
2726

Az Egyház évezredes imája, hisszük hogy beteljesedett Erzsi néniben és 
reméljük, hogy majd beteljesedik mi bennünk is: „Híveid élete Urunk megvál-
tozik, de meg nem szűnik….Halandó testünket a mennyben örök otthon várja.”

Urunk! Ennél a koporsónál a te prófétád szavának beteljesedését érez-
zük lelkünkben:

„ Íme a tanítók ! Ragyognak, mint az égboltozat fénye. Mint a csillagok, 
tündökölnek, kik igazságra oktattak sokakat.” ( Dán 12,3) Igazságra ok-
tattak, Isten igazságára.

Talán szabad most egy szót hozzátenni a prófétai szóhoz: Igazságra és 
szépségre, harmóniára oktattak…arra a harmóniára, amely nálad, Urunk 
teljessé válik.

Atyánk, reménységgel kérjük, add meg Szőnyi Erzsébetnek, hogy része-
süljön a te örök harmóniádban, melyet egész életében keresett.

Köszönjük, hogy kiemelkedő zenei képességekkel áldottad meg őt, hogy 
képességeit kibontakoztatva sok tanítványát el tudta vezetni a zene cso-
dálatos világához.

Köszönjük, hogy Kodály Zoltán tanár úr munkatársaként a világ sok 
országában tudta megismertetni a kodályi zene-pedagógia eredményeit.

Köszönjük gazdag zeneszerzői munkásságát, műveiben az Örök Szépség 
és Harmónia gazdagságát akarta közel vinni a nyitott fülű és szívű em-
berekhez.

Mennyei Atyánk! Most irgalmadba ajánljuk Szőnyi Erzsébet tanárnőt. 
Mi egykori tanítványai elkötelezett embernek ismertük meg a te dicsősé-
gedet akarta szolgálni és így akarta gazdagítani az emberek, elsősorban 
tanítványai lelki életét.

Egy személyes  élményemről is szeretnék szót ejteni.
Mint egykori tanítványa november végén látogattam meg utoljára Er-

zsi nénit. Hosszú beszélgetésben életútjáról volt szó. Néhány mondatát  
szeretném idézni: „ Nézze én sok képességet kaptam az Úristentől a zenéhez, 
melyeket tanulmányaim alatt igyekeztem kibontakoztatni. Úgy éreztem, 
hogy amit kaptam azzal hasznára kell lennem az embereknek, fiataloknak  
és idősebbeknek, nemzetemnek és a világ sok nemzetének egyaránt. Hálás 
vagyok Kodály tanár úrnak, aki munkatársává választott, hogy a világ 
sok és többnyire távoli országában is megismerhessék az ő zenepedagógiai 
módszerét és annak eredményeit. Most 95 év után visszagondolva azokra 
az évekre úgy érzem nem saját erőmből vittem végbe mindezt. Fentről 
kaptam hozzá erőt. Hála érte!”

Mennyei Atyánk! Fiad, Jézus győzött a halálon. Ő mondotta: „Atyám, 
akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok!” (Jn17,24) 
A húsvét ragyogó fénye reményteljes jövő felé mutat. Add Urunk, hogy 
Szőnyi Erzsébet, Erzsi néni részesedjék Fiad, Jézus Krisztus húsvétjának 
ragyogó fényességében!!!

A testem földje sírhalom…
Csípős hideg, szürke, borongós januári vakság. Nem csak kívül de belül 
is fázunk a szívünk tája szorít ahogy a tél keze is, döbbent élettelen min-
den – a tekintetek is rebbennek. Az ismerősök most nem mosolyogva 
örülnek a váratlan találkozásnak. Nehezen vesszük tudomásul a valósá-
got, hogy nem lehet beszélgetni többé vele, a már megírt, elküldött levél-
re nem jön válasz gyöngybetűkkel, a telefon sem csörren. A fagyossá 
dermedt kezekben kotta, Bach János Passiójának zárókorálja – „Ó Uram, 
angyalszárnyakon vidd lelkem majd….”, ahogy állunk úgy énekelünk, in-
nen-onnan jön a hang, de mégis van egysége – ez még a ravatalnál a 
koporsó mellett. Később a tátongó sírhely közelében Sapszon Feri inté-
sére megszólal az Esti dal is. A kopasz fák között idelátszik a Kodály síron 
álló nőalak. Szerencsés vagyok mögöttem jól csengő szopránok éneklik 
a dallamot ahhoz idomulhatok az alt szólammal-messzebb életteli tenor, 
valahol távol a basszus is és az utolsó istenhozzád „Adjon isten jó éjsza-
kát”. Szorít a torkom, a baj oka nem csak a hideg – az augusztusban el-
ment édesanyámra gondolok, hallom a fagyos göröngyök tompa döngését. 
Már nincs kitől tanácsot kérni…az „ügyeimben” véglegesen felnőtt lettem.

B. Horváth Andrea


