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Galántai Kodály Dalkor - Józsa Mónika részére

125 éve szUletett Kodály Zoltán, a XX. század nagy magyaIja, a zseniális zeneszerzo,
népzenekutató, zenetudós, Bartók Béla elhivatott társa a muvészetben: a Psalmus Hungaricus,
a Háry János, a Székelyfonó, a Galántai táncok, a Budavári Te Deum, a Fälszállott a páva
alkotója, aki az 1920-as évek óta az iskolai zenei nevelés, a kóruskultúra megújításán, és
ezá1tal a magyar käzänség zenei muve1tségének megemelésén fáradozott.

A világhábolÚ után a Magyar Népzene Tára szerkesztoje; a Magyar Tudományos Akadémia
elnäke; a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsának elnäke, aki pedagógiai muveivel és
tanítványok egész sorának segítségével célul mzte ki a a zenei analfabetizmus felszámolását
és a magasabb rendu zene iránti igény felkeltését. A világszerte elismert Kodály-koncepció
megfogalmazza: a zene az általános muveltség szerves része; a zenetanulás alapja a népdalra
támaszkodva az ének; s a zenei írás-olvasás elsajátításán keresztiil mindenki birtokába juthat a
magasabb zenei kultúrának. A koncepció és az annak érvényre jutását segíto módszer
nemcsak elismerésre tett szert, de kävetokre is: Japán, Kanada, az USA, Franciaország,
Finnország, Anglia, Gärägország, Ausztrália, Dél-Korea: mindenlitt sikerrel alkalmazták a
Kodály elvei szerinti zeneoktatást. A hang- és hangkäzviszonyokban való tájékozódást
megkännyíto relatív szolmizáció - Arezzói Guidó óta eloszär - a magyar módszer révén vá1t
käzértheto és világszerte elterjedt eszkäzzé.

Kodályt azonban nemcsak pedagógiai munkássága emeli a jeles személyiségek käzé:
szimfonikus darabjai és kamarazenéje, mindenekelott pedig kórusmuvei és világszerte játszott
oratóriumai a zeneszerzok, elméleti és népzenetudományi írásai a tudósok käzätt jelälnek ki
számára elokelo helyet a magyar és az európai zenetärténetben. Népzenei lejegyzései és
rendszerezo munkája pedig ezer év kultúrkincsét tárta fól számunkra.

"Magyarnak szuletni ma már nem lehet. Azt mindenkinek magának kell megszereznie.
Magyar az, aki a magyar kultúra részese ... A magyar teljesen magára hagyott nép - vigasz: a
maga erejéból tudott lenni és maradni, ami: még mindig elég erós, hogy nemzetet lehessen
belóle építeni - de nem rája erószakolt idegen anyagból ... "

Kodály Zoltán szUletésének 125. évében nyújtjuk át az általunk az o tiszteletére és
szeretetével alapított és adományozott Kodály Zoltán-emlékdíjat a magyar zene élo
nagyjainak, itthon, a Kárpát-medencében és a tágasabb nagyvilágban.
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