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KecsKeméten

Szőnyi Erzsébet gyűjteményének
átadó ünnepsége

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai 
Intézetében, 2017. március 30-án került sor Szőnyi Erzsébet – a Zenemű-
vészeti Egyetem ny. tanszékvezető tanára, Erkel-és Kossuth-díjas zene-
szerző, Príma-díjas zenepedagógus, a MMA rendes tagja, a Nemzet 
Művésze cím birtokosa – pályafutásának és életművének dokumentu-
maiból álló gyűjteményének az átadására.

A gyűjtemény Kodály Intézetnek adományozására vonatkozó szán-
déknyilatkozatot még 1990-ban kötötték, amelyet később ajándékozó 
nyilatkozat erősített meg, s ezek nyomán a dokumentumok 2016 nyarán 
érkeztek az Intézet Archívumába. 

A kiállítással, rövid koncerttel és beszélgetéssel egybekötött, ünnepé-
lyes átadáson a Kodály Intézet dísztermében, részt vettek volt tanítvá-
nyai, tisztelői és az Intézet hallgatói, valamint dr . Vigh Andrea, a Zene-
akadémia rektora is.

Köszöntőt dr . Nemes László Norbert, a Kodály Intézet igazgatója mon-
dott. A neves zeneszerzővel és zenepedagógussal egykori tanítványa, 
Ittzés Mihály, a Kodály Intézet ny. igazgatóhelyettese beszélgetett előbb 
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magyar, majd angol nyelven. Szőnyi Erzsébet elmondta, hogy több mint 
25 évvel ezelőtt azért határozott úgy, hogy a Kodály Intézetre bízza do-
kumentumainak gondozását, mert a saját pedagógiai munkássága szo-
rosan kötődik Kodály Zoltánéhoz, s a Kodály nevét viselő és életművét 
ápoló Intézet méltó őrzője a gyűjteménynek. 

A Zenepedagógiai Archívum az elmúlt évtizedek során a jeles zene-
pedagógusok adományai, hagyatékai révén a Kodály-i zenepedagógia 
egyedülálló kutatóbázisává vált: mások mellett Nemesszeghy Lajos és 
Nemesszeghyné Szentkirályi Márta, B. Sztojanovits Adrienne, Andor 
Ilona, Vásárhelyi Zoltán, M. Bodon Pál, Jean Sinor, Forrai Katalin,  
Kokas Klára, Vajda Cecília hagyatékai is itt kerültek elhelyezésre.

A Szőnyi Erzsébettől kapott gyűjtemény közel 1200 zenei tárgyú 
könyvből, 200 nyomtatott kottából, fényképekből, hangfelvételekből, 
konferenciák, kurzusok dokumentumaiból, írásainak-előadásainak váz-
lataiból, valamint tanítási naplóiból, jegyzeteiből áll.

Az angol nyelven folytatódó beszélgetésben Szőnyi tanárnő zenei pá-
lyájáról mesélt, s több gyermek- és fiatalkori emlékét megosztotta a hall-
gatósággal. Elmondta, hogy első zeneszerzői próbálkozásai Sztojanovits 
Adrienne – a Szilágyi Erzsébet Leánylíceum híres karnagya és tanára 
– énekóráihoz köthetők, amelyeken önálló dallamokat is kellett alkot-
niuk. Az iskola kórusának tagjaként találkozott először Kodály Zoltán-
nal, s a diákoknak rendezett népdal-verseny győztesének járó dedikált 
Kodály-fotót – bár nem személyesen Kodálytól vette át – mai napig  
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lakása falán őrzi. Zeneakadémiai hallgatóként került újra személyes kap-
csolatba a világhírű zeneszerzővel, a zeneszerzés szakosok számára  
kötelező népzene órán, amelynek oktatását mestere néhány évvel később 
rábízta egy szemeszterre. Ezzel kezdődött évtizedeken át tartó pedagó-
giai munkássága.

Az ünnepséget Szőnyi Erzsébet zeneművei keretezték, az Intézet mű-
vésztanárainak közreműködésével. Dalai közül elhangzott a: Láng (Tóth 
Árpád) és a Por (Gyurkovics Tibor) című mű, Darázs Renáta (ének) és 
Székely Balázs (zongora), majd zárásként a Bárdos Lajos tiszteletére írt 
Hommage à BL című kis zongoradarab Novák Anikó előadásában.  
A beszélgetés szünetében egy rövid videó-bejátszással felidézték A mak-
rancos királylány című gyermekopera kecskeméti előadását is, amelyet 
a Kecskeméti Református Általános Iskola diákjai, kórusa állított szín-
padra, Jámborné Márkus Emőke és Kormányosné Makai Eszter vezeté-
sével.

Az ünnepélyes átadást kiegészítő, Szőnyi Erzsébet életútját bemutató 
kiállítást Csányiné Koós Ildikó, a Kodály Intézet Könyvtárának és  
Archívumának vezetője állította össze. A gyűjtemény az archívumi ren-
dezés és feldolgozás után válik kutathatóvá az érdeklődők számára,  
a benne található dokumentumok felhasználásához Szőnyi Erzsébet  
engedélye szükséges.

Polyák Zsuzsanna  


