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bizonytalanabb léptekkel ugyan – de a görög étteremig elsétáljunk. Már 
nem vette elő noteszát, terveit sem hozta szóba. Azonban aggodalmának 
adott hangot Terézia miatt, és arra kért bennünket, ha ő menne el előbb, 
vigyázzunk rá… Miközben kifejezte, mennyire örült együttlétünknek, 
– mert így legalább hosszú hetek után kimozdulhatott otthonából – visz-
szakísértük a Belgrád rakpart 27. bejáratához. Búcsúzóul azt kérdezte, 
mikor jövünk legközelebb? A válaszra kevésbé figyelve kérlelt: Jánoskám, 
jöjjetek mielőbb… Mintha szüleim megannyiszor könyörgő hívószavát 
hallottam volna újra… Ezután a lépcsőház önműködő üvegajtója becsu-
kódott mögötte… 

A levelezés kudarca mellett még háromszor kíséreltük meg a személyes 
találkozást, de hiába a reményt tápláló telefonígéretek sora, a lépcsőház 
ajtaja már nem nyílt ki többé…

Gyászhangok Bónis Ferenc halálára

Bónis Ferencet sokan nevezték egyszemélyes intézménynek. Joggal. 
Pályáját meghatározta, hogy már 18 évesen bekerült a rádióba. Szabolcsi 
Bence tanítványaként és a rádiós rutin birtokában, kifinomult kapcsolat-
teremtési képessége és írói vénája folytán egészen kivételes életművet 
építhetett fel. Rádiósként lehetősége adódott, hogy riportokat készítsen 
olyanokkal is, akikkel senki sem azelőtt. Rácz Aladárt farkasréti ottho-
nában kereste fel: a Hungaroton felvételei az ő magnójának köszönhetik 
létüket. Se szeri se száma azoknak az interjúknak, amiket hazánkba lá-
togató külföldi, és külföldön élő magyar művészekkel készített. Az ő 
munkáját dicséri több rádiós sorozat, amelyek az iskolás fiatalok zenei 
tehetségét, ismereteit, a muzsika iránti szeretetét erősítették. Az ő műve 
az Éneklő Ifjúság kórusmustra több évtizedes műsorfolyama is. A rádiós 
zenei ismeretterjesztés egyik legaktívabb szervezője és résztvevője volt, 
még nyugdíjazását követően is. Nem lett hűtlen a rádióhoz, a rádiót sor-
vasztották le a zenei ismeretterjesztés területéről. 

Zenetudósként számtalan publikációt írt, szinte mindegyiket a magyar 
zenetörténet tárgyában, a Bartók Archívum és a Zenetudományi Intézet 
munkatársa is volt jóideig. Nagyrészt rádiós interjúiból születtek az „Így 
láttam...” kötetek, amelyek szerkesztési elve ma megszokottnak tűnik,  
de annak idején újdonság volt. Az ő munkája a Magyar Zenetörténeti 
Tanulmányok kötetsorozata, amely méltó folytatása lett a Zenetudományi 
Intézet által kiadott Zenetudományi Tanulmányok elakadt folyamának. 
Publikációinak száma egyelőre nem ismert, a Tudományos Akadémia 
lapján ez a rovat nincs kitöltve. Nem irigylem azt a kutatót, akinek majd 
össze kell szedni azt az irdatlan mennyiségű tanulmányt, kritikát, rádiós 
megszólalást, amit Bónis jegyzett. A Zeneakadémián is tanított nyolc 
évig. 

Természetesen a zenei közéletben is aktív volt, a Kodály Társaság  
elnöke, a Magyar Muzsikus Fórum elnökségi tagja is volt. A gyulai  
Erkel Ferenc Társaság egyik alapítója és elnöke volt húsz évig. Itt ismer-
tem meg. 

A Társaságnak minden évben volt egy zenetörténelmi hangversenye, 
amit a Bartók Rádió közvetített Gyuláról, ahová addig a Magyar Rádió 
nem szállt ki. Minden évben tartott egy zenetörténeti konferenciát, 
amelynek előadásait kötetben is megjelentette. Minden évben látogatást 
szervezett a Társaság tagjainak az Operaházba. Az Erkel emlékhelyeken 
emléktáblákat helyeztünk fel, az Erkel családtagok sírjait (boldogult  
D. Nagy András kutatásai alapján) felújíttattuk. Később a Társaság érték-
mentő munkájába bekapcsolta a XIX. század zenei életének kánonból 
kiejtett nagyjai emlékének ápolását is, így méltó síremléket állíthattunk 
Mosonyi Mihálynak. 

Temetek az én temetőmbe, ha már temetnem muszáj…
  
Arra a szent helyre, ahová Bónis Ferenc halhatatlan mesterei és pél-

daképei: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Szabolcsi Bence, Molnár Antal, 
Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet, valamint a művészbarátok: Gerzson Pál, 
Kiss György, Szokolay Sándor, Csoóri Sándor, Ittzés Mihály, Varga Imre 
már átköltöztek…   

Dombóvári János                                                                                                                                            
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Intellektusa szikrázó volt, és nem 
csak a rádióban, hanem az életben is 
szinte nyomdakészen tudott beszél-
ni, találó és lényegre törő mondatok-
ban. Munkabírása, kitartása kivéte-
les volt, így ötleteit végig is vitte. 
Kivételes érzéke volt ahhoz, hogy 
meglássa, kikben nyerhet harcostár-
sat, de az egyszemélyes vezetést nem 
adta ki a kezéből. Paradox, hogy 
amennyire nem volt diplomata az 
emberi kapcsolatok területén, olyan 
kiváló érzékkel építette ki a szakmai 
kapcsolatokat a magyar és nemzet-
közi zenei élet legkülönbözőbb kivá-
lóságaival. 

Emberként a végtelenségig zárkó-
zott volt. Barátai nem is igen voltak, 
csak szövetségesei. Több mint húsz-
évnyi munkakapcsolat során sem tudtam meg, csak a gyászhírből, hogy 
református volt. Azt sem tudom, volt-e valaki is, aki otthonában meglá-
togathatta. Megpróbálom felidézni utolsó hosszabb beszélgetésünket, ami 
egy lakásához közeli kávézóban folyt le, ahogy mondta, itt van az irodája, 
itt tartja fogadóóráit. Egy publikációm korrektúráját vittem hozzá, amit 
egy közeljövőben megjelenő kötetéhez írtam. Ekkor figyelmeztetett, hogy 
a szellemi függetlenség egzisztenciális alapjait meg kell teremteni. Ezért 
tudott ő dolgozni a publikációin anélkül, hogy a kultúrpolitika magas 
kegyei ezt befolyásolhatták volna. Akkor már agyonszorította a rádiós 
ismeretterjesztést a jogász-közgazdász kft., ezzel sem törődött, írt fárad-
hatatlanul, nem tért mellékvágányra, hanem csak azzal foglalkozott, amit 
fontosnak tartott. Mivel Pesten már nem taníthatott, Bonnban, majd 
Bécsben folytatta. Magyar zeneműkiadó nem adta ki kottaközreadásait, 
hát Bécsben talált kiadót. Mindezt nem lehetett volna megtennie függet-
lenség nélkül, amelynek kiépítésére biztatott. Megszívlelendő tanács egy 
zárkózott és magának való embertől – akivel kapcsolatban akkor egy 
kicsit megértettem, hogy miért volt ennyire zárkózott és magának való. 

Nem volt gyermeke, hitvesével a művészetnek és a tudománynak éltek. 
Mi lesz hatalmas értékű tudományos hagyatékával, kéziratban maradt 
műveivel egy olyan világban, amikor a magyar zenével foglalkozni veszé-
lyes? Lesz-e folytatója? 

Kassai István
zongoraművész

A fenti írást a Zeneszó engedélyével közöltük. (szerk.)

Emlékszálak Bónis Ferenchez

Első személyes találkozásom váratlan és érdekes körülmények között 
történt 1982-ben. Mint a Magyar Kodály Társaság egyszerű tagja 1979 
óta tudtam, hogy ő az elnökség tagja, de közelebbi ismeretségünk nem 
volt. Az év nyarán a csodálatos umbriai városba Assisibe vitt az utam 
hivatalosan, ahol hosszú időn át nyári kamara zenei fesztivált szervezett 
G. Juhar Festa Musica Pro címmel. Ennek a közel három hétig tartó ese-
mények keretében nemcsak fiatal hangszeres zenészeknek nyílt lehető-
sége híres muzsikusok mesterkurzusait látogatni a világ minden tájáról, 
hanem Kodály módszertani tanfolyamot is hirdettek zenetanároknak és 
érdeklődőknek. Ez már a sokadik ilyen alkalom volt és ennek fontosságát 
aláhúzandó egy Nemzetközi Kodály Konferencia is szerveződött. A kon-
ferencián három magyar zenetudós adott elő – Kroó György, Kovács János 
és dr. Bónis Ferenc aki előző évben is meghívott vendégként akkor Brahms 
magyar vonatkozásiról értekezett. Tanár úr témája a magyar zenetörténet 
historikus vonalának párhuzamba állítása Kodály művészetével volt, ezen 
belül is kiemelten a Psalmus Hungaricus. Előadásának címe „ Kodály del 
maestro neoclassicismo ungherese” az az „ A neoklasszikus Kodály.” Ezen 
a ponton kaptam szerepet a tanfolyamom hallgatóival, ugyanis mi vol-
tunk az élő zenei bemutatás egyetlen lehetősége, mert abban az évben 
csak olasz nyelvű csoport indult.


