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napon csendesen töltöttük az időt, halk rádióhallgatás mellett, amikor  
a hírekben elhangzott: „Elhunyt Kodály Zoltán”. Édesapám kicsit hango-
sabbra állította a Pacsirta rádiónk hangját, kezét szájához emelve csend-
re intett bennünket, gyerekeket és hallgatta azt a pár mondatos méltatást, 
ami akkor Kodály Zoltánról elhangozhatott. A mondatokból semmire 
nem emlékszem – még nem voltam 7 éves sem –, csak Édesapám arcát, 
könnyes tekintetét néztem. Elhaló hangon, suttogva ismételte: „Elhunyt 
Kodály! Ez nem lehet igaz!” Olyan döbbent szomorúságot, bánatot, sosem 
láttam az arcán. Tudtam, éreztem, most valami nagyon fontos, fájdalmas 
dolog történt, „Valaki” nagyon fontos „Személy” távozott, aki nélkül  
a világ nem lesz ugyanolyan. Talán akkor értettem meg igazán, mit takar 
a szó, „tisztelet”, ahogy Édesapám mindig Kodály Zoltánról beszélt,  
és talán akkor érezhettem meg először annak az elhivatottságnak is a 
lényegét, ahogy Ő Kodály nyomdokain járva munkáját végezte, életét élte.

Hiánya fájó, a seb 10 év alatt sem tud gyógyulni, de talán fontosabb  
a hála, amit érzek, hogy gyermekeként mellette nevelkedhettem, példa-
képemnek tekinthetem.

Tarcai Ibolya

 

XXXI. Nemzetközi Kodály Hét, 
II. 29. – III. 6.

„A zene mindenkié” – Kodály Zoltán híres gondolata a mottója a Nem-
zetközi Kodály Hétnek, amelyet Szilvay Csaba zenetanár vezetésével 1989-
ben rendeztek meg első alkalommal. Az idén 31 éves Kodály Hét célja, 
hogy egy ünnepi koncertsorozat keretei között mutassa be a Kodály-mód-
szerrel történő zeneoktatás eredményeit egyrészt a jelenlegi zeneiskolások, 
másrészt az azóta művésszé vált egykori növendékek szereplésével.

A XXXI. Kodály Hét díszvendége Bogányi Gergely zongoraművész, aki 
zeneiskolai mesterkurzust tartott, majd saját tervezésű zongoráján szó-
lókoncertet adott március 1-jén a Helsinki Zenepalotában.

A XXXI. Kodály Hetet a Kelet-Helsinki Zeneiskola és a Magyar  
Kulturális és Tudományos Központ szervezi a Finnországi Kodály Tár-
sasággal, a Finnországi Chopin Egyesülettel, a Sibelius Akadémiával,  
a Juvenalia Zeneiskolával, az Espooi Zeneiskolával és a Vantaai Zene-
iskolával együttműködve.

Művészeti vezetők: Kristiina Junttu és Csilla Tuhkanen

MegeMlékezés

Heltay László
Budapest, 1930 – Budapest 2019

89 éves korában elhunyt Heltay László karnagy, karmester. Sikeres 
alkotó évtizedeit külföldön, Angliában töltötte, közben karmesteri pál-
cájával bejárta a világot Új- Zélandtól Argentínáig, és számos neves kórus 
karnagyaként vált nemzetközileg ismertté. 

Elevenítsük fel ennek az elismert magyar karmesternek gazdag élet-
útját. Gyermekkorában kezdte a zongoratanulást, és tizenhét éves korá-
ban nyert felvételt a Konzervatóriumba, ahol összhangzattant Sugár  
Rezsőnél tanult, aki nagy hatást gyakorolt rá és elindította a zene útjára. 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1948-ban nyert felvételt az Egy-
házkarnagy képzőn. A következő évtől – a tanszak megszűntétől –  
a Középiskolai Ének-zene tanszakon folytatták a hallgatók tanulmánya-
ikat. Azért mondom többes számban, mert így lettem évfolyamtársa sok 
kedves kollégának, emlékeimbe keresgélve, hadd soroljam föl: Anker  
Antal, Falvy Zoltán, Gerenday Endre, Heltay László, Kardos Pál. Kiváló 
tanáraink voltak, hosszan sorolhatnám, de itt megemlítve: népzenét  
Kodály Zoltán, összhangzattant Bárdos Lajos, karvezetést Vásárhelyi 
Zoltán tanított. A diplomaszerzés éve 1952. volt. Heltay  a  záróhangver-
senyen Bárdos Lajos: Dana, dana művével nagy sikert aratott és az 
összkart is ő vezényelte. 

Heltay Lászlót a diploma szerzést követően a Magyar Rádióhoz nevez-
ték ki zenei rendezőnek. Akadémiai évei alatt már Kamarakórust alakított 
„Baráti kör” néven, majd  társult Szekeres Ferenc „Madrigálkórusával”  
és 1955. decemberében megtartotta első hangversenyét a „Budapesti 
Madrigálkórus”. 


