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„Van egy pár dolog, ami Kecskemét hírnevét szellemi téren is terjesztheti, világszerte. 

Például van itt egy iskola, amely úgy mőködik már, mintha magam itt éltem volna és tettel 

segíthettem volna létrejöttét. Ez az iskola és ami ebbıl kinı, még lehetne olyasmi, ami 

Kecskemét hírnevét szellemi téren is kiemeli […] A város híre, különbözı ehetı és iható 

terményei mellett, a szellem területére is át fog nyúlni.”    Kodály Zoltán 1957. december 16-

án Kecskeméten elmondott beszédében így méltatta az 1950-ben létrejött ének-zenei iskola 

munkáját.  Néhány évtized elteltével valóban igazolhatjuk Kodály Zoltán akkori gondolatait, 

hiszen Kecskemét kulturális hírnevét nagymértékben a Kodály Iskola, s a késıbb megalakuló 

Kodály Intézet munkájának köszönheti. 

 Nyilvánvaló azonban, hogy mind az Iskola mind pedig az Intézet létrejöttének 

feltételeit maga Kodály Zoltán életmőve teremtette meg. Hiszen zeneszerzıi munkássága, 

zenepedagógiai elvei – teljes, értékes embert nevelni az ének, a muzsika segítségével, s 

egyúttal értı, mővelt közönséget adni a zenének – tették lehetıvé, hogy a hatvanas évekre az 

ének-zene a hazai köznevelés szerves részévé váljon, hogy sorra alakuljanak az ének-zenei 

általános iskolák 

Az 1960-es évek végén a magyar zeneoktatás eredményei a nemzetközi érdeklıdés 

középpontjába kerültek. Egyre több külföldi zeneoktató kereste fel Magyarországot. Azok 

száma is növekedett, akik nemcsak egy- két napos látogatásra érkeztek, hanem hosszabb idıt 

töltöttek itt ismereteik elmélyítése céljából. A nemzetközi érdeklıdés növekedése, s ezzel 

együtt a hazai énekoktatás helyzetének javítása egy új intézmény létrehozását segítette elı. Ez 

az új intézmény a Kodály szülıvárosában, Kecskeméten létesített Kodály Zoltán 

Zenepedagógiai Intézet. 

 Az Intézetet 1973-ban hozta létre az akkori mővelıdési miniszter. Az Alapító Okirat a 

következıkben határozta meg az új intézmény feladatait: 



1. Az ének-zeneoktatás fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati 

tapasztalatok feltárása, javaslatok kimunkálása; 

2. a magyar zenepedagógiai módszerek külföldi megismertetésének 

szervezése; 

3. külföldi zenepedagógusok magyar zenepedagógiai- módszertani 

továbbképzése;  

4. tudományos konferenciák, kollokviumok szervezése itthon és külföldön 

5. kiadványok megjelentetése. 

Ezzel a döntéssel itthon és külföldön is egyedülálló intézmény jött lére, ahova már az elsı 

tanévre is jelentıs számú zenepedagógus jelentkezett a világ minden részérıl; bizonyítékául 

annak, hogy Kodály szellemi hagyatéka nemcsak a magyar kultúra és oktatás értéke, hanem 

zenepedagógiai elmélete mintegy a „szellemi világörökség része” is.  

Az eltelt 30 évben az Intézet a magyar zenepedagógia ismert és elismert mőhelye lett 

itthon és külföldön egyaránt. Tevékenysége az évek során újabb s újabb területekkel bıvült: 

hazai és határon túli magyar énektanárok számára továbbképzések szervezésével, 

zenepedagógiai archívum létrehozásával, kutatási feladatok felvállalásával, szakmai 

találkozók, konferenciák szervezésével, kiadványok megjelentetésével, a Kodály 

Emlékmúzeum megnyitásával és igen sokrétő kulturális tevékenységgel (hangversenyek, 

kiállítások, fesztiválok és kórustalálkozók szervezése). 

 Az Intézet 30 éves mőködése alatt egyedisége, szerteágazó és sokszínő tevékenysége 

miatt többször került abba a helyzetbe, hogy nehezen lehetett besorolni egy-egy készülı 

oktatási/felsıoktatási rendelet vagy törvény hatálya alá. Ez az egyediség, „besorolhatatlanság” 

különösen az 1990-es években, az új felsıoktatási törvény rendelkezései miatt – a törvény 

csak két felsıoktatási intézménytípust jelöl meg: egyetem és fıiskola – már szinte mőködési 

problémát okozott. 



Az Intézet történetérıl, mőködésérıl, hazai és nemzetközi szerepérıl nem készült még 

átfogó elemzés, csupán egy-egy részterület feldolgozására került sor. Így például 

szakdolgozat készült a Kodály Szemináriumok történetérıl, valamint az Intézet kulturális 

turizmus területén betöltött szerepérıl. 

A téma feldolgozása levéltári kutatásokat igényelt, valamint rendkívül fontos volt az 

Intézet Zenepedagógiai Archívumában fellelhetı dokumentumok áttekintése (hazai és 

nemzetközi kiadványok, folyóiratok, hagyatéki anyagok, a Kodály koncepció nemzetközi 

adaptációjának irodalma). A fıbb tevékenységi területek áttekintéséhez pedig az intézeti 

irattár anyaga, valamint a tanulmányi hivatal dokumentumai nyújtottak további rendkívül 

értékes adatokat. A munka megkezdésekor mind az irattár, mind pedig a tanulmányi hivatal 

iratainak rendezésére volt szükség, mivel az ott fellelhetı dokumentumokról eddig nem 

készült összesítés. 

 A dolgozat megírásához fontos és értékes adalékokkal szolgáltak az Intézet 

alapításakor és fejlıdése során meghatározó szerepet betöltı személyek többek között Kodály 

Zoltánné, Erdei Péter és dr. Ittzés Mihály személyes emlékei. A velük való beszélgetések 

nemcsak az Intézettel kapcsolatos információkat tartalmaznak, hanem az adott korra, a 

zeneoktatás hazai és nemzetközi helyzetére és a hazai zenei közéletre vonatkozó adatokat is.  

A beszélgetések egy része írott és hangzó formában az intézeti Archívumba kerültek, ezzel is 

segítve a korral foglalkozó esetleges késıbbi kutatásokat.  

Jelen dolgozat célja az, hogy bemutassa az Intézet létrejöttének hazai és külföldi 

elızményeit, alapításának szakmai hátterét és egyéb körülményeit; felvázolja a szervezeti 

felépítés kialakítását és a szakmai programok elindítását; áttekintse a különbözı tevékenységi 

köreit, s azok jellemzıit; elemezze az elért eredményeket; lehetıségekhez mérten feltárja a 

hiányosságokat, illetve azok okait, s mindezzel talán segítséget tud adni a továbbfejlıdés 

lehetséges módozatainak kidolgozásához. 



  A dolgozat elsı fejezete az Intézet megalapítását segítı hazai és nemzetközi 

intézményeket és eseményeket – hazai és külföldi nyári tanfolyamok, konferenciák, szakmai 

találkozók – tárgyalja, kiemelve a Kodály Musical Training Institute [Kodály Zenei Képzı 

Intézet] USA, valamint a kecskeméti Kodály Iskola jelentıségét. Külön foglalkozik azokkal a 

hazai és külföldi zenei szakemberekkel, akiknek munkája hatással volt az Intézet 

létrehozására.  

A következı fejezet a létrehozás körülményeit vizsgálja, választ keresve arra, milyen 

szakmai és kultúrpolitikai szempontok játszottak szerepet e különleges intézmény 

kialakításakor, milyen különbözı elképzelések születtek feladatait és felépítését illetıen.  

Külön fejezet foglalkozik a 70-es évek hazai és nemzetközi zeneoktatási rendszerével, 

hiszen ez a szakmai közeg is befolyásolta azt, hogy az új intézmény milyen keretek között 

kezdte meg tevékenységét, milyen tanfolyamokat hirdetett. 

A következı négy fejezet részletesen bemutatja az Intézet tevékenységi köreit, így 

foglalkozik többek között a külföldi zenei szakembernek szervezett éves tanfolyam 

tanulmányi programjaival, Kodály Szemináriumok tanfolyamaival, a nemzetközi 

kapcsolatokkal, az Intézet kiadói, kutatási és közmővelıdési tevékenységével.  

A záró fejezet pedig végigköveti az Intézet és a hazai felsıoktatás viszonyát, bemutatja 

azokat a terveket, amelyekkel az évtizedek során megpróbálták a felsıoktatás rendszerébe 

integrálni. A dolgozat lehetıségeihez mérten elemzi az elért eredményeket, és felvázolja a 

hiányosságok okait.  

A dolgozat 2005-ig tárja fel a legfontosabb eseményeket és összefüggéseket. 2005. 

január 1-jével bekövetkezett integráció, ti. a Kodály Intézet a Liszt Ferenc Zenemővészeti 

Egyetem önálló oktatási egységeként mőködik tovább, új fejezetet nyított az Intézet 

történetében. Ennek a helyzetnek a feltárása és elemzése – kellı távlattal – már egy újabb 

kutatás feladata lesz.  



Elmondhatjuk, hogy az Intézet eddigi sikeres mőködése biztos alapot ad arra, hogy – 

Kodály Zoltánné szavait idézve –„az érték biztos talaján, de állandó megújulásra készen 

Kodály szellemében, tovább haladjon legmagasabb célja felé: hogy ne csak értékmegtartó, de 

egykor maga is értékmérı lehessen” 8 
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