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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. 
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Elképesztő fizikai és lelki ereje, életszeretete, optimizmusa, megin-
gathatatlan jelleme most is nagyban hozzásegít elevenen elénk festeni 
arcát, mosolyát, kedves tekintetét. Mindig is így volt, ha beszélgettünk 
Róla, ha felidéztük Őt, tanácsait, humorát, jó ízlését. Erős hatással bírt 
mindenkire, akivel foglalkozott, akire időt szánt. Mert Ő valóban fog-
lalkozott, odafigyelt. Nem csupán a zenére, mert nemcsak a zene nyelvét 
beszélte anyanyelvi szinten, hanem a lélek nyelvét is. Ő mindenkire fi-
gyelemmel volt, aki igényelte segítségét. Szinte óvott és vigyázott, mint 
egy anya, aki másoknál jobban sejtheti a közeledő veszélyt, vagy épp a 
legboldogabb pillanatokat. Aki megérezte, hogy éppen mire van szük-
ségünk, és meg is osztotta érzéseit, gondolatait őszintén, csak hogy a 
javunkra lehessen. Millió apró magyarázat, kutató szándék, lelkesítő 
ráhatás emlékeztet bölcsességére. Sok dolog talán először, talán nem, de 
mindig meggyőzően, hitelesen hangzott ajkáról. Szinte hihetetlen, hogy 
vannak ilyen emberek, akik önzetlenül mellettünk állnak, pedig nincs 
egyéb érdekük, csak segíteni akarnak, ha kérjük! Nem tolakodón, soha-
sem erőszakosan. Sokkal inkább kedvesen, bölcsen, és ami a számomra 
az egyik legmegragadóbb, türelmesen. 

Szerettei elmondása, de még saját bizonysága szerint is gyönyörű élet-
pályája, az élet ajándékaival megelégedett, csodálatos élete volt. 1931. 
június 9-én született Csepelen. Zongora tanulmányait nyolcévesen kezd-
te dr. Lengyel Józsefnénél, majd folytatta a Zeneakadémián 1949 és 1957 
között Kadosa Pál, Nemes Katalin, Mihály András és Járdányi Pál nö-
vendékeként. 1957-től 1967-ig az Országos Filharmónia szólistája, 1958 
és 1972 között a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola zon-
goratanára, 1972-től 1981-ig pedig tanszékvezetője volt. 1981-től a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézete Budapesti Tagoza-
tán docensként oktatott, majd párhuzamosan 1985-től a Zeneakadémia 
zongora tanszékének adjunktusa, 1995-től docense volt. 2001-ben vonult 
nyugállományba. Egyaránt kedvelte és játszotta a bécsi klasszikus és 
romantikus szerzők műveit, de a kortárs zenét is szívesen tűzte műso-
rára. Számos Liszt mű – közöttük az időskori Via Crucis szólózongora 
verziójának – ősbemutatója fűződik nevéhez. 

Magánéletére is a kiegyensúlyozott boldogság volt a jellemző. Férjét 
1957-ben ismerte meg, egy évvel később keltek egybe. Számtalan szép 
élmény gazdagította közös életüket, amelybe mi, tanítványai is gyakran 
bepillantást nyerhettünk. Családi életük legjelentősebb részét a Vámház 
körúti lift nélküli ház III. emeletén, egy tágas, négyszobás lakásban élték. 
Majd 1970-től, amikor csak lehetőségük volt rá, egyre több időt töltötték  
Felsőörsön a telkükön, a kikapcsolódás helyén, ahol a szabad levegő és 
a Balaton látványának élvezete mellett a zöld környezet, a gyümölcsfák, 
a pázsit és a virágok gondozása, a különféle természeti jelenségek, mint 
a holdvilág, a kék égbolt és a felhők megfigyelése és csodálata adott fel-
töltekezést számukra. 
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Sok más tanítványához hasonlóan én is így ismerhettem Edit nénit. 
Köszönhettem mindezt a sok találkozásnak, a különleges óráknak, amit 
Vele eltölthettem. Nemcsak a tanulóévek alatt, hanem a későbbiek fo-
lyamán is. Hiszen neki mindig maradt arra ideje, hogy érdeklődjön fe-
lőlem, hogy eljöjjön akár a város legtávolabbi zugába egy-egy koncertre. 
Hogy még akkor is megindító lelkesedéssel, ugyanakkor végtelen ki-
egyensúlyozottsággal szavakba öntse érzéseit, esetleges tanácsait. Min-
den érdekelte, mindenre kíváncsi volt, és nemcsak szakmai dolgokkal 
kapcsolatban. Önzetlenül tudott örülni, ha boldognak látott, ha ered-
ményes lett egy pályázatom, ha öröm ért a családban, ha a gyermekeim 
sikereket értek el, mintha a saját családtagjairól lett volna szó. Persze 
volt is, hiszen ilyenkor Ő is szívesen mesélt unokáiról, szeretteiről, s 
milyen jó volt látni, ahogy irántuk érzett büszkeség és rajongás veszi 
körül. Ki felejtheti a hallatlan oldottságot, otthonosságot közvetítő ven-
dégszeretetét? A finom, cukor nélküli teákat, vagy az eperérés idején, 
születésnapja időszakában a tökéletességig fejlesztett, pompás íz-élmé-
nyeket garantáló tejfölös epret? Ki felejtheti a kottái és könyvei között 
való lelkes kutakodást, amikor valami fontosat szeretett volna megosz-
tani? És azokat a Haydn szonátákat, amelyekkel éppen Ő lepett meg 
minket, egykori tanítványait, barátait 85. születésnapján? Lehetetlenség 
lenne elfelejteni, ahogyan Őt sem. 

Önkéntelenül eszembe jut a kis Schumann darab a Jugendalbumból, 
a Mendelssohnt felidéző „Emlékezés”. Csak az képes egy zenei portrét 
ilyen elevenséggel és szépséggel megfesteni, aki nagyon jól ismerte és 
szerette az elvesztett személyt. Kívánom, hogy bennünk is hasonló sze-
retet formálhassa az emlékezést Hambalkó Editről, aki 88 éves korában 
költözött el, mély szomorúságot hagyva ezáltal szívünkben. 

Nagyon hiányzol, Edit néni! Nyugodj békében!
Dominkó István


