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Heltai Nándor emlékezete
Életének 88. évében, 2017. szeptember 1-jén – hosz-
szan tartó betegségek általa már nagyon várt „ered-
ményeként” – kapta meg Heltai Nándor, Kodály 
Zoltán kecskeméti kapcsolatainak hűséges króniká-
sa, Társaságunk tiszteletbeli tagja, a „No, gyere, tedd 
le!” szenvedésektől megváltó parancsszavát.  

Élete Győrből indult. Annak a bencés gimnázium-
nak volt diákja, ahol valamikor Kodály Frigyes, a 
zeneszerző édesapja is érettségizett. Diákként erről 
még nem tudhatott, s Kodály élete és munkássága 

később, a zeneszerző szülővárosában került érdeklődése homlokterébe. 
Csornán művelődési szervezőként dolgozott, majd 1956 után a sors Kecs-
kemétre vetette, ahol előbb nyomdában dolgozott, s munka mellett ta-
nulva szerzett történész diplomát. Később a városi tanács művelődési 
felügyelőjeként nagy ambícióval dolgozott, sok újszerű kezdeményezés-
sel gazdagította a város kulturális életét. Bábáskodott a 80 esztendős 
Kodály kecskeméti ünneplésének eseményei körül, és elindítója volt 
1967-ben a népzenei találkozók máig tartó sorának. Az 1970-es évektől 
a Petőfi Népe című megyei lap munkatársaként és helytörténészként 
végzett eredményes munkát. 

Idős korában mindig szívesen elevenítette fel az 1960-as éveket, ami-
kor – Nemesszeghyné Szentkirályi Mártával, a Kodály Iskola alapító igaz-
gatójával is együttműködve – a város zenei életének ismét „hírössé” 
tételén is dolgozhatott. Kecskemét kulturális, sport és részben gazdasá-
gi életének dokumentumait kutatta a mindenkori friss kulturális ese-
mények újságírói követése mellett. Első összefoglalója Kodály Zoltán és 
szülővárosa kapcsolatáról a centenárium alkalmából, 1982-ben jelent 
meg a városi tanács kiadványaként, az ötven esztendős Kodály szavait 
idéző címmel: „Szívébe fogadott Kecskemét” – Kodály Zoltán és szülő
városa. 

A téma azonban rejtett még magában feladatokat. A korabeli doku-
mentumokból sorjáztatott adatok, tények mellett személyes visszaemlé-
kezéseket is gyűjtött Heltai Nándor, s ezeket is beépítette 2007-ben az 
Argumentum Kiadó gondozásában megjelent terjedelmesebb, Kodály 
Zoltán és szülővárosa, Kecskemét. Dokumentumok, emlékezések – című, 
ma már megkerülhetetlen forrásmunkának számító kötetébe. 

Szeptember 14-én helyezték el hamvait a kecskeméti köztemetőben, 
s búcsúzatták tisztelői, volt kollégái. A Kodály Társaság nevében e sorok 
írója emlékezett és búcsúzott. Heltai Nándor azonban írásaival, kutatási 
eredményeivel velünk marad.
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