi taglétszámunk 
így 700 fő, beleértve az intézményi tagokat is. 2014. május 22-ig befolyt 
tagdíj összege 650.000 Ft.)

(A gazdálkodással kapcsolatos részletes anyagok, mérleg és eredmény-
kimutatás, előzetes egyeztetéssel megtekinthetők az MKT irodájában.)

A gazdálkodáshoz kapcsolódóan megmlítjük még, hogy a társaságnak 
fizetett alkalmazottja nincs, az irodavezetés és könyvelés elszámolása 
számlás megbízási szerződés alapján történik. A választott tisztségvise-
lők tevékenységüket térítésmentesen,  társadalmi munkában végzik.  
A Társaság senkinek nem nyújtott cél szerinti támogatást, viszont a Tár-
saság munkáját – szükség szerint – jelentős mértékben segítik önkéntes, 
térítésmentesen dolgozó tagjaink, valamint egyes, nem támogatásból meg-
valósuló rendezvényeinken  szereplő művészek, előadók térítésmentesen 
vállalnak fellépést .

A Számvizsgáló Bizottság felvetése nyomán a tagdíjak emelésére Ittzés 
Mihály elnök tett javaslatot. A tagdíjak 2015. évtől érvényes összege:  
a diák és nyugdíjas tagdíj 1000 Ft, az aktív dolgozóké 2500 Ft. A ja-
vaslatot a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és kiegészítés nélkül elfo-
gadta .

*
A 2014-es év már megvalósult programjain túli terveinkből
Megjelentetjük továbbra is A Magyar Kodály Társaság Híreit, fenn-

tartjuk, bővtjük a honlapot. 
KECSKEMÉT – a Kodály Vonósnégyes ifjúsági és felnőtt hangverse-

nye decemberben. – Ismét tervezzük a 3-4 alkalomból álló továbbképzést 
– városi támogatással – az őszi időszakban. NYÍREGYHÁZA – szakmai 
tanácskozás 2015 szeptemberében az ének-zenei általános iskolák mai 
feladatairól, a zenei iskolák és a közművelődés kapcsolatáról. A prog-
ramban bemutató foglalkozások is lesznek. – Folytatódnak a havi zenei-
népzenei klubestek, kirándulás Pécsre. PÉCS – Konferencia, hangverseny 
és iskolások zenei vetélkedője a kodályi zenepedagógia és kórusmozga-
lom jeles pécsi képviselője, Agócsy László emlékére 2014. december 5-6-
án. VESZPRÉM – májusban Éneklő Ifjúság hangversenyek a megye 
három városában; június elején felnőtt kórusok megyei találkozója  
(a KÓTÁ-val együttműködésben). A már hagyományosnak mondható 
augusztusi Kodály szaktábor ének-zenét tanító pedagógusoknak, kar-
vezetőknek Magyarpolányban.
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A közgyűlésen az alapszabály módosítására is sor került a jogsza-
bály változások miatt, a közhasznúsági jogállás elnyerése, illetve meg-
erősítése érdekében. A bírósági jóváhagyással lép majd életbe a MKT új 
alapszabály.

*
Hagyományainkhoz híven a közgyűlés tiszteletbeli tagokat választott.
Szokatlanul sok név került fel a listára. Ennek indoka, hogy sok érde-

mes kolléga van, aki a Társaság keretében, kifejezetten a Társaság prog-
ramjai érdekében tevékenykedik, mások pedig eseti partnerként segítik 
a munkát, vagy más területen, például előadóművészként,  szolgálják 
híven a „Kodály-ügyet” hosszú évek, évtizedek óta. Tiszteletbeli taggá 
választásuk munkájuknak az elismerése, de egyúttal a Társaság  
„referenciája” is.

Kodály vonósnégyes volt és jelenlegi tagjai: Szabó Tamás, Fias Gábor, 
Devich János, Falvay Attila, Tóth Erika, Fejévári János, Éder György; 
Onczay Csaba, Bartalus Ilona, Decsényi János, Erdei Péter, Herboly  
Ildikó, Kertész Attila, Kollár Éva, Rozgonyi Éva, Sebestyénné Farkas  
Ilona, Angi István – Kolozsvár, Józsa Mónika – Galánta. 

A tiszteletbeli tagságot tanusító oklevelek átadására az évadzáró el-
nökségi ülésen, június 16-án a Kodály emlékmúzeukban került sor.

Megemlékezés
A közgyűlés érdemi munkájának befejzését követően Kodály Székely 
fonójának egy részletét DVD-ről felidézve emlékeztek meg a  jelenlévők 
a legutóbbi közgyűlés óta elhunytakról: 
Andor Éva, Ág Tibor, Barsi Ernő, Dobos Kálmán, Gáll Andrea,  
Gutt man Mihály, Horváth Rezső, Karai József, dr . Margócsi József,  
dr . Nagy Bálintné, Olsvai Imre, Pallagi János, dr . Sulyok Ágnes,  
Szokolay Sándor, Ugrin Gábor,  továbbá  Halmos Béla, Komlóssy  
Erzsébet, Péter Miklós .


