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Mendelssohn húsz. Kilencvenöt év történelmi léptékkel mérhető, de  
Szőnyi Erzsébet nemcsak passzív résztvevője volt az elmúlt száz év zene-
történetének, hanem aktív alakítója is. Káprázatos tehetségét, kivételes 
munkabírását és lenyűgöző elhivatottságát a történelem alakítására hasz-
nálta. Művei és zenepedagógiai tevékenysége nélkül más lenne ma a zenei 
világ. A kodályi ideálokat kevesen terjesztették és valósították meg olyan 
nagy hatással, mint ő aki Amerikától Japánig zenészek és zenetanárok 
generációit ismertette meg a kodályi elvekkel és zenést tanuló fiatalok 
ezreit oltotta be a legmagasabb rendű művészettel. Nem tisztem e helyütt 
áttekinteni, hogy milyen nagy ívű pályát járt be Szőnyi tanárnő a zene-
akadémiai évektől (ahol legendák sora tanította ) a franciaországi utazá-
sig, a Kodállyal való közös munkáig és tovább, hogy milyen jelentős  
díjakat és elismeréseket kapott, hogy zeneszerzői életművének mik a főbb 
sajátosságai. A zenetörténészek megteszik majd ezt helyettem.

Engedjék meg, hogy egy 
dolgot emeljek ki vele kapcso-
latban. Az MMA által készített 
portréfilmben felteszik neki a 
kérdést, hogy nyomon követi e 
miként alakult diákjainak pá-
lyája mire így felel: „Nagyon is. 
Ez az egyik szenvedélyem.” Ta-
nárnak lenni számára többet 
jelentett annál, mint pusztán 
átadni valamit-zeneelméletet, 

szolfézst, népzenét bármit. Tanárnak lenni azt is jelentette számára, hogy 
az ember szellemi értelemben a diák szülőjévé válik. Amilyen Kodály volt 
a fiatal Szőnyi Erzsébetnek. Nem ismertem közelről a Tanárnőt, de meg-
ható volt a tavalyi ünnepség során megtapasztalni nemcsak azt milyen 
szeretet vette körül, de hogy belőle milyen intenzítású szeretet áradt.  
A kettő nyilván nem volt független egymástól. Tudom, hogy zeneakadé-
miai tanárként híres volt a szigoráról, a szigorú de igazságos tanár mo-
dellje lehetett, ugyanakkor azt is tudom, hogy a szigora mögött ott rejlett 
a szeretet, ott rejlett az a nemes cél amit el akart érni. Rendkívüli érzéke 
volt ahhoz hogy diákjait a szigor és a szeretet megfelelő összhangja révén 
a kívánt úton tartsa. Ilyen egy valódi tanárlegenda. Hozzá közel álló kol-
légáktól azt is tudom, hogy a hatalmas tudásra épített homlokzat mögött 
egy fantasztikus ember rejlett, akinek remek humora volt és nagyokat 
lehetett vele nevetni. Nagyon tudott örülni a zenének, a diákjai sikerének 
és egyáltalán az életnek. Ha a megszólításban Szőnyi Erzsébetnek a Kodály 
halálára írott művéből idéztem, hadd búcsúzzak egy másik részlettel ebből 
a gyönyörű népi siratószövegből: 

Kedves Tanárnő, Erzsi néni! „Adjon a jó isten csendes, jó iccakát”!

Szőnyi Erzsébet
Azt mondják, a művészek közvetítők. Közvetíte-
nek ég és föld között, az anyagi világ és a transz-
cendens világ között. És ha ez így van, akkor 
meggyőződésem szerint a zeneszerzők, a zené-
szek a legszerencsésebb emberek, mert bármilyen 
világban, bármilyen nyelven szólnak is, minden-
hol érti szavukat, akinek füle van a hallásra.

Szőnyi Erzsébet egész életében ilyen közvetítő 
volt. Kodály Zoltán eszméit, a kiművelt hallásba, 
a kiművelt értelembe, a kiművelt szívbe és a kiművelt kézbe, a szépbe,  
a jóba – és ami a legfontosabb –, az igazba vetett hitet adta át évtizedeken 
keresztül sok ezer tanítványának szerte a világban.

A Magyar Művészeti Akadémiának szinte megalakulása óta tagja volt. 
Ott volt akkor is, amikor az egyesületből köztestület vált és ott volt  
a Zeneművészeti tagozat alakuló ülésén is. Féltő szeretettel figyelte,  
tanácsaival, meglátásaival és legfőképpen tekintélyével segítette a tagozat 
munkáját.

Szakmai és morális kérdésekben nem tűrt megalkuvást – és igen ma-
gasra tette a mércét –, de minden más esetben hajlott a kompromisszumra.

Erzsi néni engem személy szerint is megtisztelt érdeklődésével, figyel-
mével, szeretetével. Többek között az ő hívására, az ő ajánlására lettem 
az Akadémia tagja még az egyesületi időkben. Nem tudom, mivel érde-
meltem ki törődését, de nem felejtem huncut mosolyát, jellegzetes, még 
idős korában is kislányos kacagását. Emlékszem, ahogy egy új kórusmű-
vének kiadására áldomást ittunk nagyokat nevetve, vagy ahogy egyre 
ritkuló találkozásainkkor fülig érő mosollyal az arcán, ölelésre emelte 
karját.

Figyelme akkor sem lankadt, amikor egészségi állapota már nem tette 
lehetővé, hogy havi rendszerességgel megjelenjen üléseinken, részt vegyen 
rendez vényeinken. Levélben számoltunk be neki az aktuális események-
ről és ő levélben reflektált. Ma is őrzöm szabályos gyöngybetűkkel írt, 
személyes hangú leveleit.

Halálával egy jó emberrel lett kevesebb a Földön és egy tisztaszívű 
remek zenészt nyert az égiek csapata.

Erzsi néni!
Vigyázzon ránk, legyen közvetítőnk ott fenn is!

              Tóth Péter
 a Magyar Művészeti Akadémia
 Zeneművészeti Tagozatának vezetője


