
4

Kodály Zoltánné Köszöntése

November 9-én az Emberi Erőforrások Minisztériumában, az Akadémia 
utcai Batthyány palotában, zenei intézmények és szakmai egyesületek 
vezetőinek jelenlétében bensőséges ünnepségen köszöntötték Kodály 
Zoltánné Péczely Saroltát 75. születésnapja alkalmából. 

Hoppál Péter államtitkár bevezető szavait követően Balog Zoltán  
miniszter úr, majd Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, 
Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, végül  
Erdei Péter a Kodály Intézet volt igazgatója köszöntötte az ünnepeltet. 

Nagyrabecsült Kodályné Asszony! Miniszter Úr!
Kedves Ünneplő Gyülekezet!
Köszöntőmet hadd kezdjem azzal, hogy Kodály Zoltánné Péczely  

Saroltával szemtől szembe először 1968. február 27-én találkoztam a 
Zene akadémián. Ez a dátum azért maradt meg az emlékezetemben, mert 
az volt a karvezetői diplomahangversenyem napja, ahol ő is jelen volt.

Azokban az években többször eszembe jutott, hogy vajon hol és ho-
gyan kapcsolódik egymáshoz ugyanazon testben e két név által megraj-
zolható személyiség, hol ér véget az egyik, és hol kezdődik a másik? 

Debreceni gimnazista koromban több alkalommal láttam Kodály 
Zoltánnét messziről, de ez csak arra volt elég, hogy megfigyeljem, milyen 
finom érzékkel, odaadó figyelemmel vette körül férjét.
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Láttam őt egészen közelről 1967 márciusában, amikor magam zene-
akadémistaként, megilletődve álltam Kodály Zoltán ravatala mellett – 
innen nem messze – a Magyar Tudományos Akadémia előcsarnokában.

A későbbiek során itthon és külföldön sokszor volt alkalmam hosszan 
beszélgetni Péczely Sarolta énekművésznővel a szakmáról, zenéről, ének-
technikai kérdésekről, emberekről és sok egyébről. Minden alkalommal 
lenyűgözött kiváló memóriája, széleskörű műveltsége, lényeglátó, elem-
ző megközelítése. Nem véletlen, hiszen tanulmányai során Berlint, Pá-
rizst, Londont, Rómát bejárta, s miközben ezeket az idegen nyelveket 
megtanulta, magába szívta mindazt a gazdag művészeti hagyományt, 
amit ezek a centrumok őriznek. Hogy Kodály Zoltántól mi mindent 
tanulhatott, arról csak sejtéseim vannak, de erről szólni nem az én tisz-
tem. Egyet azonban tudok, emberismerete tévedhetetlen! „Beszélgess öt 
percet Péczely Saroltával, s megmondja, ki vagy!”

Hallottam őt színpadon énekelni, sőt néhányszor magam is vezé nyel-
tem olyan műsort, melyben énekes szólistaként közreműködött. Ezek az 
alkalmak fölényes anyagtudásáról, művészi fegyelméről és magasszintű 
kollegiális etikáról tanúskodtak, de mindenek fölött egy igen erős köz-
lési vágyról, kifejezési vágyról győzték meg a hallgatót. Ennek a művész-
nek van mondanivalója! 

Kodály Zoltánnét messziről sokan ismerik, látják amint egy-egy je-
lentős rendezvényen, koncerten virágcsokorral köszöntik. Személyét – 
mint egy ikont – tisztelet övezi, de legtöbbek számára kicsit megköze-
líthetetlen. Pedig Kodály Zoltánné életeleme a közösség, az aktivitás,  
ő a munka embere. Ennek bizonyítéka példának okáért az első Kodály 
Szeminárium megszervezése, amit szinte egyedül indított el 1970-ben! 
Vagy tudják-e, hogy a Kodály Intézet létrejöttében oroszlánrésze volt, 
hogy a szervezeti felépítéstől a bebútorozásig minden részletre odafigyelt 
és ezt teszi folyamatosan 40 év óta. Ösztöndíjakat ad, énekkari rendez-
vényeket, kórusfesztiválokat támogat. Kerek Kodály évfordulók alkal-
mával zeneszerző versenyeket hirdet és finanszíroz.

Tudják-e, hogy 1982-ben önszántából költözött ki a köröndi lakásból, 
hogy oda ajándékozza azt a magyar államnak az emlékmúzeum céljára.

Tudják-e, hogy Kodály Zoltánné a kodályi hagyatékot teljes egészében 
saját erejéből őrzi, gondozza, és teljes figyelmével dolgozik azon, hogy 
az arra érdemes kutatóknak minden rendelkezésükre álljon az Archí-
vumban. Kiadványokat készít elő, támogat, kiállítások létrejöttét segíti, 
anyagait maga válogatja, érdeklődő előadó művészeknek egy-egy kéz-
iratba való betekintést készséggel megenged. Tudjuk-e, hogy az időről 
időre itt-ott felbukkanó, vagy sokáig rejtőzködő Kodály kéziratokat is 
igyekszik begyűjteni, alkalmasint külföldről hazahozni, ezzel is gyara-
pítva azt a tárgyi hagyatékot, ami ma már olyan nemzeti érték, amihez 
fogható kevés van az országban.
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Az iskolai zenei nevelés ügye központi kérdés Kodály Zoltánné  
számára. Féltően figyeli, mi történik ebben az ügyben és időnként, ha 
szükségét látja, bizony elzarándokol abba a hivatalba, ahhoz a vezetőhöz, 
akitől azt lehet remélni, hogy az iskolai zenei nevelés megkopott tekin-
télyét még vissza lehet szerezni.

Közel öt évtizedes ismeretségünk során egyértelművé vált számomra, 
hogy Kodály Zoltánné és Péczely Sarolta művészként, prózai előadóként, 
díszvendégként vagy éppen háziasszonyként voltaképpen egy és osztha-
tatlan személyiség, fő jellemvonása a honleányi elkötelezettség. Ő a zenei 
életünk Brunszvik Teréze, aki vallotta, hogy minél magasabb rangban 
állunk, annál jelentősebbek a cselekedeteink.

Kodály Zoltánné Péczely Sarolta minden cselekedetével, egész életével 
példázza azt a gondolatot, amit Kodály Zoltán 1957-ben Debrecenben 
így fogalmazott meg:

„Nincs megalkuvás művészetben és magyarságban .”

Mi zenészek, de az egész ország is köszönettel tartozik mindezért.
Tisztelt Asszonyom, a Jóisten adjon önnek hosszú életet és egészséget, 

hogy még sokáig dolgozhasson értünk, velünk, a magyar zene ügyeiért.
Erdei Péter

A zenei köszöntésről az Angelica Leánykar szép éneke gondoskodott  
Gráf Zsuzsa vezetésével.

 


