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MegeMlékezések

Epilógus egy nekrológhoz
A mundér becsülete

Elment egy barát, Görgei György.  Neve gondolataink sorát indítja el. 
Valóban annak az 1848-as szabadságharc történelmi személyiségének a 
leszármazottja, akit hosszú időn át árulóként, a közelmúlttól kezdve 
hősként tart számon a magyar történelem.

Másik utód, kortársunk – ugyanezzel a névvel – Görgey Gábor, neves 
dramaíróként él közöttünk. (Vezetéknevét y-nal végzi) Az élet úgy hoz-
ta, hogy egy középiskolai osztálytársnőm akivel nyolc évig „koptattuk 
a papirost” (Petőfit idézve), feleségül ment ugyanezen család tagjához,  
Görgei Tiborhoz, s így rajtuk keresztül sok történelembe illő részletre 
figyelhettem fel.

Pályája során Barátunk mundért öltött, s ezzel zeneéletünk egy igen 
jelentős, a maga idejében élvonalbeli együttes elhivatott vezetője lett. Mi, 
kortársai, sokat köszönhetünk neki, mert mozgósította a magyar zene-
szerzőket, hogy együttese számára műveket írjanak. Így például: Balassa 
Sándor, Balázs Árpád, Farkas Ferenc, Láng István, Lendvay Kamilló, 
Petrovits Emil, Sárai Tibor, Szokolay Sándor, és jómagam.

Sorsdöntő ajándék volt számomra a jövőre nézve, hogy merte vállal-
ni és a Tiszti Házban 1958-ban színre vinni az akkoriban elkészült „Fi-
renzei tragédia” című, Oscar Wilde – Kosztolányi Dezső szövegére írott 
operámat. Az előadás Rékai András, az Operaház rendezőjének a köz-
reműködésével került színre. A szerepeket operaénekesek, az együttes 
tagjai adták elő: Déry Pál, Pelles Júlia, Lakos Mária, Tar Gyula. A művet 
a rádió is felvette.

Két év múlva, 1960-ban a Meiningeni operában, majd Koppenhágá-
ban adták elő, Vető Tamás vezényletével. Később itthon, a pécsi szín-
házban került színre Nagy Ferenc vezényletével, Horváth Zoltán rende-
zésében. 2012-ben Budapesten hangzott fel december 1-én a Tóth Aladár 
Zeneiskolában, majd egy hét múlva az Orosz Kulturális Központ And-
rássy-úti palotájában, Pallagi Judit operastúdiójának művészeivel.

Barátságunk Görgei Györggyel élete végéig tartott, már amennyire 
magába forduló egyénisége megengedte, mert aktív „rendelt ideje” letel-
tekor letette a karmesteri pálcát és visszavonult a zenei életből. Akkor 
1982-őt írtunk. Ezredesi rangban, kiváló művészként vonult nyugdíjba. 
Olykor közös barátunk Decsényi János hangversenyén találkoztunk úgy, 
mintha sose váltunk volna el, és minden úgy maradt, mint megismer-
kedésünk idején. 

Sírja nincs, mint a névtelen hősöknek a csatatéren. Hamvait a Fiumei 
úti Sírkert szóróparcellájában rejtette magába az anyaföld. Katonai  
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búcsúztatásán (2019. szeptember 4-én) megszólalt közvetlen, meleg  
szavakban a jóbarát, kolléga Decsényi János zeneszerző, és a Hadsereg 
tábori lelkésze. A legközelebbi barát utolsó mondatai ezek voltak:

„Görgei György – számomra Gyurikám –, az itt megjelentek sorában 
búcsúzom én is, bízva abban, hogy emlékedet sokan megőrzik. Az ál-

talad mélyen tisztelt Kodály Zoltán  
e szavakkal búcsúzott végzős növen-
dékeitől, – Éljenek, dolgozzanak úgy, 
hogy ki-ki oda tudja helyezni a maga 
tégláját annak az épületnek az építé-
séhez, amit úgy hívnak, művészet . –

Te is elhelyezted a magad tégláit.”

Mi, akik körülötte éltünk, mindig
szeretettel gondolunk majd rá. 
Vezényelje odaát a túlvilágon
az Úr katonáit dicsőséggel.  
    

Szőnyi Erzsébet

Emlékezés Hambalkó Editre
Első hallásra alig hiszi el, később pedig talán még 
nehezebben fogadja el az ember a fájdalmas hírt, ha 
szembekerül a visszafordíthatatlannal, a szeretett 
embertárs elvesztésével. Szinte megállíthatatlanul 
tódulnak a gondolatok hosszú percekig, rárontanak 
a tehetetlenségérzéssel küszködő kérdezőre, ahogy 
próbálja keresni a felfakadó kérdésekre a választ: mi 
történt? Hogyan? Az nem lehet! – Aztán a gyötrő 
szomorúság szorító öleléséből felocsúdva lassan el-
kezdenek peregni az emlékek a kedvesről, a szere-

tettről. És az élet ajándékozta csodálatos percek emlékei, amelyeket Ve-
le tölthettünk, talán mintha már vigasztalni kezdenék sajgó lelkünk…

Így érezhetünk mindnyájan, akik ismertük, tiszteltük, csodáltuk és 
szerettük Edit nénit. A legnagyobb fájdalom természetesen családját érte. 
Szerető férje, Mező Imre a 61 éven át tartó boldog házasságban hűséges 
társát vesztette el, gyermekei, unokái az odaadó édesanyát és nagyma-
mát. Mi, tanítványai és kollégái pedig a mestert, a tanárt, a művészt, a 
mentort és a nagyszerű embert, akinek mindig nyitva volt az ajtaja, mi-
képpen a szíve is. 


