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Búcsú Kemény Endrétől
Ismét egy jeles tagtársunktól búcsúzunk. 

Kemény Endre karnagy, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépis-
kola volt kamarazene tanára életének 90. évében távozott szeptemberben 
az élők sorából. A Nemzeti Zenedében folytatta hegedű tanulmányait, 
de tanára volt Lajtha László is. Karmesterséget Somogyi Lászlónál tanult, 
s 1949-től rendszeresen vezényelt különböző együtteseket. Közben az 
Állami Hangversenyzenekar hegedűseként is dolgozott. Fényképek ta-
núsága szerint ott volt a zenekarban akkor is, amikor Kodály Zoltán 
vezényletével a Psalmus Hungaricus hangfelvétele készült 1957-ben. Ke-
mény Endre ekkortájt alapította meg a Bartók Béla Kamarazenekart. 
1968 szeptemberétől több mint másfél évtizedig vezette a Kecskeméti 
Városi Szimfonikus Zenekart, mely irányításával sokat fejlődött és igen 
komoly művészi feladatok megoldására vált képessé. Itt egyik fő felada-
tának érezte, hogy a kortárs szerzőkkel bővítse a klasszikusokra épülő

Az imént említett munkakör csak részben jelentette Darvas Éva ma-
gas színvonalú zenetanári tevékenységét, előtte, utána, és egyidejüleg 
hosszú ideig a IX. kerületi zeneiskolában igen eredményesen tanított 
zongorát. Volt kollégái és növendékei az idei évforduló kapcsán október 
11-én a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Dísztermében emlékkon-
certet tartottak. Ennek műsorvezetője a Rádió zenei szerkesztője, Ma-
gyar Kornél, ugyancsak Darvas Éva tanítványa volt. Szereplői sorában 
ilyen nevekkel találkozhatunk, mint Horváthné Patak Mária, Túrós 
Enikő, Antal Gábor, Benyus Péter, Kéry Tamás, Halászné Veres Zsuzsa, 
Arató Ágnes, Pintér Ágnes, Székely Balázs, Magyar Margit, Aczél Péter. 

A róla szóló jellemzést a műsorfüzetben így olvashatjuk: „A zongo-
ratanítás elkötelezettje volt mindvégig. Amíg egészsége engedte, szak-
tanácsadóként nagyon sok kollégának, növendéknek adott meghatározó 
élményt, segítséget az együtt töltött munkában. Éles hallásával mindig 
határozottan, de tapintatosan irányt tudott adni a zene lényegére, közben 
ízes humorával színesítette óráit és meghallgatásait.”

Mint hajdani kollégája és barátja mindig megőrzöm emlékeim között 
a vele töltött tartalmas és felemelő tanórákat, valamint lényének utánoz-
hatatlan meghittségét és derűjét.

Szerepel a műsorfüzetben egy ilyen mondat is: „kitelepítési határoza-
tot kaptak (mármint a család), amit csak tanárának, Kodály Zoltán köz-
benjárására vontak vissza.”

Zenei közössége megkésett főhajtással adózott Darvas Éva emlékének: 
tantermet, melyben – a ma Ádám Jenő nevét viselő kilencedik kerületi 
zeneiskolában – tanított, róla nevezték el.

Szőnyi Erzsébet



megszokott repertoárt. Különösen szívügye volt Kósa György alkotásai-
nak gondozása. De arra is vállalkozott, hogy az 1863-ban Kecskeméten 
született, ma kevéssé játszott, ám a maga idején például Casals által 
nagyra becsült Moór Emmánuel egyik csellóversenyét is bemutassa  
Perényi Miklós szólójával. 

Különösen nagy szolgálatot tett a Kodály-művek előadásával. Hiva-
tásának érezte, hogy a szülőváros közönségével mennél több Kodály-
művet ismertessen meg. Már 1969 decemberében előadta együttesével a 
Háry szvitet, amelyet ismételten műsorra tűzött. Később ugyancsak 
elhangzott vezényletével, az évek során több koncerten is, a Nyári este, 
sőt egy alkalommal a sajnálatosan ritkán játszott Szimfónia is az 1970-es 
évek elején. A Galántai táncok természetesen gyakran visszatérő reper-
toárdarabja volt az együttesnek. De megszólaltatta a Kádár Kata ballada 
zenekari változatát, a Menuetto seriot, a Színházi nyitányt és a kamara-
zenekari Magyar rondót is. Ez utóbbit hamarosan a kotta megjelenése 
után, talán mindenki mást megelőzve. Nagy vállalkozása volt a zene-
karnak a Budavári Te Deum és a Psalmus hungaricus előadása – igaz, 
akkor még – a Kodály Iskola Kardos Pál vezette gyermekkarával meg-
erősített – szegedi vendégkórussal.  

E sok szép művészi törekvés, elkötelezett szolgálat emlékével  
búcsúzunk a hosszú és termékeny életpályát befutott Kemény Endre  
karnagy úrtól.

Ittzés Mihály

Kedves olvasóinknak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,

jó egészségben töltendő,  
eredményes, boldog, békességes

Új Esztendőt kívánunk!


