A Magyar Kodály Társaság 2016-ban választott tiszteletbeli tagjairól

Az MKT 2016. május 21-én megtartott évi rendes közgyűlésének napirendjén szerepelt, a
hagyományokhoz híven, a tiszteletbeli tagok választása. A beérkezett javaslatokat rövid
indoklással Ittzés Mihály elnök ismertette. A tiszteletbeli tag címet a közgyűlés adományozhatja közvetlenül a társaság érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért, illetve a Kodály
életmű művészi, tudományos és/vagy pedagógiai szolgálatáért. Így a címet egyaránt megkaphatják az MKT tagjai, illetve külső személyek.
2016-ban a következő személyek vehették át a június 6-án tartott évadzáró elnökségi ülésen,
tiszteletbeli elnökünk, Kodály Zoltánné és tiszteletbeli társelnökünk, Szőnyi Erzsébet jelenlétében a tiszteletbeli tagságot tanúsító oklevelet:
SOMORJAI PAULA énekművész tanárnőt Kodály Zoltán nevelési eszméinek hiteles és hatékony képviseletéért, magas színvonalú előadóművészi tevékenysége, a Társaság érdekében
végzett áldozatos munkája elismeréséül;
DR. TARI LUJZA népzenekutatót, tudományos főmunkatársat Kodály Zoltán népzenetudományi örökségének gondozása terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;
HOLLÓS MÁTÉ zeneszerzőt, vezérigazgató urat Kodály Zoltán zeneszerzői életművének
megismertetése, a hanglemez-összkiadás megjelentetése érdekében végzett tevékenysége
elismeréséül;
DR. TÓTHPÁL JÓZSEF c. főiskolai tanárt, a filozófiai tudományok kandidátusát, a Magyar
Muzsikus Fórum elnökét Kodály Zoltán zenei művelődési eszméinek hiteles képviselete, a
magyar zenei élet sok évtizedes szolgálata elismeréséül;
VARGA KÁROLY zenetanárt, a Magyar Rádió nyugalmazott munkatársát Kodály Zoltán
eszméinek hiteles képviseletéért, az ifjúság zenei műveltségének gyarapítását szolgáló
szerkesztő-műsorvezetői tevékenysége elismeréséül;
ZELINKA TAMÁS zenetanárt, a Parlando c. folyóirat szerkesztőjét, ny. kulturális főtanácsost
Kodály Zoltán eszméinek hiteles képviseletéért, a Társaságunk érdekében kifejtett több
évtizedes tevékenysége elismeréséül fogadta közgyűlésünk a tiszteletbeli tagok sorába.
Továbbá KOCSIS ZOLTÁN zongoraművész, főzeneigazgató urat a magyar zenei
hagyományok legmagasabb szintű művészi képviselete, Kodály Zoltán műveinek kiemelkedő
tolmácsolása elismeréseként választotta tiszteletbeli taggá a közgyűlés. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar főzeneigazgatója, aki egyébként régóta tagja a Magyar Kodály Társaságnak,
sajnos nem tudott megjelenni az ünnepélyes alkalmon. Július 21-én, zenekari próbája előtt,
Kovács Géza főigazgató és a muzsikusok jelenlétében nyílott lehetőség arra, hogy Társaságunk elnöke, dr. Ittzés Mihály, a két társelnök, Kollár Éva és Hartyányi Judit, valamint
Márkusné Natter-Nád Klára, a Magyar Kodály Társaság Hírei főszerkesztője társaságában
átnyújtsa az oklevelet a Kossuth-díjas művésznek. Szőnyi Erzsébet üzenetben, Kodály Zoltánné telefonon gratulált Kocsis művész úrnak.
Egyrészt azt reméljük, hogy valóban egy közösség adta kitüntetés a tiszteletbeli tagság,
másrészt a társaság számára megtiszteltetés, ha a művészet, a zenetudomány, a zenepedagógia
és a zenei közélet jeles személyiségei elfogadják a címet. Ők a „védnökeink”, támogatóink,
akik munkásságukkal, életművükkel erősítik szakmai hiteleségünket, s közös törekvéseinket
is hitelesítik.

