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A nevem jelképe : a búzatábla 

 

Konyár, Sorompó u. 2 - a szülőházam 

71 évvel később, 2008. július 20-án készítette : Budai Ákos 
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Emlékezés hajdani iskolámra 

 

 

Özvegy édesanyámmal 1944 júniusában költöztünk Hajdúszoboszlóra, a debreceni bombázás 

elől menekülve. Néhány hónap múlva 7 éves lettem, tehát szeptembertől kezdve iskolaköteles. 

A lelkemben izgatottan vártam rá, hiszen azt hallottam a nagymamámtól, hogy az iskolában 

csoda dolgokat lehet tanulni, egy új világot fogok megismerni. De ezt a háború borzalmai miatt 

nehéz volt elképzelni.   

Később sokszor elgondolkodtam azon, hogy hogyan is volt az én, a mi iskolakezdésünk a háború 

befejezése után a református templom melletti leányiskolában. Most, 67 évvel később 

megpróbálom felidézni a történteket.  

Előkerestem az általános iskolai bizonyítványomat, amiben érdekes dolgokat találtam.  

Az 1944-45-ös tanévben a félévi oldal üres, mert a háború miatt késve kezdődött el a tanítás. 

A bélyegzők változása is sokatmondó: 1944-ben, és 1945-ben: Református Népiskola, 

1946-ban és 1947-ben: Hajdúszoboszlói Református Általános iskola, 1948-tól kezdve: Állami 

Általános leányiskola.  

Az 1944-es iskolakezdés körülményei rendkívüliek voltak. Az ország több részében még tartott a 

háború. Hajdúszoboszlóra 1944. október 9-én jöttek be az oroszok.  
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A város orosz parancsnoka jó indulatú ember volt, összehívta a pedagógusokat és szinte 

elrendelte, hogy a tanítást meg kell kezdeni. November 16-án valóban megkezdődött a tanév – 

még ha késve is. Ezért nem lett kitöltve senkinek sem az első félévi bizonyítványa.  

Úgy emlékszem, hogy az első néhány tanév különösen gyötrelmes volt. Biztosan a tanítóknak is, 

de a gyerekeknek is. A tanítási rend nem volt kialakítva, a hideg télen a fűtéshez mi gyerekek 

hoztunk fát és szenet. Óvoda és iskola előkészítő nélkül kellett „betörni”az iskolai fegyelemre a 

kócos, rongyos, éhes gyerekeket. Borzongással gondolok az akkori büntetésekre: a körmösre, 

tenyeresre, a tengeri szemekre való térdelésre. Szegények voltunk, de voltak nálunk még 

szegényebbek is, az egyforma ruhákban járó árva lányok, akiket családokhoz helyeztek el. 

A felső osztályokban már megváltozott a helyzet. Különösen szívesen emlékszem az énekkarra, 

a színjátszó csoportra és arra, hogy ünnepi alkalmakkor gyakran hegedültem.  

De szép emlék a konfirmáció is. 

 

 

1951. május: a konfirmáció fehér ruhában,  

valamint az Emléklap és 60 évvel később az hit megújítása. 
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1952. június 15-én a bejegyzés: Általános iskolai tanulmányait befejezte. Aláírás: Bánszegi 

László igazgató. Búcsúzásként ekkor készült a tablókép az úttörő egyenruhás osztályomról és 

tanáraimról.  

1952. június 15-e után az utam tovább vezetett a Gönczy Pál utcán, a szép park mögötti Irinyi 

János gimnáziumba.  
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A gimnáziumi évek egyik szünetében. A kép jobb oldalán vajon mire gondoltam? 

 

Négy év múlva: 1956. június 16-án pedig „egyetemi és főiskolai tanulmányokra érettnek” 

nyilvánítva kiléptünk a nagybetűs Életbe.  

Lehetőségünk volt arra, hogy elvégezzük az általános iskolát és a gimnáziumot, de több 

társamnak „származása” miatt nem, vagy csak késleltetve „engedélyezték” a tovább tanulását.  

Nagymamám nekem csodákat ígért az iskolákban, de őszintén (szinte restelkedve) gondolok 

arra, hogy számomra a „csodákat” az iskola utáni élet hozta el. Mégis, érdemes néha – talán 

kissé meghatottan - emlékezni egykori iskolánkra, tanárainkra és társainkra. Én legalábbis így 

érzek, amikor elsétálok a református templom, a leányiskola és a gimnázium épülete mellett. 

 

Furcsa generáció a mienk. Az elemi iskola elkezdésétől az érettségiig, azaz: 1944. november  

16-tól kezdve 1956. június 16-ig a történelem két eseménye keretezte, fogta össze sorsunkat, 

amely a II. világháború befejezése előtt néhány hónappal kezdődött és az 1956-os forradalom és 

szabadságharc előtt néhány hónappal zárult le. A kezdő éveket a szegénység, a befejező éveket 

pedig a politikai kuszaság, a vallásellenesség tette szürkévé, nyomasztóvá. 
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Baranyai Márta, Buzás Éva, Cifra Zsuzsa, Farkas Edit, Fehér Katalin, Ispán Irma, Jármy Jolán, 

Kádár Róza, Kárai Erzsébet, Kincses Éva, Kiss P. Róza, Lisztes Margit, Lukács Éva, Magyar 

Amália, Papp Katalin, Pinczés Erzsébet, Sághy Mária, Szabó Gizella, Szabó Teréz, D. Szabó 

Erzsébet, Szűcs Róza, Tar Erzsébet, Tatár Emma, Tóth Aranka, Tóth Ilona, Tőzsér Mária, 

Vitányi Ilona, Osztályfőnök: Biszkup Sándor 

Mottó: „Bármerre visz az életed, csak egy célod legyen. Segíteni mindig, mindenütt, minden 

emberen.” (Tompa Mihály)  
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Az ének- és zenetanulás, kórusok 

 

„Művészi” terveim kudarca … 

12 éves korom óta emlékszem arra, hogy buzgott bennem valami művészi hajlam, zenei érzék. 

Ám alakuló, változó terveimet átmeneti sikerek és folyamatos kudarcok kísérték. 

 

A hegedű elvarázsolt (egy ideig). 

Hegedülni 12 éves koromban kezdtem tanulni Galánfi András tanár úrnál. Ez volt a 

zenetanulásom kezdete, alapja. A hegedű-tanulásom csúcspontja az érettségi ballagás idején volt.  

Végigjártuk tanárainkat, búcsúzásként énekeltünk és pedig hegedültem is. (A hegedű-tokot egyik 

tanárom hozta mellettem, aki kísérőmül szegődött … bizony hiába …) Én azonban akkor 

játszottam legszebben a Toselli-szerenádot. Többen mondták utána anyukámnak, hogy „sírt” a 

kezemben a hegedű. Később derült ki, hogy ekkor nemcsak a tanáraimtól, hanem a 

hangszeremtől is búcsúztam. Ugyanis Debrecenben már új tanárhoz kerültem, aki egészen más 

módszer szerint tanított, ami nekem „nem passzolt”. Sőt, a hegedű-tartás javítása címén még 

tapogatott is, amitől iszonyodtam. Hogy megszabaduljak tőle, még a hegedülést is abbahagytam.  

Ekkor már felfogtam azt is, hogy a hegedűművészi pálya milyen sok gyötrelemmel jár.  

Az ujjaim hegye túl „finom” volt a kemény fém húrok lefogásához, testi gyengeségem sem tette 

volna lehetővé, hogy órákon keresztül gyakoroljak. 

Igaz, ha hegedűszót hallottam, akkor valami fájdalmas, édes-bús emlék idéződött fel bennem. 

A hegedűmet is őrizgettem még sok éven át, és amikor anyagi okok miatt eladtam, zokogva 

búcsúztam tőle. Hiszen a zenei élethez való kötődésem alapját a hét évig tartó hegedűtanulás 

adta meg.  
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Az éneklés kudarca 

A Debreceni Zeneművészeti Szakiskola – Vár u. 1. 

 

Amikor a hegedülést abbahagytam, akkor már az új „művészi” terv az énekléshez vonzott. 

Az iskolai kórusokban mindig énekeltem, néha szólóéneklésre is kiemeltek. 

Érettségi után a debreceni Zeneművészeti Szakiskolába iratkoztam, mivel akkor már várható volt 

a tanárképző megindítása is. Somfalvi Istvánné Mici néni ének tanár mellett meglepően jól 

haladtam – kinyílt a torkom, szép magasságom volt. Gulyás György bevett a Kodály 

leánykórusba is.  

1957-ben Gulyás György karnagy a Zeneművészeti Szakiskola hallgatóiból megalakította a 

Kodály leánykart. A név-felvételhez Kodály személyesen járult hozzá 1957. június 23-án.  
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A Kodály leánykar  (Én a második sorban balról a második voltam.) 
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1957. májusában rendezték meg első ízben a Hajdúsági Zenei Heteket. 

A Hajdúszoboszlói Dalos Ünnepen a mi kórusunk is szerepelt, amelyre a Strandfürdő száraz 

nagymedencéjében került sor.  
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1958. július 6-13. Llangollenben a Nemzetközi Kórusverseny első díját a Gulyás György vezette 

debreceni Kodály leánykar nyerte el. A kórus jutalma: utazás Londonba a Rádió és Televízió 

felvételre, valamint hangverseny Brüsszelben a Világ Kiállításon.  
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           Az énekkar díszruhájában      

 

Problémáim a kórusénekléssel kezdődtek. A torkom (?), a hangszálam (?) nem bírta azt a 

megterhelést, amit a magánének a kórusénekléssel együtt megkövetelt. Talán, ha már akkor 

ismerem a jóga áldásait, - a sok gyakorlás után a torkomban érzett fáradtságot, sőt a beszéd-

hangom szinte suttogássá gyengült erejét kivédhettem volna. Mivel a Zeneakadémiára szerettem 

volna felvételizni, kiléptem a Kodály kórusból, s ezzel örökre magamra haragítottam Gulyás 

Györgyöt, a kórus vezetőjét.  

 

      Búcsú-bál (legalábbis számomra) a Debreceni Zeneművészeti Szakiskola dísztermében 
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A Zeneművészeti Főiskola Budapest 
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Egy későbbi látogatás Hoór Tempis Erzsébetnél (a tolószékben ül), mellette férje Posta Béla, 

középen pedig én és a férjem. 

 

A Zeneakadémiára felvettek. Hoór Tempis Erzsébet tanárnő, akinek korábban debreceni 

kötődése volt, szívesen fogadott tanítványának. Egy ideig még mutogatták a hang-

magasságomat, koloratúr futamaimat. Mikó András, az Operaház főrendezője dicsérte a 

„szubrett-alkatomat”, de aztán mindennek vége lett.  

A kudarc okai itt is kimutathatók. Egy téli kiránduláson nagyon megfáztam, ami hozzájárult a 

fokozatos romláshoz. Erőlködésem miatt sokat fogytam, ami tovább csökkentette az énekléshez 

szükséges kondíciót. 

Visszagondolva, úgy látom, hogy mindig volt valaki, akinek negatív szerepe hozzájárult a 

kudarcaimhoz. Debrecenben a nem nekem való hegedűtanár, majd a Szakiskolában Gulyás 

György – aki először érdeklődéssel fordult felém, később már kíméletlenül bánt velem.  

A főiskolai vizsgán pedig ellenem szavazott Rősler Endre, a vizsgabizottság tagja és Erdősné, 

 a Zeneakadémia kollégiumának igazgatója is. Nem folytathattam a tanulást. 

 

Kudarcaim másik oka zenei és szellemi természetű. Sajnos, későn kezdtem el zenét tanulni és 

akkor sem elegendő intenzitással. Hajdúszoboszlón az én gyermekkoromban a zongora hiánya,  

a lehetséges hegedű-tanulás, az akkor kezdődő szolfézs tanítás, a minimális zeneirodalmi oktatás 

és az iskolai kórus nem pótolta azt a zenei műveltséget, amire szükségem lett volna.  
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Szellemileg is jobban kellett volna fejlődnöm. Igaz, hogy elkezdtem oroszul, németül, olaszul és 

angolul is tanulni, de mindegyiket abbahagytam. Így aztán egész életemben kisebbség-érzetem 

volt az idegen nyelvű kiejtés hiányosságai miatt. Fontos lett volna a memoriter gyakorlása is. 

Igen nehezemre esett kotta nélkül megtanulni a darabokat. Mindent vizuálisan rögzítettem, ezt 

kellett felidézni, ha közönség előtt énekeltem. Mi lett volna velem teljes opera (operák) előadása 

esetén?  

Ma már tudok testi erőmmel ésszerűen gazdálkodni: jógával, pihenéssel, megfelelő 

táplálkozással. Ma már tudom, hogy karban kell tartanom a születésemkor örökölt szívós, de 

mégis gyenge testalkatomat. 

 

Élményszerzés Salzburgban és Bécsben 

 

Amikor már munkahelyem is volt, férjem is – tehát biztonságban élhettem – újra feltámadt 

bennem a remény, hogy „hátha” most sikerülhetne. 1973-ban és 1976-ban jelentkeztem ausztriai 

mesterkurzusra, a leghíresebb szopránénekesekhez: Erna Bergelhez és Irmgard Seefriedhez. 

Nagy élmény volt megismerni őket, együtt, egy helyen lélegezni velük. Néhány hétig hivatalosan 

is jelen lenni a klasszikus zene fellegváraiban, a Salzburgi Mozarteumban és a Bécsi 

Zeneakadémián. A szép emlék örökre velem marad.  

 

Salzburgban a Mozarteum bejárata előtt görög és japán társaim között. 
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A Mozarteum bejáratánál: középen Erna Bergel, 

jobbra én és a tanárnőnek virággal kedveskedő férjem. 



20 
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A SZÉP GRINZINGBEN 

 

A pince mélyén bizony jó volt, 

kóstolgattuk a vörös óbort, 

dallamok futó örömében 

izzott az arcunk gyertyafényben. 

Csillagreszketőn szólt a lelkünk, 

a századoknak énekeltünk, 

kis társaságunk volt a Béke, 

az egyetértés nemzedéke, 

a szépre-vágyók hajnal-álma 

a szárnyait lebbentő pálma. 

Beethoven is megfordult itten, 

oltotta szomját szép Grinzingben. 

Őrzi a sétány lába nyomát 

a táj varázsa költősorsát. 

Zenével indult örök útra, 

áldását adva Schubert úrra. 

 

(Bécs-Grinzing, 1976. augusztus 18.) 

 

 

 

A másik nagy élmény Bécs és Irmgard Seefried.  

Férjem amikor meghallotta, hogy a tanárnő Schubert a vadrózsáról írott dalát gyakoroltatta 

valakivel, gyorsan elment egy virágüzletbe, vett egy szál rózsát, és amikor befejeződött az óra, 

előlépett, háta mögé rejtve a virágot, majd nagy tisztelettel átnyújtotta a tanárnőnek. A frappáns 

lovagias megnyilvánulást nagy derültséggel fogadták és megtapsolták. 

Nagyon jól sikerült a búcsúvacsoránk is, amelyről Sanyi verset írt.   
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Munkahelyek: 

 

T.Sz. Üdülő Debrecen 1963-tól  1974-ig 

 

 

 

1963. októberében nyílt meg Debrecenben a Nagyerdei 

körút 1. szám alatt a T.Sz.üdülő, ahol tíz napos 

turnusokban egyszerre százan pihentek, szórakoztak. 

1963-1974-ig dolgoztam ott, mint kultúrfelelős. Szép 

feladat volt megmutatni a vendégeknek Debrecen 

nevezetességeit, elkísérni őket a Csokonai Színházba, 

Hajdúszoboszlóra és a Hortobágyra. Az épület 

társalgójában pedig műsoros esteket, előadásokat, 

vetélkedőket, filmvetítéseket rendeztünk.  

 

 

 

      Megérkeztem. Munkára fel! 
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Bieliczky Sándor két versikéje: 

 

KÖSZÖNTŐ-VERS 

 

Jó estét kívánok, derűs, vidám kedvet 

Napfényes napokat, dalban szépült estet 

Táncot, nótát, zenét, mosolyt a szemekbe 

Legyen ismerkedés ez a mai este. 

Az ország több megyéjének száz tagú családja 

Érkezett Debrecen híres városába. 

Az itt töltött napok öröme, szépsége 

Legyen az életük egyik szép emléke. 

Föl hát dalra, táncra, csendüljön a zene, 

Tapstól pirosodjon mindenki tenyere! 

 

 

 

 

BÚCSÚ-VERS 

 

Tíz nap nem nagy idő, elszáll mint az álom, 

Mintha most jönnének, meleg még a lábnyom. 

Aztán napok múlva összeszoktak százan, 

Kitárult a lélek versben, muzsikában. 

A szorgalmas kezek könyvet szorongattak, 

Mosoly a szemekben, gondtalanabb holnap. 

Az ország több megyéjének vidám, boldog népe 

Barátságot kötött, szívük a pecsétje. 

Alig hogy érkeztek, máris búcsúzni kell, 

Elrepült a tíz nap kedves emlékekkel. 

Remélem, mindenki jól érezte magát, 

Frissen, jó erőben kezdik majd a munkát. 

Dallal, tánccal kezdjék majd meg ez új évet, 

Ehhez én kívánok erőt, egészséget! 



Az üdülő vendégeit gyakran látogatták meg neves politikusok, újságírók is.  

 

 

Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke a munkámról kérdezett 1964. február 6-án. Középen  

Fazekas Károly, jó barátunk, aki meglátta bennem a legmegfelelőbb kultúrfelelőst.    

 

 

Erdei Ferenc szociológus, népi író, az MTA főtitkára - szemmel láthatóan jól érezte magát  

„körünkben” 1966. március 4-én. 
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Az üdülőben szervezett műsoros esteken könnyen megtaláltam az összhangot a vendégekkel. 
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A képen látható anyukám (középen) és kikukucskál az anyósom is. 

 

 

Dötsch Zoli bácsi (nyugdíjas karmester, zongorakísérő és hárfaművész) szívesen készített fel a 

műsorokban való éneklésre. 



28 

 

 

Virágos Mihály operaénekessel együtt énekeltem operát, operettet és népdalokat. 

 

Még cigánydalt is énekeltem és „táncoltam” is hozzá.  

Oldalt rokonaim: a Budai-család látható. 
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Ezekkel a képekkel sok családhoz „hazavittek”. 
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Bieliczky Sándor irodalmi ismertetést tartott.  „Átadom a szót a férjemnek …” 

„Ez ritkán fordul elő” – mondta ő nagy derültség közepette. 

 

 

 

Indulás a városnézésre. Jobb szélen mellettem a férjem. 
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Legszívesebben a Déri Múzeumban Munkácsi Mihály „Ecce homo” c. festményét ismertettem. 

 

 

Mennyi kedves ember fogott közre! 
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A Kossuth Lajos Tudományegyetem előtt. 

 

A debreceni Református Nagytemplom előtt a Kossuth szoborról mesélek. 
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Megjelent a Hajdú-Bihari Naplóban 
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Magyar Rádió zenei főosztályán 1974-től 2007-ig 

 

Salzburgban és Bécsben részt vettem a mesterkurzusokon, de ettől énekes nem lett belőlem. 

Mégis hozzájárult a jövőbeni, nekem való igényes munka megkereséséhez, amelyet a Magyar 

Rádió Zenei főosztályán találtam meg. Lehetőségem volt arra, hogy évtizedeken át „hobbiból” 

gyűjtsem a zenei dokumentumokat. Ez lett az alapja a Zenetudományi Intézetnek leadott több 

kötetnyi listának a Rádió és a magyar zeneszerzők kapcsolatáról.  

Majd ebből a dokumentumtárból fejlődött ki a Rádiófónia – 185 adása a Kossuth rádióban, 

később az írásos változata négy kötetben. Ez az érdeklődés tett alkalmassá a Zenei lektorátus 

ügyében végzett munkára. Megtaláltam az utat írásaim, interjúim megjelentetéséhez a Magyar 

Zene, a Népszabadság  és a Pesti Műsor hasábjain is. 

 

 

 

Így néztem ki „kezdetben” a Magyar Rádió zenei főosztályán. 
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Férjemmel együtt nagyon sokszor és szívesen mentünk hangversenyre. Kedvenceink az  

MTA Kongresszusi termében, valamint a Zeneakadémián megrendezett koncertek voltak. 

(Baloldalt a 3. sorban a 2-es és 3-as széken ültünk.) 
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1978-79-ben férjem beteg lett. A gerincsérvet műteni kellett. Hónapokig táppénzen volt. 

Munkatársai a Pesti Műsornál anyagilag próbáltak segíteni azáltal, hogy engem kértek meg, 

(vagy én kértem tőlük), hogy a Rádió zenei műsorairól ajánlatokat írjak. 

Főnökeim nagyon örültek ennek a lehetőségnek, mert a komolyzenéről abban az időben is kevés 

újságcikk készült. A kész szövegemet mindig bemutattam a nagy főnöknek: Faludi Rezső 

főosztályvezetőnek. Elolvasás után megjegyzéseket írt arról, mit változtassak, vagy pedig 

megdicsért, hogy nagyon jó, amit írtam, vagy legalább megköszönte. 

 

 

 

(A cikkenként utalt 2-300 Ft nagy segítség volt!) 

Amikor a férjem újra dolgozott, akkor természetesen megszűnt az én felkérésem. 

Főnökeim ezt már rossz néven vették, sokat kellett magyarázkodni miatta. 

 

Számomra ezek a kis írások kaput nyitottak az írás lehetősége felé. Nem is hagytam többet abba. 

Felkerestem a legidősebb zeneszerzőket, fényképeket készítettem róluk, beszélgetéseinket 

magnetofonra rögzítettem, leírtam, és eltettem a jövő számára. Mintha megéreztem volna, hogy 

ezeknek később nagy hasznát veszem. Valóban így volt: írhattam a Népszabadságba, a Magyar 

Zene c. folyóiratba, majd pedig felhasználtam a Rádiófónia sorozatomba.  

Az írás szenvedéllyé vált, amikor jó volt a sorsom, és menedékké vált, amikor rosszra fordult.  
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Egy furcsa „közjáték” 

1982. október 25-én este Kálmán Imre születésének 100. évfordulója alkalmából a Kossuth 

rádióban Operett-estet közvetítettünk a Csepeli Munkásotthonból. A Rádióújságban 

természetesen közzétettük a részletes műsort. A befejező szám a népszerű „Szép város 

Kolozsvár” című operett kettős volt. A „rádió ördöge” miatt – két egymástól különálló osztály 

műsorában - közvetlenül a hangverseny után „A szellemidézés” veszélyei a Kárpát 

medencében címmel Száraz György előadása következett. Valakinek vagy valakiknek ez a 

véletlen összeesés nem tetszett. Sőt! Mivel a részletes műsor közreadásának én voltam az egyik 

felelőse, „raportra” hívtak a Rádió jogtanácsosához. Íme a műsorújság és a vizsgálatra hívás 

bizonyítéka:  
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Zenetudományi Intézet - I. Országház u. 9. 

Férjem halála (1983. május 8.) után teljesen „elveszettnek” éreztem magam. Kapaszkodót kellett 

keresnem, hogy élni tudjak továbbra is. Hiányzott a második fizetés is. Egyedül kellett 

fenntartani a nagy lakást, ellátni a velem élő két idősödő asszonyt, az édesanyámat és anyósomat. 

Másodállás után kellett néznem. Alkalmasnak tűnt a TV Híradó, ahova 1983-tól 1993-ig jártam 

esténként és vasárnaponként. Reggel nyolctól-fél ötig dolgoztam a Rádióban, este öttől éjfélig, 

vagy még tovább a TV Híradónál. Ez a munka persze nagyon távol esett az érdeklődésemtől és 

igen fárasztó volt az állandó kialvatlanság miatt. A szerencsés véletlen segített rajtam. Éppen 

fizetés kiegészítő munkára akartam jelentkezni, egy szerintem „alantas” statiszta szerepre 

filmekhez. Útközben azonban találkoztam Hamburger Klára zenetudóssal. A lelkemben hírtelen 

megvilágosodott valami: én is ilyen szeretnék lenni, vagy valami hasonló. Döntő pillanat volt! 

Ettől kezdve ezen a sínen haladtam tovább.  

 

1985. augusztus 6-án (fontos nap az életemben) a Magyar Nemzetben olvastam a következőket: 

„Zenetörténeti kutatómunkára hirdet pályázatot az MTA Zenetudományi Intézet. (…) A pályázat 

témaköre a 20. századi magyar zenetörténet.” Jelentkeztem. Tíz éven keresztül kaptam feladatot. 

Munkáltatóim: Ujfalussy József, Tallián Tibor és Károlyiné Berlász Melinda voltak.  

 

dr. Ujfalussy József 

 

Tallián Tibor 

 

Károlyiné Berlász Melinda 
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Feladatom: „A Magyar Rádió új magyar zenei felvételeinek, mecénási szerepének, feldolgozása, 

belső rádiós források alapján, 1945-től napjainkig, évek, nevek és címek szerint.” 

 

Berlász Melinda utolsó kérése hozzám: Gárdonyi Zoltán zeneszerző, zenetudós rádiós 

előadásainak gyűjtése. Papp Márta kolléganőmtől kért hozzá engedélyt. Íme a válasz.  

 

 

Amikor a Zenetudományi Intézet gyönyörű palotájában volt dolgom, a lelkem mindig  

„ünneplőbe öltözött”. Úgy érezhettem, hogy érdemes élni, mert teszek valamit a 

zenetudományért.  

 

Bartók Béla újratemetése 

 

Bartók Béla 1945. szeptember 26-án halt meg New Yorkban. Ott is temették el. Csak 43 év 

múlva: 1988. júliusában hozták haza a hamvait Budapestre. Július 7-én a Farkasréti temetőben 

megtartott gyászszertartáson névre szóló meghívóval én is jelen lehettem. A meghívót azóta is 

ereklyeként őrzöm, hiszen Bartók Béla zenei zsenije, emberi tisztessége példakép számomra. 
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A másik jelentős esemény az volt az életemben, hogy a Magyar Zene folyóirat közölte 

interjúimat, beszélgetéseimet. Első alkalommal Lehel György karmesterrel.  

Bevittem a kéziratot Breuer János szerkesztőnek. Hamarosan hívott telefonon: „Megható és 

fantasztikus!” Majd egy ismétlő folyóiratban jelent meg és angolra is lefordították.  

Írásom a rádiós kollégáimat meglepte: pl. Körmendy Ferenc a Zenei osztály főszerkesztője és  

Erkel Tibor is elismeréssel gratulált hozzá. Ez lehetett az „erkölcsi”alapja annak, hogy a 

Rádiófónia sorozatom a Kossuth-adón elindulhasson. 

A Magyar Zenében következett: Sárai Tibor, Szőllősy András, Hidas Frigyes, Soproni József 

és Láng István - az öt zeneszerzős interjú-sorozat. Végül pedig a Mihály Andrással történt 

beszélgetés. Azt hiszem, a zeneszerző számára ez lehetett az utolsó „őszinte” kitárulkozás, 

valóban számvetés. Örültem, hogy mindezt ki tudtam csiholni belőle, mert a következő évben 

meghalt.  
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A zenetörténeti érdeklődésem szenvedéllyé vált. Az életutak feltárása folytatódott. Következtek: 

Ádám Jenő, Balassa Sándor, Decsényi János, Horusitzky Zoltán, Kadosa Pál, Kókai Rezsőné, 

Kósa Gyögy, Maros Rudolf családja, Pongrácz Zoltán, Ribáry Antal és Vincze Ottó zeneszerzők. 
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Magyarország a XX. században 

A Szekszárdi Babits Kiadó Kollega Tarsoly István 

szerkesztésében 1998-ban adta ki ezt a nagyszabású. lexikon-értékű 

4 kötetes sorozatot. A 3. kötetben található: a kultúra, művészet, 

sport és szórakozás – közte a Rádió történetének feldolgozása.  

„A Magyar Rádió zenei élete” 1956-tól 1998-ig az én írásom.  

Íme a  története: 1997. március 7-én Czigány György hívott 

telefonon és felkért, hogy írjam meg a Rádió zenetörténetét  

1956-tól napjainkig. Később derült ki, hogy Lázár Eszter ajánlott, 

mivel ezzel a témával akkoriban csak én foglalkoztam. Megtisztelő 

volt a feladat, éppen ezért több dolgomat is fel kellett függeszteni, 

hogy csak erre koncentrálhassak.  

1998. áprilisában elkészült az anyag, floppy lemezen adtam le.  

A kinyomtatott kötetet 2000. június 5-én a Rádió könyvtárában 

vettem először kezembe. Büszke voltam, hogy én is részese 

lehettem ennek a maradandó, nagy munkának.   

 

 

Még mindig hajtott belülről valami. A több mint két évtized óta 

gyűjtött dokumentum halmaz közzététele, műsorrá szerkesztése a 

Rádiófónia című sorozatban valósult meg.  

 

1992-től 2007-ig tartott a Rádiófónia című sorozatom, amelyben a 

Rádió zenetörténetét dolgoztam fel 1925-től az indulástól kezdve 

2000-ig. A Kossuth rádióban 185 adás hangzott el. 

Adásonként 55 percben, esetenként tíz oldalnyi szöveget írtam 

hozzá, összesen 1850 oldalt. 

185 CD-re lett rögzítve.. 
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      (Így néztem ki a rádiós munka vége felé. 33 esztendő igen nagy idő. Csaknem az élet fele. ) 

 

 

 

Hálával tartozom Szirányi János főszerkesztőnek, aki 1992-ben első kérésemre zöld utat adott  

elképzelésemnek, Varga Ferencnek, aki nagy szakmai tapasztalatával segített és  

Korbuly Péternek, aki mind a 185 adás szövegét (benne verseket, idézeteket is) felolvasta.  
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Zenei  lektorátus 

 

1992-ben bíztak meg a Rádióban a Zenei lektorátus ügyeinek intézésével. Én voltam az 

„összekötő” a lektorok és a zeneszerzők között. A Zeneszerzők beadták legújabb műveik 

kottáját, azt én körbeadtam a három lektornak. Ők véleményt írtak róla, majd közösen döntötték 

el, hogy ajánlják-e a művet rádiós felvételre, vagy nem. A válaszokat pedig én írtam meg a 

komponistáknak. Így szinte mindenkit megismertem, tudtam, kinek milyen műve szerepel a 

Rádióban, mi a vélemény róla. Voltak kedvezményezettek, akiket nem lehetett visszautasítani, 

de voltak, akiket csak fenntartással fogadtak el és voltak, akik szinte soha sem kerülhettek fel a 

rádiós felvételek listájára.  

Kezdetben két lektor volt, akik műfaji felosztás szerint lektoráltak. 

1992-ben azért hozták létre a háromtagú lektorátust, hogy a zeneművek sorsát ne csak 

egyszemélyi vélemény döntse el. A lektorátus tagjai változtak. Ha meghalt valaki, más került a 

helyére. (Kivéve Mihály Andrást, aki azért mondta le a lektori megbízatást, mert az Operaház 

igazgatója lett.)  

 

A Rádió zenei lektorai: Kókai Rezső (1960-1962), Mihály András (1962-1978), Maros Rudolf 

(1978-1982), Durkó Zsolt (1982-1997), Lendvay Kamilló (1962-2007)), Kalmár László (1992-

1995), Decsényi János (1995-2007) és Sári József (1997-2007).  

2007-ben szűnt meg a háromtagú lektorátus munkája, és az enyém is. Ezután más rend szerint 

választják ki azt a néhány művet, amelyek felvételére lehetőség van 

 

 Íme az utolsó három lektor nekem írt dedikációja:  



58 

 

 



59 

 

 



60 

 

 



61 

 

 



62 

 

 

E kis kötetben gyűjtöttem egybe és nyomtattam ki 2006-ban a Magyar Zene című folyóiratban 

megjelent beszélgetések szövegét, fényképekkel kiegészítve. 

 

Találkozás Bárdos Lajos tanár úrral 

A zeneszerzők rádiós felvételeiről listát készítettem, évek és műfajok szerint csoportosítva. 

Ezek egy részét szívesen nyújtottam át „tulajdonosuknak” is. 1986. április 23-án a 

Zenetudományi Intézet nagytermében Horusitzky Zoltán-emlékhangversenyt rendeztek, amelyre 

meghívót kaptam. Jelen volt Bárdos Lajos tanár úr is. Szünetben odamentem hozzá, 

bemutatkoztam és beszámoltam arról, hogy mit csinálok a Rádióban munkaidőben és azon kívül 

is. A Bárdos-kórusművek mindig nagy szeretetnek örvendtek mind a kórusoknál, mind a Rádió 

adásaiban. Tehát rengeteg volt belőlük. Ezeket összegyűjtöttem, legépeltem és postán elküldtem. 

Íme az én levelem 1986. október 11-én és a Tanár úr válasza: 

„Tisztelt Tanár úr! A Zenetudományi Intézet megbízásából gyűjtöm a magyar zeneszerzők 

rádiós felvételeit a kezdetektől napjainkig. Bárdos Lajos műveiből eddig 110 kórusmű 184 

rádiófelvételét sikerült összegyűjteni (Ezen kívül vannak a hanglemezfelvételek.)  

A másolatot tisztelettel küldöm Tanár úrnak. Jó egészséget kívánok: Bieliczkyné Buzás Éva” 
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A Bárdos kórus 

Beszámolóm végére hagytam a Bárdos kórust, mert ez volt az utolsó, amelynek tagja lettem. 

Rádiós kollégáim beszéltek rá, hogy vegyek részt munkájukban. G. Horváth József karnagy, 

Bárdos Lajos egyik lányának, Máriának férje örömmel fogadott. Szerinte az én hangommal 

fényesebb lett a szoprán szólam. Szép élményekkel és életem utolsó külföldi utjainak emlékeivel 

gazdagodtam. Német-, Finn-, Francia- és Olaszországban vendégszerepeltünk. 

 

    

Nagy élmény volt a Kelet Berlinben 

1986. június 19-én adott hangversenyünk. 

Legszebb hangversenyünk Pannonhalmán 

volt. A gyönyörű templomban lelki áhítattal,  

nagy átéléssel énekeltünk.  

Sohasem felejtem el.  



65 

 

Emlékezetes élmény maradt a Finnországban töltött tíz nap, 1985. augusztusában.  

Több újság is közölt fényképes beszámolót ottani koncertjeinkről. Íme az egyik részlete: 
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Áhítattal és tisztelettel léptünk be Jan Sibelius Ainolai házába: 

 

 A Sibelius emlékszobor előtt is énekeltünk. 
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Olaszország (1989. április) Pávia Certosa – Kartausi kolostor 

 

Olaszország, (1989 április) Pávia – Cézár szobra előtt 
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A Bárdos kórus egy Nemzetközi kórusversenyen (Budapest, 1988. november 19.) 

 

Avignon – a pápák városa (Fenséges, hatalmas, de nekem félelmetes is.) 
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Padova (Pádua) Itt van eltemetve Páduai Szent Antal. Kő-komorsója mellett hosszú sorok 

kígyóznak. A hit szerint, aki megérinti a koporsót, azt Szent Antal megsegíti. Talán engem is. 
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HANGSZEREIM 

 

A hegedű.  Édesanyámat 1951-ben a hajdúszoboszlói postáról továbbképzéssel összekötött  

nyaralásra Pécsre küldték. Esténként az ottani zeneiskolások adtak műsort a tanfolyam 

résztvevői számára. Nagy sikerük volt. Anyukám akkor határozta el, hogy az ő kislányának is 

kell zenét tanulni. Azt nem tudom, ki ajánlotta azt hogy hegedűt vegyen. De a jelenetre 

emlékszem: Hajdúszoboszlón egy öreg cigányprímás már ágyban fekvő beteg volt. Halála előtt 

kedves hegedűjét egy gyerek számára akarta eladni. Mi megvettük. Ezzel elkezdődött az én 

zenével való örökös kapcsolatom.  

A hegedű hátlap belső címkéjén ez volt írva: Anno 1741 Carlo Bergonzi fece in Cremona 

Vettük: 1952-ben Hajdúszoboszlón, eladtam 1989 augusztusában Budapesten:  

Gitár és dob (már csak a pótcselekvéshez kellett.) 

 

 

 

A zongora . Nagy Jenő nagyapám 1957-ben halt meg Kismarján. Házának árát a három testvér 

elosztotta egymás közt. Édesanyám ezen a pénzen vett nekem egy öreg, barna, fa tőkés zongorát. 

Ez volt az én nagyapai örökségem. A nagy helyet foglaló hangszert Budapestre már nem vittük 

magunkkal. Eladtuk. Édesanyám a pénzt takarékba tette, hogy majd ha a végleges otthonunkba 

költözünk újat vehessünk helyette.  
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A pianinó. Budapesten, a Tulipán u-i lakás hálószobájában a fehér színű szekrénysorhoz fehér 

színű pianinót szerettem volna. A hangszerüzletben megrendeltük. 1976. augusztusában Bécsben 

voltunk, amikor édesanyám táviratban értesített, hogy megvan az új hangszerem.  

Ez jött velem Hajdúszoboszlóra is és az Emlékszoba dísze lett. Ha én nem is, de a zeneiskolás 

gyerekek néha játszanak rajta.  

 

 

 

A szintetizátor. 2003-ban a régi  850-es kis FIAT autómat 33 év után kicseréltem új FIAT 

Seicentóra. Tíz éven keresztül gyűjtöttem rá a pénzt. Megvételéig nem költöttem semmi 

halasztható vásárlására. Ám utána úgy gondoltam, hogy zenei örömet is szerzek magamnak. 

Ugyanis elkezdett sajogni a lelkem (mint már oly sokszor) amiatt, hogy ott van a szobámban a 

fehér pianinóm kihasználatlanul, mert nem mertem kezdetleges játékommal zavarni a 

szomszédokat. Ezért Leányfalura szintetizátort vettem, hogy legalább ott kedvem szerint 

gyakorolhassak. A kerti munka után pihenésképpen kíváncsian próbálgattam a hangszín és 

hangerő változatokat. Sőt, fülhallgatót is lehet használni. Akkor pedig senkit nem zavarok, mert 

csak én hallom, amit játszom. Hajdúszoboszlón a lakószobámban van és időnként református 

népénekeket, valamint népdalokat dúdolok és a szintetizátorral kísérem magam. 
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Búcsú Leányfalutól 

2004-ben  elkezdtem búcsúzni Leányfalutól. Budai Ákossal együtt sok-sok fotót készítettünk a 

házról és a kertről. Ez a kert lehetett volna férjemnek és nekem időskorunk menedéke.  

De nem így történt. Sanyi idő előtt eltávozott egy másik dimenzióba, de mindig úgy éreztem, 

hogy a lelke kicsit itt maradt kedves „tanyájában”. Nehéz napjaim után én is e derűs táj 

emlékének felidézésével nyugszom meg. Az emlékeimet mindig írásban fogalmazom meg, tehát 

2005-ben megjelent az „Átváltozás”  Isten veled Leányfalu – Köszöntlek Hajdúszoboszló!  

című kis könyvecském.  

 

 

   

 

Nagy hiányt akartam pótolni, amikor összegyűjtöttem férjem legszebb verseit és írásait. 

2008-ban kötet lett belőle.   
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A nyugdíjas évek Hajdúszoboszlón 

 

Az Emlékszoba 

 

2004-ben „elegem lett” a Leányfalui kertemből. Éreztem, hogy nem bírom tovább fenntartani.  

Kinéztem egy épülőben levő társasházat Hajdúszoboszlón (férjem szülővárosában) és a kert 

árából ott vettem meg egy kis lakást, amelyet Emlékszobának rendeztem be, hogy legyen hova  

elhelyezni férjem irodalmi hagyatékát, valamint az én zenetörténeti gyűjteményemet.  

Ez sikerült. 2005-től kezdve hétvégeken odautaztam és fokozatosan berendeztem.  

 

Közben dolgoztam a Rádióban. 2007 nyarán azonban Such György vezénylete alatt elkezdődött 

a Magyar Rádió évtizedek alatt felépített stabil műsorszerkezetének átalakítása, a kvalifikált, de 

ősrégi műsorkészítőinek leépítése. A szerkezet átalakítása címén műsoraikat megszüntették, 

ezáltal feleslegessé váltak. A Rádiófónia sorozatát 200 részesre terveztem, de a 185-ik adás után 

(2007. május 20.) nem kaptam tovább műsoridőt, tehát ez is megszűnt.   
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A munkatársak között elviselhetetlen volt a riadalom, a feszültség, legjobb volt minél 

gyorsabban távozni. Nem sokáig töprengtem a dolgokon. Az a szerencsém, hogy nagyon sok 

tervem van, és ha az egyik bedugul, nem sikerül, akadályba ütközik, rögtön a helyére lép a 

következő terv. Jelen esetben a Hajdúszoboszlóra való költözés. 

Nem kis feladat volt a budapesti lakás eladása, felszámolása, a fontos dolgok leszállítása.  

De épen, egészségesen túléltem. 2008. július 5-től hajdúszoboszlói lakos lettem. A lakás árából 

megvettem a III. emeleten a 30-as lakást, bezsúfoltam a zsákokba, dobozokba rakott holmikat, 

azzal az elképzeléssel, hogy a több mázsányi dokumentumot fokozatosan feldolgozom, . 

. 

A Rádiófónia  185 adásának szövegéből, kiegészítve a hiányzó 15 adás tervezetével, 

elkezdtem elkészíteni a rövidített, írásos változatot. Másfél évig dolgoztam rajta. Összeállításom 

évek szerint 3 kötetben, valamint a kiemelt zeneszerzők műveinek rádióban való elhangzásával a  

4. kötetben valósult meg, összesen 1138 oldalon.  

Ez volt a Hajdúszoboszlón töltött nyugdíjas életem első nagy munkája. 

 

Íme a kézirat  négy vastag kötetbe rendezve (2010-ben).  
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Majd a debreceni Alföldi Nyomdában magán kiadásban (csupán 50 példányban) nyomtatva és 

megjelentetve  (2011. decemberében). 
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Az a tervem, hogy a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázat útján kérem a további nyomdai 

költséget, hogy a négy kötet több példányban is megjelenjen. Farkas Zoltántól, a Bartók rádió  

intendánsától kértem hozzá Ajánlást. Íme a szövege: 

 

Bieliczkyné Buzás Éva Rádiófónia – 75 esztendő a magyar zene hullámhosszán (1925 – 2000) 

című, 4 kötetbe rendezett, több mint 1000 oldalas kézirata a Magyar Rádió történetének – és 

benne a magyar zene 20. századi történetének – értékes dokumentumgyűjteménye. A szerző a 15 

éven keresztül tartó, 185 adást megért, azonos című rádióműsorban dolgozta fel témáját. 

Eredményesnek érzem a rádióműsor könyvformátummá való átdolgozásának kísérletét. A 

kézirat tanúsága szerint Bieliczkyné Buzás Éva képes volt áttekinthetően elrendezni nagy 

forrásanyagát, kronológiai és tematikus szempontból egyaránt. Az első három kötet időrendben 

halad, 25 évenként tekinti át a magyar zeneszerzés és zenei élet eseményeinek rádiós történetét, a 

4. kötet pedig zeneszerzők szerint csoportosítja a forrásokat.  

 Zenetörténészek, a kultúrtörténészek, médiatörténészek számára kiváló forrásmunka 

született, mely a 20. század zenetörténete és közműveltsége iránt érdeklődő, „laikus” értelmiségi 

olvasók számára is tanulságos és érdekes olvasmány. Jelentős magyar zeneszerzők, 

előadóművészek rádiós fellépéseinek éppúgy hű krónikája, mint amennyire értékes adalékokat 

szolgáltat a Magyar Rádió zenei együtteseinek történetéhez, műsorok és zenei versenyek 

születéséhez és későbbi sorsához. 

 Soha nem volt aktuálisabb egy efféle összegező, visszatekintő forrásgyűjtemény, mint 

épp napjainkban, a közmédia radikális átalakulásának idején. Fentiek alapján a kötet támogatását 

jó szívvel ajánlom a Nemzeti Kulturális Alap döntéshozóinak figyelmébe. 

 

Budapest, 2011. július 27.  

                    

       Farkas Zoltán  zenetörténész 

       a Bartók Rádió intendánsa 

 

 

Az Emlékszobában nemcsak a gyűjteményemet helyeztem el, hanem minden hónap első 

szombatján 15 órától Baráti találkozót is tartunk. Témája az irodalom és a zene. 

Íme néhány fénykép a hangulatos együttlétekről. 
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Mellettem Papp András (a Szókimondó új szerkesztője) és Budai Gyuszi unokabátyám 

2011. augusztus 6. 

 

 

Jobbról mellettem Kovács Zsolti vers és novellamondó 

2011. szeptember 3. 
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14. Baráti találkozó, 2012. május 5. 

A résztvevők: Tatár Magdi, Tóth Ica, Pálné Katika, Gyallai Henrietta, Tóth Barna és Márta a 

felesége, Halász Feri, Császi Csaba és Tatár Elvira a felesége. Valamint az ifjak: Juhász Zsófi, 

Pál Dóra (versmondók), Szoboszlai Károly (népdalénekes) és az édesanyja. 
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Kunkli Éva nekem dedikálja 

az Emléktöredékek, avagy boldogság a szomorúfűz alatt  c. könyvét 

 

 

Szeretnék az ifjúság számára Versmondó-kört szervezni, azzal a titkos vággyal, hogy  

Bieliczky Joó Sándor versei is megszólaljanak, nemcsak az idősek, hanem a fiatalok hangján is. 

A hely szelleme ezt kívánja. 

Jó kapcsolatom van a Szókimondó - Hajdúszoboszló kulturális havi folyóiratának 

munkatársaival. 2011 októberében Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján én 

emlékezhettem a zeneszerzőre a folyóirat hasábjain.  

A Hajdúszoboszló városi lapban 2010. december 17-én Hazatalált című rólam szóló cikk,  

2012. január 27-én a Több, mint nosztalgiázás … Juhász István „hangulatjelentése”, 

a 2011-es karácsonyi számban pedig Emlékezés egykori iskolámra címmel az én írásom  

jelent meg. Ezzel a kör bezárult, hiszen életemre, pályámra való visszatekintésemet is ezzel a 

történettel kezdtem.  
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** 

Életutam Hajdúszoboszlóról indult, majd Debrecenben és Budapesten teljesítettem feladatomat 

 – amennyire képes voltam - , aztán visszatértem. „Merd vállalni az életed a szülőföldeden” – 

hallottam Böjti Csaba ferences-testvér felszólítását. Így teszek. 

Gyermekkoromban még nem volt Hajdúszoboszlón Zeneiskola, csak magánúton tanulhattam 

hegedülni. A széleskörű zenei alapok nélkül azonban nem sikerült a vágyott célt elérni.  

Szorgalommal és kitartással valami mégis sikerült. Így éreztem, amikor 2011. december 19-én a 

református templom és az általános iskola túloldalán lévő emeletes Zeneiskolába bementem. 

Magammal vittem a Rádiófónia 4 kötetét, hogy ajándékba adjam Hellné Kádár Edit igazgatónak.  

A szürke decemberi időben hazafelé menet a lelkemben kisütött a boldogító napsugár.  
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Sápi Lídia, a zeneiskola tanulója zongorázik (2012. május 5.) 

 

A hátralevő kis életemet dolgozatok írásával (amelyben megidézem Bieliczky Joó Sándort - a 

szerelmemet és az általam ismert magyar zeneszerzőket), valamint az Emlékszobában 

megtartott baráti találkozókkal, versmondó, muzsikáló fiatalok társaságában szeretném tölteni.  

 

Életem folyamán bárhol voltam, bármit csináltam, úgy éreztem, hogy ez csak átmeneti állapot. 

Mintha én magam és sorsom egy tengerjáró hajó lett volna, amelynek egyszer meg kell érkezni a 

kikötőbe. Ma már tudom, hogy életem tengerét megjártam és hazaértem, kikötöttem.  

Többé már nem vágyódom el sehova. Itthon vagyok. 

 

Valakitől azt hallottam, hogy az embernek műalkotássá kell teremteni az életét.  

Nem rendkívüli élet az enyém, mert csak ennyire futotta erőmből, időmből. 

Ezt tudom felajánlani ajándékként a jövőben élőknek. Remélem, hasznukra lesz.  

 

***  


