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Nyári események

Szőnyi Erzsébet emlékére
könyvbemutató

Június 28.-án a Vigadó Makovecz termében Juhász Judit köszöntötte há-
ziasszonyként a megjelenteket, örömét fejezte ki, hogy a járvány miatt 
elmaradt bemutató most végre megvalósulhatott. Vashegyi György, az 
MMA elnöke bevezetőjében felidézte a 95. születésnap ünnepi hangula-
tát és a szerzői est emelkedett pillanatait, amikor még magunk közt tud-
hattuk Szőnyi Erzsébetet, aki a XX. századból a XXI. századba vezette át 
a magyar zenei élet résztvevőit úgy is, mint pedagógus és úgy is, mint 
zeneszerző. Most már az a feladatunk, hogy emlékezzünk és éltessük 
tovább azt a szellemiséget és tudást, melyet képviselt attól a pillanattól 
fogva, hogy az MMA tagja lett − mondta. Ne hagyjuk elveszni az élet-
művét, annak zenepedagógiai oldalát sem, mert tudjuk, nélküle nem be-
szélhetnénk Kodály módszerről a világban. A kötetet, mely a Kórusok, 
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA − és a Magyar 
Kodály Társaság gondozásában jelent meg az MMA támogatásával, fő-
hajtásnak nevezte Szőnyi Erzsébet élete és munkássága előtt. Azt is be-
jelentette, hogy az MMA Zeneművészeti Tagozatának minden évben 
odaítélt díját egyhangú szavazással mostantól Szőnyi Erzsébetről nevezik 
el.1 A jelenlévők kitörő tapssal jelezték egyetértésüket, örömüket.

1 Szőnyi Erzsébet díj   
A MMA Zeneművészeti Tagozat 2020. szeptember 28-i ülésén javasolta Tóth Péter ta-
gozatvezető úr akadémikus társainak, hogy az MMA Zeneművészeti díjának nevét az 
MMA Szőnyi Erzsébet-díjra változtassák, mely javaslat egyhangú támogatást kapott. 
A jogörökösök hozzájárulása és az MMA Elnökségének döntése után ebben az eszten-
dőben kerül sor elsőként a díj új néven történő átadására. Ennek időpontja: október 6. 
lesz, az Akadémiai esték keretében.

A könyvbemutató kezdetén a színpadon a Kodály Zoltán Magyar  
Kórusiskola Leány Kamarakórusa Szőnyi Erzsébet: Hat középkori him-
nusz Sík Sándor fordításában/4 − Szűz Mária dicsérete (Strassburgi  
Hugó 13. sz. verse) c. kórus művét adta elő Gulyás Csilla (hárfa) és Szefcsik 
Boldizsár (triangulum) közreműködésével, Sapszon Ferenc vezényletével.

Dr. Márkusné Natter-Nád Klára, aki a könyvet szerkesztette, a saját 
köszöntésében megfogalmazta abbéli örömét, hogy végre élőben is talál-
kozhat azokkal a szerzőtársakkal, akik nélkül ez a jelentős emlékező 
könyv nem jött volna létre, akik első hívó szóra elküldték gondolataikat, 
visszaemlékezéseiket, történeteiket. Szólt azokról is, akikkel még szemé-
lyesen egyeztetett, de a mai ünnepi napot nem élték meg − dr. Eősze 
Lászlóra és Soproni Józsefre gondolt. Megemlítette azokat a küzdőtársa-
kat is, akik a hosszú évek során Szőnyi Erzsébettel tartottak a Magyar 
Kodály Társaságban − Szokolay Sándor, dr. Bónis Ferenc és dr. Ittzés 
Mihály. Külföldről is kapott anyagokat, és a mai nap üdvözletét is átadta: 
a messzi távolból, Jakartából dr. Gilbert De Greeve jelentkezett az éteren 
keresztül. Kiemelte, hogy a könyv kordokumentum is, melyet nagymér-
tékben gazdagítottak a pályatársak, tanítványok írásai. Az eredeti terv 
szerint Szőnyi Erzsébet halálának első éves fordulóján lett volna a bemu-
tató, mintegy az emlékezés koszorújaként, de a közismert pandémia mi-
att ez elmaradt. 

A szerzőn kívül a bemutatásban részt vett Kollár Éva is, akit a legfon-
tosabb tanítványnak említett. Éva felidézte első tanári-kórusvezetői szép 
emlékét, mely a Három leánykar című műhöz kötődik. Ezt a Leöveyben 
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tanította be az Andor Ilonától örökölt leánykarnak, később ők lettek a 
megalapítói a méltán híres Monteverdi kórusnak. Ez a kórus szoros ba-
rátságot ápolt Szőnyi Erzsébettel, így sok művét ők mutatták be, illetve 
repertoáron tartották. Ebből meghallgattuk a Goethe versére írt 
Frühzeitiger Frühling című alkotást. Külön szólt a szolfézs füzetekről, 
melyek nagymértékben gazdagították az abból tanulók ismereteit, és 
amelyekből most is meríteni kellene. Szóba került Szőnyi Erzsébet kü-
lönleges képessége, mellyel tanítványait segítette, irányította nem is egy 
alkalommal. A híres 1967-es kanadai útról pedig az az emlék idéződött 
fel, amikor minden hallgató a saját névkezdőbetűjét kapta meg kitűzőként 
a Torontóban együtt töltött munkás egy hónap örök emlékének.

A könyvből nem maradhatott ki a közéleti szereplés sok példája sem, 
többek között az általa alapított IKS (International Kodály Society), mely-
ben életre szóló barátságot kötött dr. Eősze Lászlóval, és a még életében 
róla elnevezett zeneiskola Törökbálinton. A zárszót Tóth Péter, a MMA 
Zenetagozatának elnöke mondta, kiemelve a megfellebbezhetetlen tudást 
és a megkérdőjelezhetetlen hitvallást is. Befejezésül meghallgattuk a  
Motetta a lélekről c. kórusművet a Viadana Kórus előadásában, vezényelt 
Horváth Jerne, orgonán közreműködött Köteles György. A csodás virág-
csokrok átadása után kötetlen beszélgetés kezdődött, örvendezve a sze-
mélyes találkozásnak.

B. Horváth Andrea

XIII. Cantemus Fesztivál  
és Mesterkurzus Online

A Nyíregyházi Cantemus Kórus 2021-ben immáron 13. alkalommal ren-
dezte meg a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált és Karvezetői Mes-
terkurzust, ezúttal azonban a COVID járvány miatt az online térben. Az 
eredetileg egy évvel korábban esedékes fesztivált sajnos teljes egészében 
el kellett halasztani, ez viszont lehetőséget és időt hagyott a szervezőknek 
arra, hogy a megfelelő és magas színvonalú technikai hátteret biztosít-
hassák egy, az online térben zajló fesztivál megrendezéséhez. 

A fesztivál teljes programja a jótékonyság jegyében zajlott, a felajánlott 
összeget a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház COVID osztályának 
adományozta a Nyíregyházi Cantemus Kórus. A 2021. június 20-tól  
július 10-ig zajló XIII. Cantemus Fesztivál és Mesterkurzus Online 
nagyszerű lehetőséget adott a kóruszene iránt érdeklődőknek, hogy az 
interneten kiváló szakmai kurzusokat és előadásokat követhessenek. 
Mindezt, egy ingyenes regisztráció ellenében a cantemusfestival.org.hu 
oldalon érhette el a nagyközönség. 

A június 20-án az interneten sugárzott koncerten, melyet támogatói 
jegyek megvásárlásával lehetett megtekinteni a fesztivál teljes időtartama 
alatt, fülöp-szigeteki, tajvani, orosz, japán, spanyol, indonéz, dél–koreai, 
svéd és dél–afrikai kórusok adtak ízelítőt kórusrepertoárjukból. Június 28-
án, a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház volt főigazgatójának, a COVID 
járványban elhunyt dr. Adorján Gusztáv emlékére ajánlott koncerten pedig, 
– mely jelenléti és online formában is elérhető volt –, a Cantemus 
Vegyeskar, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Gyermekkar lépett fel. 

Innentől a fesztivál mesterkurzus programja dominált az online tér-
ben, melyben hat kurzust követhettek az érdeklődők. Ezek a következők 
voltak: „ELSŐ LÉPÉSEK”, „KÓRUSHANGZÁS”, „SZERZŐI SZEMMEL”, „ELŐ-
ADÓI SZEMMEL”, „MAESTRO” és „HANGZÓ KOTTA”. Bár részben szinte 
valamennyi kurzus érintette a Kodály-módszer hazai gyakorlatát, első-
sorban az „ELSŐ LÉPÉSEK” videó anyagai kifejezetten erre a célra készültek, 

A könyv kapható a Magyar Kodály Társaság (1064 Bp., Vörösmarty u. 35. 
és a KÓTA (1011 Bp., Szilágyi D. tér 6.) irodáiban, előzetes időpont egyezte-
téssel. Könyvbemutató 2021. november 19-én 17.00 órakor a Régi Zene-
akadémián.


