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búcsúzunK

A Magyar Kodály Társaság 
Tagjaitól

Bencze Lászlóné dr. Mező Judit
elhunyt 2017. június 30-án, életének 85. évében

Nyugalmazott főiskolai tanár, igazgatóhelyettes, 
népzenekutató. A sárréti és a hajdúsági népzene 
gyűjtésének, feldolgozásának és az utókor számára 
történő élő megőrzésének, a kodályi örökség  
továbbvitelének egyik legkiválóbb személyisége. 
Püspökladány és Szeghalom díszpolgára, Szeg-
halom a Mező-család otthona volt. A temetésen 
egykori tanítványa Balogh Sándor (a Zeneakadémia 
citera tanára) és a Sárréti Népdalkör vezetője mon-
dott méltató búcsúbeszédet, azt követően a Nép-
dalkör dalosai vettek végső búcsút a gyönyörű nép-
dallal: „Erdő mellett estvé led tem”.

A Magyar Kodály Társaság Hírei számára gyakran és nagyon szívesen 
írt, különböző emlékeit és tudományos kutatásait megelevenítő cikkeket. 
Első alkalommal a 2006/3-as számban jelent meg írása: Énekiskola  
Tarhoson címmel. A legutolsó: 2017/2-es számban Püspökladányról és  
a Sárréti napokról. Levelezésünkben ennek a folytatását ígérte…

Hiányzik szeretetteljes lénye, nyugodjék békében!

Vig Józsefné Ernőfy Györgyi
elhunyt 2017. július 26-án, életének 87. évében

„Mert ami elmúlt, az csodálatosan kísért az én dalomban még,
Mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég.”

Kosztolányi Dezső költői megfogalmazásával em-
lékezhetünk, a Budapest, VI. kerület Bajza utcai 
Általános Iskola legendás énektanárára. A zene 
szeretete élete végéig kísérte. 

A Magyar Kodály Társaság rendezvényeinek  
állandó láto gatója volt. Mindig örömmel köszönt-
hettük körünkben.

Emlékét el nem múló szeretettel őrizzük! 
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Dr. Falvy Zoltán
elhunyt 2017. június 15-én, életének 89. évében. 

A MTA Zenetudományi Intézet volt igazgatója, 
nyu galmazott tudományos tanácsadója, több 
mint fél évszázadon át állt az intézmény szolgá-
latában. 1961-től segítette a Bartók Archívum  
létrehozását.

Búcsúztatásán a Farkasréti temetőben méltatói  
Balogh György a Rotary klub nevében és  
Dr . Tallián Tibor a Zenetudományi Intézet ny. 
igazgatója, hangsúlyozták közösségteremtő embe-
ri magatartását, sokirányú szakmai munkásságát, 
és sokra értékelték, hogy tudományos munkássá-
ga mellett életművének maradandó emléket állít-

hatott a Zene tudományi Intézet jelenlegi otthonának kialakításával  
és megszervezésével a budavári Erdődy-Hatvany palotában.


