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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, 


