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Szőnyi Erzsébet titkai
Töprengések egy nem kerek születésnap alkalmából

Néhány évvel ezelőtt, egy kerek születésnapon jegyezte meg Hollós Máté: 
az országszerte megvalósult ünnepi hangversenyek és másfajta rendez-
vények sorából már-már Szőnyi-fesztivál kerekedik ki. Csak annyiban 
nem minősíthető annak – tesszük hozzá –, hogy nem egységes koncep-
ció szerinti, hanem önálló események sorozata valósult meg, amelyekről 
egyébként A Magyar Kodály Társaság Hírei 2014. évi Szőnyi Erzsébet-
különszáma nyújt áttekintést. Kölcsönözve Hollós Máté akkori észrevé-
telét1, úgy mondhatnánk, idén tavasszal, egy nem kerek születésnap 
alkalmából Szőnyi mini-fesztiválra került sor, különböző helyszíneken 
és megint csak külön-külön koncepció szerinti programokkal. Az öt, 
más-más műfajú rendezvény nézői–hallgatói egy nagy életmű titkaira 
csodálkozhattak rá. Mindenekelőtt – a dokumentálás szándékával is – 
vegyük sorra az eseményeket.

A sorozat a születésnapon, április 25-én, 
a Fasori Református Templomban indult, 

a Fasori Zenés Esték immár 14. évfolyamában járó programjainak rend-
kívüli alkalmaként; templomban bár, de nem egyházzenei koncerttel. 
Egyházi, főként hangszeres egyházi és világi zene között különben sincs 
mindig éles határvonal, különben is, a homo religiosus (Mircea Eliade 
kifejezése) számára „az élet a maga egészében megszentelhető”2, mint 
ahogy „a keresztény élet és az imádság nem választható szét”3. A hang-
verseny religiosus dimenzióját erősítette az est felezőpontján elhangzó 
igehirdetés: a lelkész (az ünnepelt éveinek számához igazodóan) a 93. 
zsoltár soraihoz fűzte elmélkedését. Az igehirdetést zongorás kamara-
zene fogta közre: a Szonáta nagybőgőre és zongorára (1982) és a Francia 
szvit brácsára és zongorára (1983). Elhangzott azután egy, a zeneiroda-
lomban – tudtommal – páratlan hangszer-összeállítású kamaramű: 
Evokáció zongorára és orgonára (1985), a műsor első felében pedig három 
darab a népdalfeldolgozásokat tartalmazó 33 könnyű kórus közül  
(A kislányok; Kinyílt a rózsa; Én a hegyre; 1969), a pedagógus-zeneszer-
ző hangzó képviseletében. 

A műsort orgonazene keretezte: a Hat orgonadarab (1955) nyitotta meg 
és nagyformátumú improvizáció zárta, Szőnyi Erzsébet névbetűiből al-
kotott témára. Az előadó, egyben a műsort (és a Fasori Zenés Estéket) 

1 Szőnyi Erzsébet szerzői estje, Fészek Művészklub, 2014. május 9. Beszélgetőtárs Hollós Máté.
2 Mircea Eliade: A szent és a profán . A vallási lényegről, Budapest, Európa, 1999. (Mérleg) 157. o.
3 Magyar Katolikus Lexikon XIII. kötet, Budapest, SZIT, 2008. ’szüntelen imádság’ címszó (Diós 

István). http://lexikon.katolikus.hu/S/sz%C3%BCntelen%20im%C3%A1ds%C3%A1g.html
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szerkesztő és konferáló Pálúr János megosztotta a közönséggel a névté-
ma szerkesztésének – mechanikus – elvét: az abc betűi sorszámot kap-
nak, majd a betűkhöz egy tetszés szerinti kezdőhangtól (célszerűen 
A-tól) kiindulva hangmagasságot rendelünk. Az alábbi ábrán bekeretez-
tük a téma hangjait és az egyetlen névbetűt, ahol az előadó némi sza-
badsággal, az i=y azonosítással élt. 

 sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 betű  a b c d e f g h  i    k l m n o p r s t u v x y z

 hangnév A  H  C D  E  F G A H C D E  F   G  A  H   C   D  E F G  A   H  
  

A fenti elvek szerint megszerkesztett téma szerepel a koncert plakátján.  
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A keletkezési évszámok alapján látható: 30 év alkotói terméséből adott 
válogatást ez a műsor, és a legújabb mű keletkezése óta már több mint 
30 év eltelt. Ha a megírásuk idején, főleg az ötvenes-hatvanas években, 
és még később is, Szőnyi Erzsébet stílusa konzervatívnak ítéltetett (hoz-
záteendő: fontos műveket nem ismerhetett vagy kényszerűen nem vehe-
tett tudomást a hazai recepció), ma, amikor különböző alkotói elvek 
szabadabban érvényesülhetnek és a tetszés is szabadabb, a legrégebbi 
művek is nagyon frissnek bizonyulnak; ami egykor túlhaladott volt, 
mára modernné vált, annak bizonyságául, hogy a régi és új közötti ha-
tárvonal sem abszolút. 

Az idő-tényező más szempontból is izgalmas. Pintér Csilla, Szőnyi-
kismonográfiájában, kimutatja azt a stílusfordulatot, amely 1980 táján a 
zeneszerző műhelyében végbement, amelynek lényeges jegyeiként említi 
a különleges hangszerösszeállítású/hangszerválasztású műveket, a merész 
ritmuskezelést és a tonalitás szabadságának megnövekedését.4 Hozzáte-
hetjük még: az egész zenetörténet mind szuverénebb, különböző stílusok 
egyes formai megoldásainak és teljes kompozíciós eszköztárának egyre 
virtuózabb birtokbavételét (az est műsorán a szvit, a szonáta és az Evokáció 
által reprezentálva). Mármost az alkotó látásmódjának változása, a tágu-
ló horizont a zeneszerzői eszköztár olyanfajta változását hozza, amely nem 
fordulat (azaz nem régebbi eszközök elhagyása, újakkal felváltása), hanem 
gazdagodás, kiszélesedés; „kompozíciós stílusa nem gyökereiben változott 
meg, hanem az újítás [benső] kényszerének ellenére is megőrizte az előző 
évtizedek személyes tónusát”.5 Az öt mű, amely a keletkezés időrendjé-
ben hangzott el, a megszüntetve megőrzésnek ezt az útját tette érzékle-
tessé a templomot (sajnos nem zsúfolásig) megtöltő közönség számára.

Nemcsak a zenetörténetet, de választott hangszereit is virtuózan ke-
zeli a szerző, legsajátabb hangszereit, a zongorát és orgonát, mellettük  
a mélyhegedűst és nagybőgőst is igényes és hálás játszanivalóval aján-
dékozza meg. Az est virtuóz előadójaként az orgonista Pálúr János mel-
lett közreműködött még Kovalszki Mária (zongora), Draskóczy Eszter 
(brácsa), Fervágner Csaba (nagybőgő). A három kis kórusművet,  
két tanárnőjük vezetésével, a fasori Julianna Református Iskola kórusa 
énekelte (az 1926-ban holland támogatással megnyílt, és több évtizedes 
kényszerszünet után 1992-ben újraindult intézmény az alapításkor a ké-
sőbbi holland királynő után kapta nevét).

A „mini-fesztivál” következő alkalma április 28-án volt 
a Fészek Művészklubban. 

Itt is egy több évtizedes sorozat részeként: amelynek Lázár Eszter a gaz-
dája. A Magyar Művészeti Akadémia így hirdette az eseményt: „zenés 

4 Pintér Csilla Márta: Szőnyi Erzsébet . Budapest, Mágus, 1/2003. (Magyar zeneszerzők 24.) 14. o.
5 I. m. 18. o. Az idézett megállapítást Pintér a zeneszerző egy következő korszakváltásával kap-

csolatban teszi, ám valamennyi korszakváltására igaz.
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beszélgetés Szőnyi Erzsébettel”. Valójában egy nagyon sokoldalúan vá-
logatott műsorú hangverseny részeseivé válhattunk, amelynek szerve-
zésében az előadóként is közreműködő Nagy Márta zongoraművész 
bizonyította a zeneszerző életműve iránti elkötelezettségét.6 A kompo-
zíciók között folyt, azokat vezette be a Hollós Máté által vezetett beszél-
getés (Hollós Máté ebben a minőségében ugyancsak régóta partnere 
Szőnyi Erzsébetnek).

Lássuk a műsort. Egy kis pedagógiai indíttatású zenetörténeti sétával 
kezdődött, a Zenetörténeti séta 9 tételben című, 1988-ban komponált 
zenekari ciklusból szólalt meg négy (illetve öt) tétel: Gassenhauer,  
A Barokk, Hommage à Beethoven (egy Beethoven által is különböző for-
mában megírt mű újraírása), és a XX . század két (atonális görbe tükröt 
tartó) tétele. Ez utóbbiak hallatán Hollós Máté megkérdezte az alkotót: 
„Ilyen rossz véleménnyel van a huszadik századról?” (A Sárkányfogak 
ciklus Posztmodern tételének ismeretében még azt a feltételezést is meg-
kockáztathatnánk: nem lehet mindenestől kizárni…) A művet a Weiner 
Leó Zeneművészeti Szakgimnázium vonószenekara adta elő Szefcsik Bol-
dizsár (triangulum) közreműködésével és Ludmány Emil vezényletével.

Négy dal következett, az alkotói pálya különböző korszakaiból: Bal-
lagó (1955, Pákolitz István verse), Kedves (1946, Kosztolányi Dezső verse), 
Sík Sándor: Felhők, felhők (a 2004-es Sík Sándor-ciklusból), végül a Láng 
(Tóth Árpád verse, 1945). Az első és a harmadik szerzeményt Ress Tamás, 
a másodikat és negyediket Molnár Timea énekelte, mindketten zene-
akadémisták, zongorán kísért Nagy Márta . A Láng a legrégebbi a kon-
certen megszólaltatott művek közül: abban az évben íródott, amelyben 
Szőnyi Erzsébet megkapta középiskolai énektanári diplomáját7, zene-
szerzői tanulmányainak pedig akkor még a közepén járt, ez a Tóth Árpád-
dal tehát még nem a „kész” komponista műve. Mégis épp ez az, amelyik 
dalai közül kompaktlemezen is meghallgatható8, „kész”-sége annak 
alapján kontrollálható.

Itt megint „zenetörténeti séta” következett: Két keringő 2004-ből. 
Megírásuk indítéka, kitűnt a beszélgetésből, konkrét, külföldi megren-
delés. A zeneszerző komolyan vette a különös felkérést, két keringője 
mindazonáltal nem nélkülöz némi iróniát; kevésbé nosztalgikus, de nem 

6 E sorok írója már több olyan Szőnyi szerzői esten volt jelen, ahol előadók váltották egymást 
a pódiumon, míg Nagy Márta a koncert elején leült a zongorához, és a végéig föl sem állt, 
végigszólózta, kamarázta, kísérte a hangversenyt. 

7 Hogy-hogy már 21 évesen? Nos, olyan felkészültséggel érkezett a Zeneakadémiára (mint ő 
maga említi, jó tanárai voltak a középiskolás években), hogy már az első tanév októberében 
átvették a második évfolyamra. E történetet egy másik, a május 4-én tartott beszélgetés kere-
tében mondta el a zeneszerző. Vö. Jerry L. Jaccard: Dallamok és disszonanciák . A zene nagy-
követe Szőnyi Erzsébet . Fordította Terts István. Budapest, Nap Kiadó, 2016. 30. o. (Megjegy-
zendő, hogy e hasznos és érdekes könyvnek sajnos nem egy adata téves.)

8 A magyar dal évszázadaiból . Faragó Laura – szoprán, Kapi-Horváth Ferenc – zongora. Can-
tata Sacra Kiadó, 2001. No. 18.
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kevésbé izgalmas, mint a Rózsalovagból ismerős. A két darab Nagy Márta 
elegáns előadásában szólalt meg. Ezen a koncerten is elhangzott azután 
a Francia szvit – az öt születésnapi rendezvény műsorában ez az egye-
düli átfedés –; ezúttal Ludmány Emil és Nagy Márta játszották. Így,  
a Két keringő után meghallgatva még inkább kidomborodott, hogy a 
zeneszerző mennyire sajátjaként kezeli ezt a XVIII. századi formavilágot 
és a benne rögzült tánc-mozdulatiságot, mintha egy régi élőkép lendül-
ne mozgásba. Majd még egy barokk szvitzene következett: Öt régi tánc  
fúvóstrióra (1958, némelyik tétel szinte újraírása egyes, jól azonosítható 
barokk kompozícióknak). A ciklust a Weiner-iskola tanárai, Kerényi 
Judit (oboa), Szabados-Tóth László (klarinét) és Kubassy Tamás (fagott) 
szólaltatták meg. Szőnyi Erzsébet „régi” zenéjének előképei között – ezt 
erősítette meg a hangzó tapasztalat – joggal tartható számon Britten, 
Kodály, Respighi, Stravinsky, „vérségi kapcsolatok” leginkább Debus-
syhez és Ravelhez fűzik.9

A ’90-es években – a zeneszerzői nyelv egyik megújulási korszakában, 
annak mintegy kísérleti műfajaként10 – három kvintett született az al-
kotói műhelyben, hárfára (1992), zongorára (1995), illetve orgonára (1998) 
és vonósnégyesre. Közülük kettő szólalt meg a koncerten, Kocsis Andrea 
(hárfa), illetve Nagy Márta (zongora) és a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
tagjaiból alakult vonósnégyes: Tfirst Péter, Hargitai Géza, Várnagy  
Mihály, Simkó-Várnagy Mihály előadásában. Egyelőre a Hárfás kvintett 
az, amely nyomtatásban is hozzáférhető – e háromtételes mű franciás 
eleganciája, amely különben kezdettől „Szőnyi-bélyeg”, meg a nagylé-
legzetű barokk és klasszikus formaalkotás virtuozitása, amely évtizede-
ken át csiszolódott a zeneszerző kezében, modern hangzásvilággal, meg-
lepő metrikai-ritmikai fordulatokkal párosul.

A hangversenyt a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Sapszon Ferenc 
vezényelte Cantate Vegyeskara és Jubilate Leánykara zárta. Négy, kü-
lönböző nyelvezetű és műfajú művet szólaltattak meg. A musica sacra 
mesterét a Sík Sándor fordításaira készült Hat középkori himnusz (1988) 
sorozatának egyik darabja képviselte: Szűz Mária dicsérete, amelyben a 
kórushoz hárfa társul (a szólamot Mikus Adrienn játszotta). Az Arany 
János-évfordulóhoz két vers-megzenésítés kapcsolódott, gyermekkarra: 
Este van már, késő este (népi dallamra és Arany János soraira, 33 könnyű 
kórus, 1968. No. 4.; triangulumon közreműködött Tóth Benedek) és Előt-
ted a küzdés 1970; komoly, nevelő célzatú szövegének megválasztása 
Szőnyi részéről a kodályi pedagógia teljességének nyílt vállalása.11 Befe-
jezésül egy különleges összeállítású hangszeregyüttessel kísért, áhítatos, 
korálszerű, búcsúzó vegyeskari tétel hangzott el: a Béke (2006), Juhász 

19 Vö. a zeneszerző önvallomásával, l. Jaccard i. m. 190.
10 Pintér i. m. 18. o.
11 Keletkezéséhez l. Jaccard i. m. 169. o.
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Gyula versére. Alkalmi mű, felkérésre, és a felkérő rendelkezésére álló 
hangszerekre (vonósnégyes, fúvósötös) íródott; a már felsorolt vonós és 
fúvós előadókhoz itt még Horváth Lilla (fuvola) és Nagy Zoltán (kürt) 
csatlakozott. 

A Béke sajátos előadóapparátusa és a megzenésítésre választott szöveg 
szinte rávezeti a hallgatót, hogy Szőnyi Erzsébet művészetének lényeges 
mozzanatait felismerje. Olyanokat, amelyekben másokkal, sokakkal, 
osztozik, és olyanokat is, amelyek reá különösen jellemzők. Soroljuk: 
Külső és belső motiváció, megrendelés és személyes mondanivaló a leg-
kevésbé sem zárják ki egymást. A megrendelés: alkalom, hogy a zene-
szerző arról beszéljen, ami számára fontos, legyenek azok akár a közös-
ségi, akár a személyes emberi létezés alapkérdései. Azután: anyagszerű-
ség. A zeneszerzőt foglalkoztató kérdések közül kiválasztani azt, ami 
éppen akkor és úgy megfogalmazható. Ha a megrendelés márványszo-
borra, vagy fára vonatkozik, mit lehet márványból vagy fából megte-
remteni? És ez az a pont, ahol elágaznak a lehetséges utak. A művész 
addig keresgél, amíg megtalálja a céljainak megfelelő márványt vagy 
fatörzset, esetleg az anyag legvégső határait feszegeti. Vagy – és ez Sző-
nyi-specifikum – az éppen adott matériával dolgozik (pedagógus-atti-
tűd). Ha mindjárt csak porló kő, töredező fa állna is rendelkezésre, meg-
keresi, hogyan lehet a málló, múló anyagban a maradandót megfogal-
mazni és az anyagot mintegy a szellem erejével megkötni.

Az Északi Evangélikus Egyházkerület székházában,
május 4-én, a születésnapi rendezvények következő alkalma 

zenés beszélgetés volt.
Fabiny Tamás evangélikus püspök és Illisz László, az Evangélikus Infor-
mációs Szolgálat vezetője kérdezte a zeneszerzőt életéről, pályájáról, 
művészetének forrásairól. A „Próféta a saját hazájában?” címet viselő,  
a Hegyvidéki Önkormányzat, az Evangélikus Egyház és a MOM Kultu-
rális Központ közös szervezésében éppen egy esztendeje indult sorozat 
Budapest XII. kerületének díszpolgárait mutatja be. 

A beszélgetéshez a zenét a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola két 
növendéke „szolgáltatta”, Kodály Hét zongoradarab sorozatából adtak 
elő egy-egy tételt: Esik a városban (Andor Mátyás), Székely keserves  
(Vadas Soma) – Szőnyi Erzsébet kommentárjaival. Az első kompozíció 
Verlaine-utalása saját párizsi tanulmányaira emlékeztette Szőnyit, a má-
sodikkal kapcsolatban rámutatott, hogy Kodály minden szava, minden 
hangja száz év múltán is aktuális, a keserves a Kárpát-medencei  
magyarság érzületéről ma is hitelesen szól.

Nagyon sok mindenről esett még szó, családról, tanulóévekről és mes-
terekről, a meghatározó Kodály-kapcsolatról, a pálya néhány állomásá-
ról, széleskörű és elkötelezett közéleti szerepvállalásról. Ez utóbbihoz 
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kapcsolódott Nagy Márta hozzászólása, ő ugyanis nem egykori tanítvá-
nyaként lett a zeneszerző későbbi munkatársa (különben a köztük lévő 
kétgenerációs különbség ellenére Nagy és Szőnyi diáktársak: mindket-
tejük akadémiai zongoratanára Szegedi Ernő volt); pályájuk a Frank 
Oszkár nevével fémjelzett, az 1990-es fordulat utáni első magán-zeneis-
kolában találkozott: Szőnyi Erzsébet az iskolát fenntartó szervezet, a 
Continuo Alapítvány kuratóriumában vállalt szerepet, Nagy Márta pe-
dig az intézmény tanára volt. Az est közönségének soraiban különben 
szép számmal foglaltak helyet Szőnyi Erzsébet egykori tanítványai, 
hosszú tanári pályafutásának minden korszakából, még néhány éves 
középiskolai tanárságának, a negyvenes évek második felének nehéz 
történelmi idejéből is12, olyanok, akiknek pár évvel azelőtt még tényle-
gesen iskolatársa volt, akik – mint ezt Szőnyi felidézte – az énekórán őt 
Erzsi néninek szólították, óraközi szünetben azonban tegezték és együtt 
szaladgáltak a folyosón.

Igen természetes, hogy ezen a helyszínen szó esett Szőnyi Erzsébet 
istenhitéről, katolicizmusáról is. Az ünnepelt felidézte jeruzsálemi em-
lékét, amikor zsidó vendéglátóival együtt költötte el a széder-vacsorát és 
– mert pészah első napja akkor éppen egybeesett a keresztény nagycsü-
törtökkel – személyes élményévé váltak kereszténység és zsidóság közös 
gyökerei (erre a kapcsolatra – tesszük hozzá – a kereszténység felől szent 
hídként tekintünk13). Fabiny Tamás pedig elmondta, Szőnyi Erzsébet a 
keresztény üdvözlési formák mellett „Sálom” köszöntéssel érkezett  
a püspökségre. Mármost Szőnyi Erzsébet ismerői bizton állíthatják: ha 
a zsidó shalom alechem és a Pax Domini nem is azonosítható14, Szőnyi 
béke-kívánata bizonnyal több, mint valamiféle vallásközi párbeszéd je-
gyében alkalmazott formalitás, a szavakat és gesztusokat hitelelesíti  
a mű, amely szentföldi élményeinek mélységéről vall (Jeruzsálemi képek), 
és nagyhatású 122. zsoltár-megzenésítése (a fenséges Kívánjatok békét 
Jeruzsálemnek négyszólamú kánon), amely születésnapi hangversenyein, 
liturgiáin újból és újból – a 75. születésnapon a Régi Zeneakadémián, a 
kilencvenediken a felsőkrisztinavárosi templomban, bizonyára mind-
kétszer saját kívánsága szerint – felcsendült. 

A beszélgetést igehirdetés (104. zsoltár 33-34. vers) és spontán éneklés, 
az Evangélikus énekeskönyv 120. számú béke-kívánata zárta.

12 Talán előélete, talán párizsi tanulmányi éve (1947–48) Szőnyi Erzsébetet a fordulat éve után 
alighanem „politikailag gyanússá” tette itthon, egykori szilágyis diáktársa-növendéke idézte 
a szomorú történetet: Szőnyiék lakásán tartott magánjellegű összejövetelük után (beszélgettek, 
énekeltek) a növendékeket a rendőrség zaklatta, a katolikusokat érettségi előtt az ország  
összes középiskolájából kizárta. Szőnyi a május 4-i rendezvényen kerülte ezt a témát, több 
helyütt azonban nyiltakozott róla, legutóbb Jaccard i. m. 74. o.

13 Eric Werner kifejezése szoros értelemben a gregorián ének ószövetségi gyökereire utal.
14 Magyar Katolikus Lexikon I. kötet, Budapest, SZIT, 1993. ’béke’ címszó (Gál Ferenc), 
 http://lexikon.katolikus.hu/B/Béke.html
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A Magyar Művészeti Akadémia május 10-én, 
a Kecske utcai Makovecz házban

rendezett bensőséges ünnepséget, ’rendes tagja’ tiszteletére. Ez alkalom-
mal levetítették az akadémikusokat bemutató filmsorozat „Kodály  
katonája” címmel 2010–2016-ban készült Szőnyi Erzsébet-portréját, mely 
korábban már több ízben látható volt a Duna Televízió műsorán. (Az 50 
perces film rendező-operatőre Tóth Péter Pál.) A vetítést zenés beszél-
getés követte, Molnár Tímea (ének) és Nagy Márta (zongora) Szőnyi-
műveket adott elő, a háznagyi teendőket ellátó Szőnyiné Szerző Katalin 
zenetörténész, akadémikus pedig az ünnepelt közéleti tevékenységének 
egyik szeletét, az ő nevét viselő törökbálinti zeneiskola fejlődésében be-
töltött szerepét ismertette.15

15 Az MMA Szőnyi-ünnepségét részletesen ismerteti Kovács Mária írása, l. Zeneszó 2017/3
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Az Erkel Színház június 4-i előadása
A Makrancos királylány 

az operaszerző Szőnyi Erzsébet munkásságába engedett bepillantást. 
Az Operaház idén, a magyar operaműfaj születésének – Ruzitska József 
Béla futásától számított – kétszázadik évfordulója tiszteletére gazdag 
MagyarFeszt16 előadás-sorozatot rendezett, amelynek ezt a délutánját a 
(tágan értelmezett) gyermekopera műfajának szentelte. Az egykor oly 
népszerű és olyannyira kodályi szellemiségű (jóllehet Kodály előtti) mű-
fajt Szőnyi Erzsébet mellett többen is gazdagították, így Ránki György, 
a szombathelyi Békefi Antal, vagy a marosvásárhelyi Szabó Csaba. Mi 
is az a gyermek-opera? Felvonásnyi, vagy egész estés, főleg gyermek-elő-
adókra – szólistákra, kórusra és zenekarra – írt, színpadi és/vagy rádió-
előadásra szánt műalkotás. A lehetőségei, a gyermek-előadókkal szem-
beni zenei/drámai/színpadi követelményei nyilván korlátozottak, de a 
korlátok nem szűkek. E sorok írójának első Székelyfonó-élménye a mű 
Szesztay Zsolt-készítette gyermek-adaptációjának előadásához fűződik, 
amelyet pécsi zenei általános iskolásoktól, a fővárosi MOM (akkor  
Szakasits Árpádról nevezett) Művelődési Házban láthatott 1968-ban.17

Az Erkel színházi előadás első félidejében a klasszikus (azaz felnőtt) 
operairodalom gyermekkórusra szánt, vagy ilyenre alkalmazott részle-

16 A teljes sorozatról l. MagyarFeszt 2017 . [ Műsorfüzet. ] H. n., Magyar Állami Operaház, 2017. 
A kiadvány a dátumokat és helyszíneket tartalmazza, az előadókat alább a Zuglói Filharmónia 
honlapjáról közöljük, l. https://www.jegy.hu/program/a-makrancos-kiralylany-hangv-76693.

17 Vö. S. Szabó Márta: Szesztay Zsolt emlékezete. In Uő. (szerk.): Szolfézs- és zeneismeret-tanárok, 
ének-zene tanárok és karvezetők továbbképzése . (Tanulmánykötet.) Debrecen University Press, 
2015. 23–30. o. Vonatkozó adatok l. 25. o.
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tei szólaltak meg: Mozart (Figaro, Varázsfuvola), Bizet (Carmen), Ránki 
(Pomádé király új ruhája, A győztes ismeretlen – utóbbi a daljáték mű-
fajába tartozó kis remekmű), szünet után került sorra Szőnyi Erzsébet 
operájának hangversenyként hirdetett, valójában félig szcenírozott elő-
adása. 

Teljes színházi élményt adott: a főszereplők jelmezekben és a cselek-
ményt is előadva játszottak, az előadás jelzésszerű díszletek között folyt, 
a hangszeres együttes pedig a zenekari árokban foglalt helyet. Előadók: 
az Opera Gyermekkara (karigazgató Hajzer Nikolett) és a Zuglói Filhar-
mónia, vezényelt: Köteles Géza. A gyermekszereplők: Nagy Hajnalka 
(Királylány), Takács Botond (Bojtár), Ero Osayi Rebekah (Udvarmester), 
Tóth Vivien (Király), Besenyei Csenge (Puli), Fekete Sarolta (Orvos), 
Jenei Georgina (Kínai), Karczagi József (Dobos); a mesélő (a proszce-
nium-páholyból) Szabó Márton volt. Rendezőt a színlap nem tüntetett 
fel. Az eredeti elképzelések szerint egy másik Szőnyi-opera, Az arany-
szárnyú méhecske című egyfelvonásos társaságában került volna színre; 
ha sajnáljuk is, hogy az elmaradt, nyereség, hogy a fentebb közölt  
Mozart–Bizet–Ránki sorozat révén Szőnyi kompozíciója mintegy zene-
történeti perspektívába helyeződött, előzmények, illetve kortárs darabok 
társaságába (A makrancos királylány végleges formája 1957, bemutatója 
1955; Pomádé 1950/1953; A győztes ismeretlen 1955). – Sajnos, az Erkel 
Színház hatalmas nézőterén még félház sem volt, akik azonban beültek 
erre az előadásra, élvezetes órákkal gazdagodtak, és lelkesen ünnepelték 
a tapsot a színpadról megköszönő Szőnyi Erzsébetet.

Mi a titka? 
– idézhetjük Meixner Mihály egykori, nagy előadókat bemutató rádió-
sorozatának címét. Mi a titka a magas, alkotóerőben megélt életkornak 
– kérdezte a május 4-i beszélgetés közönsége és kérdezhetik Szőnyi  
Erzsébet csodálói. Persze, említhetjük a géneket, a szorgalmat, kitartást: 
ehhez a pályához, kivált nőként, kell egyfajta szívósság – fogalmazta meg 
a zeneszerző egyik televíziós nyilatkozatában18. Végső soron azonban ez 
a titok, természetesen, Isten titkai közé tartozik. Az ember feladata, hogy 
az adományokkal jól sáfárkodjék. Szőnyi Erzsébet ről bizton állítható: 
sokban volt hű, és hű ma is. Milyen titkok birtokában van? Néhányat 
megkockáztatunk:

– Jó ügyek sokaságát és emberek sokaságát segíti.
– Sokakat szeret, és sokan szeretik.
– Jó műveket ír.

De hát a felsoroltak egyike sem titok.
Köteles György

18 A Nagyok . Magyar dokumentumfilm-sorozat, 4. rész: Szőnyi Erzsébet . Duna Televízió, 2015.


