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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.
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 Két dallamot kellett megtanítani nekik, akik elég vegyes zenei kép-
zettséggel érkeztek és kb. a 2. hét végére kezdték érteni a kodályi zenei 
nevelési elveket, a relatív szolmizáció csodáját, az egyenletes lüktetés 
érzetének fontosságát és a ritmus névvel való éneklés segítő eszközének 
értelmét. Az előadás egyik érdekessége a Summáját írom kezdetű histo-
rikus ének Tinódi L. Sebestyén dallama és a Mikoron Dávid dallam meg-
döbbentő hasonlósága, azonossága. Végül hallgatóim jól vették az aka-
dályt és megtanultuk magyarul a zenei anyagot, a Tanár úr instrukciói 
szerint elénekeltük nagy sikerrel két szólamban is. A jól sikerült illuszt-
rálás után megköszönte a spontán beugrást, de nem maradt velünk  
hanem feleségével visszahúzódtak a tikkasztó nyári meleg elől. Utána 
akárhányszor tanítottam ezt a két anyagot, mindig én is párhuzamba 
állítottam – így hatott rám a zenetudós példája.

A következő szál egy kórustagunk révén került a szőttesbe. Kopócsy 
Judit festőművészről van szó, a Kodály Kórus alt II. szólamának mai na-
pig is aktív oszlopos tagjáról, aki annak idején már Andor Ilona figyelmét 
is élvezte. Egyéni élményekből, emlékekből táplálkozó, saját mitológiát 
teremtő, rendkívül személyes művészete nagyon jól kifejezi a mai ember 
életének gondolatvilágát. Szívesen alkalmazza a kollázs, ill. a különféle 
vegyes grafikai technikákat. Visszafogott, érzékeny színharmóniái mellett 
műveinek jellemző eleme a Klee által meghatározott „sétáló” vonal. Ké-
peinek különböző rétegei alól a régmúlt egyéni és kollektív történelmének 
töredékei sejlenek elő. Az akkori Vigadó Galériában rendezett kiállításán 
1998-ban Bónis Ferenc mondta a megnyitó beszédet, az Andor Ilona  
Baráti Társaság Kodály Kórusa pedig énekszóval emelte az ünnepi han-
gulatot Palestrina, Bartók és Kodály kórus műveit megszólaltatva.

Ennek az évnek októberében az időközben lemondott Szokolay Sándor 
helyett őt választottuk meg elnökünknek. Még ugyanebben az évben igen 
megtisztelő felkérést kaptunk tőle, mert a szokásos december 16.-i  
Kodály születésnapi koszorúzás után a Köröndön, mi adhattunk egy kis 
hangversenyt a résztvevőknek. Akkor már volt egy kötete az Így láttuk 

Kodály gyűjteménynek és a 
megemlékezés utáni kötetlen 
beszélgetés alkalmával meg-
kérdeztem, van-e Andor Ilo-
nának is ebben a témában 
nála ki nem adott írása. El-
mesélte, hogy tárgyalt vele de 
a váratlan halál a megvalósí-
tásban megakadályozta, ő 
maga is sajnálja ezt az elké-
sést. Precízségére jellemző, 
hogy az utolsó bővített ki-
adásban meg is említi ezt a 
tényt. Némiképp ezt pótol-
tam később 2015-ben amikor összeállítottam az Andor Ilonáról szóló 
dokumentumkönyvet 111 – képek, emlékek, gondolatok címmel. Levélben 
kértem tőle engedélyt, hogy a bevezetőmben idézhessek az Élet-pálya 
Kodály Zoltán című nagyszabású munkájából. Kérő levelemre hamarosan 
gyöngybetűivel meg is érkezett a válasz – természetesen igen volt. Az ő 
generációja még levelezett, a kodályi életműben is jól nyomon követhető 
ez a mentalitás és az őt követő elnökünk Szőnyi Erzsébet sem hagyta szó 
nélkül a neki küldött leveleket – sőt ő mindig ügyelt arra hogy egy kis 
„dísz” is legyen rajta – egy ragasztott virág, kedves képecske. Ettől egye-
divé vált a figyelem a két fél között. 

Utolsó személyes találkozásom vele, mely egyben utolsó megjelenése 
is volt a Társaságban a hármas könyvbemutató okán történt, a dátumára 
is jól emlékezem 2018 november 7., Körönd. Más alkalommal is hívtuk, 
de nem volt már olyan fitt fizikailag, inkább munkájának tartogatta ere-
jét így az új elnökség meghívásának sem tett eleget nyár elején amikor 
átadásra kerültek a Szemkeő Zsuzsa által készített emlékplakettek a 40. 
évfordulónk alkalmából. Azt a megoldást választottuk, hogy egy órával 
korábban találkozunk az Archivum új részében, melyet már most is nagy-
polgári miliő jellemez – méltóságteljes zongora, csodálatos falikárpit, 
kényelmes beszélgetős sarok. Ide telepedtünk le és beszélgettünk Soóky 
Andreával, Tanár úrral, Sárikával aki mint mindig csodás háziasszony-

ként látott vendégül ben-
nünket egy kis uzsonnára. 
Később csatlakozott hoz-
zánk a délután egyik ifjú 
közreműködője Ránki  
Fülöp szülei társaságában. 
Ebben a baráti és kellemes 
közegben köszönhettem 
meg Tanár úr áldásos 

Kopócsy Judit Bónis Ferenccel
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munkáját, mint társaságunk alapítója, később elnöke, rendszeres előadója, 
néha a meghívott vendégek beszélgető társa-átadva a neki járó asztali 
díszt és könyveinkből néhányat. Meg is lepődött, mert erre nem számí-
tott. A délután későbbi eseményeiről a Hírekben lehetett olvasni.

Visszaemlékezésem végén álljon itt a már fentebb emlegetett idézet: 
„E munka útra bocsájtásakor sokszor gondoltam Noé felelősségére.  
Kodály és Bartók messze tűnt aranykora után úgy érzem: hulladéközön 
hull a kultúra mezejére. Bár kába tehát mindent, amire valamikor szükség 
lehet az új élet újrakezdéséhez, egy új reneszánszhoz! E sötét vízióban 
azonban benne rejlik a bizakodás is: hogy eljön a kor, melyben az itt 
megmutatott életmű új építéséhez ad erőt.”

B. Horváth Andrea         
     †
Veszteségeink nem értek véget második elnökünk váratlan december 
eleji halálával, mert a hónap vége még tartogatott egy súlyos fájdalmat, 
Szőnyi Erzsébet távozását e földi létről.

Hamburger Klára így emlékezett január eleji levelében:

Tisztelt Kodály Társaság, köszönöm az értesítést.
Azok közé tartozom, akik régóta szerették és tisztelték a Tanárnőt, és 

sok mindent köszönhetnek neki. Azt hogy, vendéghallgatóként – szolfézs 
óráit látogatva – másodjára felvettek a Zenetudományi Tanszakra, 
amelynek 1954–59 hallgatója lehettem. És nem utolsó sorban azt, hogy 

az Ő óráin ismerhettem meg férjemet, Kertész 
Iván zenei szerkesztőt és zenekritikust, (1930–
2014) akihez 60 éves kapcsolat fűzött. Ő tud-
ta ezt és mindig mosolygott rajta. Örülök, 
hogy szerkesztője lehettem a Gondolat Kiadó-
nál 1979-ben megjelent, fia Gémes Péter  
illusztrálta az „Öt kontinensen a zene szolgá-
latában” című önéletrajzának, amit ő még 
nemrég Jerry L. Jaccard magyarul „A zene 
nagykövete Szőnyi Erzsébet” címen megjelent 
könyve nekem dedikált példányával küldetett 
át a szomszéd utcából.

Sikerekben és gyászokban kivételesen gaz-
dag életet élt. Nyugodjék békében. 

Én – arra a rövid időre, ami még hátra van – hálával és szeretettel 
gondolok rá.

Búcsú Szőnyi Erzsébettől

A január 25.-i szombat Farkasrétre vitte 
Szőnyi Erzsébet tanítványait, pályatársait, barátait, 
tisztelőit.

 
Először Dr. Vígh Andrea a Liszt Ferenc Zenemű-

vészeti Egyetem rektora búcsúzott.
„Kedves megszomorodott bánatos jó édesanyák, 

édesapák, jó testvérek”
A megszólítás Szőnyi Erzsébet Sirató című Kodály 

Zoltán halálára írott kompozíciójából való, régi népi 
siratószöveg. Úgy érzem megtalálható benne renge-

teg minden, ami Szőnyi Erzsébet számára fontos volt: a magyar nyelv 
szépsége, a népzene érzelmi ereje és persze a mű révén Kodály Zoltán, 
aki mélyen meghatározta a Tanárnő gondolkodását, világképét, zeneisé-
gét, egész életpályáját.

Megrendülten állok itt, hiszen nincs még egy éve, hogy tavaly április-
ban köszönthettük Tanárnőt 95. születésnapja alkalmából. Tudtuk, per-
sze hogy tudtuk az örök élet senkinek nem adatik meg, de úgy tűnt, hogy 
az ősi törvény alól éppen a Tanár nő talán kivételt képez. Tudjuk persze 
azt is hogy az olyan nagyságok amilyen ő is volt itt maradnak velünk. 
Szőnyi Erzsébet a pedagógiai munkái, a zeneművei, a tanítványaira és  
a zenei életre gyakorolt sok évtizedes hatása révén itt marad velünk. Ki-
lencvenöt év óriási idő. Szőnyi Erzsébet születése előtt kilencvenöt évvel 
még friss volt a gyász amit a zenei világ Schubert és Beethoven halála 
fölött érzett. Liszt tizennyolc éves volt, Schumann és Chopin tizenkilenc, 


