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Az előző esztendőkben még a Hajdúszováti Kodály Énekkar is szere-
pelt, és itt köszönthettük Szathmári Károly neves karnagyot, akit még 
sokan jól ismertünk. Majd azt követően már csak vendégként jelent meg 
kedves feleségével együtt. 

 A VI. Hajdú Kórustalálkozón 2014- december 6-án Szathmári Károly 
az énekkar nyugalmazott karnagya a rendezvény Díszvendége volt, és 
köszöntötték 89. születésnapja alkalmából. A Zagyva László Vegyes kar, 
Berkesi Sándor: Jöjjetek Krisztust dícsérni c. művével, majd közösen 
énekelte valamennyi résztvevő, szeretettel és tisztelettel köszöntve  
a karnagy urat.

Sajnos az évtizedek múlása elveszi az emberi erőt, e Találkozón már 
csak rövid ideig tudott résztvenni − elköszönt az énekesektől − és korán 
távozott. 

Néhány hónap múlva 2015 áprilisában, 90-ik évében hosszú és tartal-
mas életétől is búcsút véve Szathmári Károly örökre távozott. 

Márkusné Natter-Nád Klára

Pécsi Géza emlékére
  
Élete során lankadatlan erővel és lelkesedéssel működő Pécsi Géza, 

Apáczai-díjjal és Arany Érdemkereszttel kitüntetett zenepedagógust, 
türelemmel viselt hosszú betegség után 88 éves korában érte a halál.

„Egy hangszer voltam az Isten 
kezében” ez a Juhász Gyula idé-
zet címe a 2011-ben megjelent 
életrajzi regénynek. Havasi János 
a könyv szerzője bevezetőjében 
így ír: „Pécsi Géza a lelkét kitet-
te azért, hogy olyan zenei, mi 
több; érzelmi nevelési módszer-
rel gazdagítsa a magyar iskola-
ügyet, amely lehetővé tenné, 
hogy a középiskolai korosztály 
akkoriban legnagyobb részét ki-
tevő szakmunkástanuló réteg ne 
szakbarbárként kerüljön ki az 
iskolapadból, illetve a tanmű-
helyből.”

Pécsi Géza több évtizedes pe-
dagógiai pályája során tanított 
szakmunkásképző iskolában is, 
ahol az ének-zene nem szerepelt 
mint hivatalos tantárgy. Saját  
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tapasztalatait megélve, kívánt „kulcsot” adni a muzsikához mindazok-
nak, akiket az élet okkal, vagy ok nélkül többé-kevésbé kizárt a zenei 
élet öröméből. Minél szélesebb kört kívánt eljuttatni a zene- és művésze-
tek megismeréséhez. 

Hosszú évek óriási anyaggyűjtése eredményeként elkészült a „Kulcs  
a muzsikához” könyv kézirata, az 1980-as évek közepén indította útjára 
a Tankönyvkiadónál. Töretlen ugaron indult útjára az engedélyeztetések 
útvesztőjében, de erős hittel és meggyőződéssel a nemes cél – a zene 
megismertetésének – érdekében. A kezdeti keskeny ösvényt, az úthenger 
erejével kellett egyre jobban szélesíteni, hogy negyedszázad során kor-
szerű útra térjen. 

Az 1991-ben megjelent máso-
dik kiadás már beszámolhatott 
– a könyvtárosok szavazatai 
alapján elnyert, az egyik legkere-
settebb, ezáltal legolvasottabb 
könyv elismeréséről – a Fitz  
József könyvdíjról. Majd néhány 
év múlva a MÁS-KÉP díjról.

Pécsi Géza rendületlenül to-
vább dolgozott, újabb és újabb 
részletekkel bővítette az alap-
anyagot. Kezdettől fogva hangzó 
anyag társult a könyvhöz. Ez  
a technika fejlődésével mindig 
újabb formában jelent meg (le-
mez, kazetta, CD stb.) Minden 
kiadás újabb alapanyaggal bő-
vült: Művészeti, Zeneismereti, és 
Magyar népzenei ismeretekkel.

 Igazi munkatársra lelt kedves 
felesége Pannika személyében, aki a szerkesztés feladatait hamar elsajá-
tította és remek szakszerű munkát végzett ezen a téren. Kiváló szerző-
társa is felnőtt az idők során, a komoly zenei tanulmányokat végzett 
lánya Uzsalyné Dr . Pécsi Rita személyében.

Ám a kiadói nehézségek tovább tornyosultak a negyedik bővített ki-
adás már az Alapítvány, kiadása. Majd a kényszerszülte megoldás saját 
kiadó megalapítását eredményezte. A nagy áldozattal és sok munkával 
járó önállósulás azóta lehetővé tette további tervezett kiadványok 
létreho zást. A Kulcs a Muzsikához Kiadó nagyon sok kisebb, nagyobb 
kiadványt jelentetett meg. Néhányat említve: Kultúrák kulcsa, munka-
lexikon; Kronológiai táblasor; Énektár; Nótafa I-II.; Tanmenet és mód-
szertani ajánlás. A fáradhatatlan szerző az országhatáron túlra is tekin-
tett, 1999-ben német nyelven is megjelentette a könyvet. 
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Majd szorgos munkája révén 2011-ben megvalósulhatott újabb álma, 
Liszt Ferenc 200. évfordulója tiszteletére, önálló kiadványként, ízléses, 
finom külső megjelenésben napvilágot láthatott Liszt Ferenc: Les 
Preludes, A szimfonikus költemény bemutatása szóval és zenével című 
könyve. Ismerve az előzményeket megállapíthatjuk, hogy 25 éve biztosan, 
de már korábban is szívéhez nőtt e könyv témája, hiszen végigkíséri  
a Kulcs a muzsikához valamennyi kiadását.

De legalább ilyen kedves téma volt számára Kodály Háry Jánosa, ami-
ről ugyancsak önálló kis zenés, szines-képes kiadványt jelentetett meg.

Pécsi Gézát egész élete során sok meg nem értés és gáncsoskodás 
érte, de töretlenül megtartotta világnézetét, hazája és a szegények irán-
ti elkötelezettségét. A szendvedőkön, a szegényeken való segítés kitelje-
sítette magánéletét és tartós családi akcióvá vált. Éppen a családi háttér 
nyújtotta az erőt, a biztonságot, a szeretetet, és mindenek ellenére derűs 
és magabiztos életszemléletét. Sugárzó személyiség volt, tanítványai, 
barátai így ismerték őt. 

Temetése szűk családi körben volt április 28-án, tisztelői és barátai 
május 18-án este a Pécsi Dómban tartott szentmisén vehettek tőle örök 
búcsút. Mi Kodály Zoltán szavaival emlékezünk:

„Minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazá-
jának szolgálni tud . Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik 
leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé 
teszi az emberiség jótevője .”

Márkusné Natter-Nád Klára

A 2015. évi Közgyűlésről
A jegyzőkönyv rövidített változata

Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az elnök május 9-én 9:30-
ra hívta össze a Közgyűlést, melynek ezúttal nemcsak az előző évi jelen-
tések elfogadása, a 2015. évi tervek jóváhagyása volt a feladata, hanem  
a tisztújítás is. A határozatképesség hiánya miatt másodszorra összehí-
vott Közgyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképesnek 
minősül. A Közgyűlés 47 résztvevővel 10 órakor kezdte meg munkáját 
a Kodály Emlékmúzeum előadótermében. 

dr . Ittzés Mihály elnök köszöntötte a jelenlévőket, köztük Kodály  
Zoltánné tiszteletbeli elnököt, Szőnyi Erzsébet tiszteletbeli társelnököt 
és dr. Bónis Ferenc zenetörténészt, aki 2007-ig volt a MKT elnöke. Az 
elnöki megnyitó után megemlékeztek a 2014. évi közgyűlés óta elhunyt 
tagjainkról – Andor Éva, Boda Domokos, Dr. Margócsy József, Olsvai 
Imre, Pécsi Géza, Szathmári Károly.


