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Mai levelem egy világhírű magyar zeneszerző finnországi ünneplésével 
foglalkozik, nevezetesen az immár 30. alkalommal megrendezendő Kodály 
Zoltán tiszteletére rendezett  ünnepi héttel. 

 
Kodály Zoltán 

 



 

Egy kis történelem 
A legtöbb zene iránt érdeklődő magyar tudja, hogy ki volt Kodály Zoltán (1882-
1967).   Az ö neve arany betűkkel íródott nem csak a magyar zene hanem  a 
zeneoktatás történelmébe is. A témában írt könyvei és esszéi ismertek az egész 
világon.  Zeneoktatási módszere Kodály-módszer néven mindenütt ismert, 
műveit milliók éneklik  szerte a világban. 

Kodály hét Finnországban 
Finnországban Szilvay Csaba csellóművész, a Sibelius akadémia és a Kelet-
Helsinki zeneiskola  tanára vetette fel 1989-ben a Kodály-hét létrehozásának 
ötletét. Alapja ennek a gondolatnak az, hogy Kodály Zoltán szerint ”A zene 
mindenkié”. Azóta ezt, a már nemzetközileg is ismert ünnepi hetet a Kelet-
Helsinki Zeneiskola rendezi. 

 
XXX. Nemzetközi Kodály hét Finnországban 

  

Az immár harmincadik  Kodály hét  idén március 3.-án ünnepi megnyitó 
hangversennyel  kezdődött Helsinkiben a Magyar Tudományos- és 
Kulturális  központban (Kaisaniemenkatu 10). A hangversenyen a Kelet-
Helsinki Zeneiskola  jelenlegi es régebbi diákjai valamint tanárai léptek fel, 
bemutatva a Kodály elvei szerinti zeneoktatás fényes eredményeit. Itt említem 
meg,  hogy az iskolai diákjainak jelentős része választotta/választja  a zenei 



pályát és Finnországban nincs olyan zenekar, melynek zenészei között ne 
lennének ennek az iskolának tanítványai. 

Az idei ünnepi héten minden nap volt egy Kodály Zoltánra emlékeztető 
hangverseny vagy Helsinkiben vagy Espoo-ban. Minden  hangverseny ingyenes 
volt! 

A finnországi Kodály hét programja 
Az ünnepi hét 2019. március 3.-án a Magyar Kulturális és Tudományos 
Központban (Kaisaniemenkatu 10) kezdődött. 
 

 
Magyar Kulturális és Tudományos Központ 

  
Március 4.-én, hétfőn  Helsinki központjában az un. Hakasalmi villában  
(Mannerheimintie 13 B) ifjú virtuózok adtak hangversenyt. 
 

 
Hakasalmi villa 

 



Március 5.-én, kedden  nagyszabású ünnepi hangverseny volt Finnország 
legnagyobb kőtemplomában,  a Johannes templomban (Korkeavuorenkatu 12) 
 

 
Johannes templom 

 

Ezen a hangversenyen fellépett a Kelet-Helsinki Zeneiskola Itätuuli = Keleti 
szél  nevű  ifjúsági fúvószenekara, az iskola ifjúsági vonószenekara: 
Juniorjouset. 

 
Juniorjouset – Fiatalok vonószenekara 

 

Ebben a programban közreműködött a finnországi Kodály Kórus is. A kórust 
1992-ben alapította  Matti Koivisto – aki jelenleg is énekel a kórusban – és egy 
japán kórusvezető Chifuru Matsubara. Jelenleg a kórusnak 26 tagja van, 
vezetőjük Kaija Sidoroff. A kórus tagja a finn SULASOL nevű szövetségnek  
(Suomen Laulajien ja Soittajien Liitto = Finn Énekesek és Zenészek Szövetsége) 



 
Kodály kórus 

 

Március 6.-án  este Helsinkiben, az un. Balder teremben   
(Aleksanterinkatu 12)   kamarakoncert volt. 
 

 
Balder terem helye 

 

Itt lépett fel Szilvay Réka hegedűművész, a Sibelius Akadémia 
professzora,  Haffner Eszter hegedűművész, a Grázi Egyetem és a Dán Királyi 
Zeneakadémia professzora, valamint  Marko Ylönen csellóművész, a Sibelius 
Akadémia professzora. 



 
 

Műsorukban Bartók, Kodály és Dohnányi művei szerepeltek. Erre a 
hangversenyre is ingyenes volt a belépés. 

Március 7-én Helsinki Laajasalo nevű városrészének templomában  került 
megrendezésre az Énekesek estje. (Cím: Reposalmentie 13) 
 

 
Laajasalo temploma 

 

Március 8.-án volt az ünnepi hetet bezáró hangverseny Espoo Sello nevű 
bevásárlóközpontja melletti lévő hangversenyteremben. (Sellosali 
(Soittoniekanaukio 1) 
 



 

 Itt a  Kelet-Helsinki Zeneiskola Gyermek- és Ifjúsági Vonószenekarai, valamint 
az espooi Juvenalia Zeneiskola kamarazenekara muzsikált. 

 Kedves Olvasók! 

Befejezésül  egy pár szó a Kelet-Helsinki Zeneiskoláról, az ünnepi Kodály hét 
szervezőjéről. 

 
Kelet-Helsinki Zeneiskola 

 



Ebben az iskolában kezdte egy lánglelkű magyar testvérpár dr. Szilvay Géza 
hegedűművész és Szilvay Csaba csellóművész finnországi életét a  hetvenes 
évek legelején. Fáradhatatlan és áldozatos munkájuk  eredményeként lett 
ismert  a zeneiskola az egész világon. Ez az iskola  Finnországban Kodály 
Zoltán zeneoktatási módszerének bölcsője és terjesztője ahol számos külföldről 
érkezett zenetanár is ismerkedik  a világsikereket elért módszerrel és az iskola 
számos zenekarával. 

Az eltelt évtizedek során a Kelet-Helsinki Zeneiskola fiatal diákjai  saját 
példájukkal bizonyították  Kodály Zoltán örökérvényű szavait: „A zene 
mindenkié!” 
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