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A magyar kormány 1997-ben – emlékezve Széchenyi István 1825. évi felajánlá-
sára –, november 3-át a Magyar Tudomány Napjává nyilvánította. 2004. novem-
ber 3-tól pedig hivatalosan a Magyar Tudomány Ünnepéről beszélhetünk. 

A „Magyar Tudomány Ünnepe 2005” rendezvénysorozat megnyitójára a pé-
csi tudományegyetemen került sor, majd 2006-ban a szegedi tudományegyetem 
lett a rendező. Mindenki azt várta, hogy 2007-ben a nyitóünnepségre Debrecen-
ben kerül sor. A lesújtó hír április végén érkezett, hogy az Oktatási és Művelő-
dési Minisztérium a 2007. évi ünnepi megnyitót egy budapesti középiskolában 
kívánja megrendezni. A levél, amely azt is tartalmazta, hogy a 2008. évi meg-
nyitó helye Debrecen lesz, szerény vigasz volt, annál is inkább, mert korábban 
már hozzákezdtünk egy olyan ünnepség szervezéséhez, amelynek keretében Ko-
dály Zoltán születésének 125. és halálának 40. évfordulójáról is megemlékezést 
terveztünk. Mindazok, akik valamilyen formában érintettek voltunk a kezdemé-
nyezésben, egyhangúlag amellett döntöttünk, hogy a Kodály év alkalmából „A 
zene és az innováció ünnepe” című rendezvénytervet meg kell valósítanunk. 

Kezdetben a legnagyobb nehézséget az időpont egyeztetése jelentette. Sze-
rencsére Vizi elnök úr határidőnaplójában is sikerült bár csak egyetlen napot ki-
választani, de ettől kezdődően megvolt a fix időpont – ugyan november előtt, 
október 10-e – a mai nap. Hálásak vagyunk, hogy Elnök úr minden esetben se-
gítségünkre sietett. Hasonlóan élveztük Kósa Lajos polgármester úr segítségét is, 
és munkatársai is mellettünk álltak. Fésűs László akadémikus úr és Nagy János 
professzor úr, rektoraink, mindenkor segítségünkre voltak. Hasonlóan támogatta 
elképzelésünket Miklóssy Ferenc úr, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, továbbá munkatársa, dr. Skultéti Éva főtitkárasszony. 

Nagy tisztelettel és köszönettel fordulok a délelőtti program előadóihoz, így 
mindenekelőtt Vásáry Tamás karmester és zongoraművész úrhoz, aki ma este 
még Tatabányán is fellép. Különösen hálásak vagyunk Eősze László zenetörté-
nész professzornak és Szőnyi Erzsébet Kossuth-díjas kiváló művésznek, akik 
Kodály Zoltán egykori tanítványaiként hozzák magukkal Kodály emlékét. 
Szőnyi Erzsébet a Magyar Kodály Társaság elnöke is. 
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Külön áldozatot vállalt Molnár Zsolt gordonkaművész és Duffek Mihály 
zongoraművész, a Debreceni Egyetem Zenetudományi Kar dékánja, akik elő-
adóművészek, de vállalkoztak előadások tartására is, hogy minél közelebb hoz-
zák Kodály Zoltánt Debrecenhez és a tudományt a művészetekhez. Duffek Mi-
hály főiskolai tanár úr amerikai útját is elhalasztotta, hogy segítse a tervezett 
program megvalósítását. 

Szeretném kiemelni, hogy az esti program előadói, a karnagyok: Török Ág-
nes a Canticum Novum, Berkesi Sándor a Debreceni Református Kollégium 
Kántusa, Bimbós Anikó a Nagyváradi Partiumi Egyetem Vegyeskara és Ella Ist-
ván a Debreceni Kodály Kórus karnagya, továbbá a közel 150 énekes térítés nél-
kül segítik a programot. Hála és tisztelet illeti mindnyájukat. 

Köszönet és elismerés illeti a DAB különböző vezetőit, így Bitskey István 
akadémikust, Fekete Károly főtitkárt és Csizmazia Zoltán professzor urat az ön-
zetlen segítségért. Hasonló köszönet illeti Gulyás Judit kolleginát, kiváló szerve-
ző munkájáért. 

A DAB munkatársai közül Magyar Éva szervezőtitkár, Papp Mária Edit ny. 
szervezőtitkár, és Gál Józsefné adminisztrátor lelkiismeretes munkáját illeti el-
ismerés. 

Köszönettel tartozunk a Debrecen hetilap munkatársainak, továbbá a Debre-
cen TV igazgatójának, Széles Tamás úrnak és Iván Aurél szerkesztő úrnak a ren-
dezvény propagálásáért. 

A jóindulatú és nemes segítőkészségnek számos példájával találkoztam az 
elmúlt fél év során, de azt a figyelmet és megoldást kereső magatartást, amelyet 
Meskó Attila akadémikus, főtitkár és Pálinkás József akadémikus, a Debreceni 
Egyetem Tudományegyetemi Karok elnöke részéről tapasztaltam, aligha lehetne 
elfeledni. 

Mi, a rendezők, a hallgatóság megtisztelő részvételét és figyelmét hálásan 
köszönjük. 

 
 


