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Személyes emléksorok Póczonyi Máriáról
Most, hogy elment közülünk, felrémlik emlékezetemben az a közel nyolc 
évtized, amikor ismertem, és sorsunk egymás mellett futott.

A Székesfővárosi Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban a katolikus 
vallásúak az a/ osztályba, a vegyes vallásúak a b/ osztályba kerültek.  
A hittanár által kijelölt magas osztályú lányok közül egy-egy azt a ki-
tüntető feladatot kapta, hogy egy első osztály „kismamája” legyen, vagy-
is gondja legyen a kicsikre. Így kerültem, mint nagylány, nyolcadikos, 
ebbe a feladatkörbe. Ide járt Póczonyi Mária, s kezdte meg gimnáziumi 
tanulmányait. Zenei tehetsége korán megmutatkozott, zongorázni ta-
nult, lelkes, kitűnő karénekes volt, külön adományai voltak a társaival 
való kapcsolat tekintetében, ami később a kórusvezetésre is hatott. 

Magam abban az időben már Viski Jánoshoz jártam zeneszerzésre  
a Zeneakadémiára. Miután tanárom érdeklődött aziránt, hogy fiatalok-
ból miként lehet komoly zeneelmélet tanítással eredményt elérni, az 
akkori szilágyísta növendékeim közül néhánnyal foglalkozott, igen ered-
ményesen, például Póczonyi Máriával. Tehát zeneelmélet tudásának 
alapjait ott kezdte elsajátítani, majd a Zeneakadémián a Középiskolai 
Énektanárképzőben elmélyíteni. 

Karvezetési szempontból feltétlenül figyelemre méltó teljesítménye 
volt, hogy 1948 tavaszán, mikor én éppen Párizsban tanultam, nélkülem 
– helyettem nyolcadikosként elvitte a szilágyista kórusomat a kecskemé-
ti kórusversenyre, ahol kiemelkedő eredményt értek el. Erről tőlük  
Párizsban vettem híradást.

Miután elvégezte a Zeneakadémiát pályája Budapest I. kerületi 
Kosciusko Tádé utcai általános iskolában folytatódott. Ott olyan ered-
ményeket ért el a tanításban, hogy nagy sikerrel előadták „A makrancos 
királylány” c. két felvonásos gyermekoperámat. Ezen az alkalmon  
Kodály tanár úr és Járdányi Pál is részt vett. A kórus szereplő szólistái 
közül az „udvarmestert” Vogel Mária alakította, (a mai napig is énekli 
a szólamát) aki később a Magyar Rádió Ifjúsági Osztályának zenei adá-
sait sokáig igen sikeresen vezette. Az említett előadás zenekarának tag-
jai (zeneiskolások) közül az egyik hegedűsük Vigassy Mihály volt, aki 
jelenleg a krisztinavárosi Havas Boldogasszony templom plébánosa.  
A zenekar hárfása m.v. Devescovi Erzsébet  volt, aki később Járdányi Pál 
felesége lett. 

Póconyi Mária tanítása idején alakult az iskola Ének-zene tagozata. 
Az énektanári  munkát ifj. Sapszon Ferenc folytatta, (ott született meg 
benne a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola koncepciója). Mária a Sze-
gedi Tanárképző Főiskola Ének-zene tanszakára kapta kinevezését. Né-
hány év múlva a budapesti Tanítóképző Intézetben folytatta munkáját, 
mint főiskolai docens onnan vonult nyugdíjba. E felsorolt tevékenységek 
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mellett állandó oktatója volt a Népművelési Intézet tanári-karvezetői 
továbbképzőjének, melyet Maróti Gyula vezetett és Perlstein Klára szer-
vezett. Ugyanott tanított többek között Hartyányi Judit.

Tevékeny részt vállalt Póczonyi Mária a katolikus egyházi zene terü-
letén, annak művelésében is. Mint szilágyista aktív, vezető tagja volt  
e sorok írója által vezetett iskolai egyházi énekkarnak, (gregorián zenét 
a Liber Usualis neumás kottájából énekeltünk!) Később a Mátyás Temp-
lom Bárdos Lajos vezette kórusának volt saját egyházi énekkara Sülysápon, 
ahol vezényelt. És hosszú ideig évente egy alkalommal emlékmisén  
a krisztinavárosi templomban, orgonakíséretem mellett vezényelt, a Szilá-
gyiban tanított elhunyt tanárok és növendékek tiszteletére rendezett 
szertartáson.

Egy szép tavaszi napon Póczonyi Mária és Kempelen Tünde felkere-
sett lakásomon azzal az ötlettel, hogy meg kellene alakítani egy Bárdos 
Lajos Társaságot. Az ötletet tett követte: 1987-ben megalakult. Első el-
nöke Pozsgay Imre volt, második Takács Nándor püspök úr, jelenleg  
a Bárdos életmű feldolgozója, Dr. Hajnal György az elnök. Kempelen 
Tünde később elindította a Bárdos Lajos Zenei Heteket, évente tartanak 
nagy hazai és nemzetközi kórus találkozókat. 

Családi körülményei nem alakultak szerencsésen, inkább nehezítették 
pályája kibontakozását. Szülei gyermekkorában elváltak, apja új családot 
alapított, a kapcsolat megszakadt közöttük. Egyetlen szeretett nővérét 
és annak még jobban szeretett kisfiát korán elvesztette. Édesanyja tartós 
betegsége, majd ágyban fekvő volta megakadályozta abban, hogy ígére-
tesnek induló szegedi pályáját folytathassa. Budai Mészáros utcai, a vár 
közelében lévő családi házukat a 2. világháború alatt porrá bombázták. 
Mindezen nehézségek ellenére szakmai munkáját mindvégig töretlenül 
végezte, növendékeinek sora szétszóródott az egész országban. Büszke 
volt rájuk, örült, ha szeretetük jelét adták, emlékeztek rá. 

Jó lenne, ha az utókor is kellőképpen méltányolná azt az odaadó 
ügybüzgalmat, igényességet, szorgalmat, melyet rá hagyott, s mellyel a 
magyar kultúrát gazdagította. Ugyancsak jó lenne a nyomtatott és kéz-
iratban maradt írásműveivel foglalkozni, melyek remélhetőleg nem vál-
tak mind a lakástűz martalékává…

Végezetül idézzünk nagy költőnk Vörösmarty Mihály örökérvényű 
soraiból:

„Nem hal meg,
nőttön nő tiszta fénye, 
amint időben, térben távozik .”

Szőnyi Erzsébet
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