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Az előadás több részre bontva hangzott el, közöttük Szőnyi Erzsébet 
művei szólaltak meg. A zongoradarabokat Nagy Márta avatott előadásá-
ban hallottuk. A „Színek” c. zongoraszvit emlékezetes játéka közben a 
művésznő bemondta a tételek címét, így a hallgatóságnak megkönnyítve 
a mű megértését. Nagy sikere volt a két keringőnek (Walzer für Barbara, 
Walzer für Isolde).

A délután bevezetőjeként Kosztolányi: Kedves c. versére komponált 
dal, majd később az Ady versre írt Sappho szerelmes éneke hangzott fel 
Ortan Vivienne szép előadásában.

Zenei zárószám Öt magyar népdal – hegedűre és zongorára Novák 
Zita hegedűjén szólalt meg ihletett előadásban. A mű humora emlékez-
tetőként hatott Szőnyi Erzsébet mosolygó komolyságára. Köszönet illeti 
Nagy Mártát a zenei illusztrációk összeállításáért és a szóló zongorada-
rabok előadásán túl az énekes és hegedűs művekben való közreműködé-
sért. Zárszavakat és a köszönet kifejezését ahogyan a bevezetést is Kertész 
Attila vállalta.

Valószínűleg a covid volt az oka, hogy a megszokottnál kisebb hallga-
tóság élvezhette ezt a délutánt, de a lelkesedés a tisztelet és szeretet kife-
jezése volt. A könyvet sokan vitték haza emlékül. Belőle megismerhetünk 
egy sokoldalú feladattal élő, minden iránt érdeklődő, az élet nehézségei 
ellenére derűs embert, aki saját magát Kodály katonájának nevezte és őt 
szolgálta Magyarországon és a világban egyaránt.

Somorjai Paula
Budapest, 2021 . december 27 .

Szőnyi Erzsébet emlékére Szegeden 
A Vántus István Kortárszenei napok keretében került sor a Szőnyi Erzsé-
bet munkásságát bemutató „Zenei Album” sorozatra. Ez az esemény  
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szegedi Somogyi Károly 
Megyei Könyvtár és a Vántus István Társaság közös rendezvénye.

A meghívón Szőnyi Erzsébet arcképe és aláírása látható, és a hangver-
seny első időpontja, melyet eredetileg 2020 november 25-én rendezték 
volna, ez azonban a Covid-vírus következtében létrejött bezárások miatt 
maradt el. A meghirdetett eredeti programot hallhatta a szép számú kö-
zönség a Somogyi Könyvtár I. emeleti folyóirat olvasójában, 2021-ben, 
november 24-én.
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A hangversenyt Kiss Ernő a Vántus István Társaság egykori titkára 
nyitotta meg. Hegedűs Bernadett a Somogyi Károly Könyvtár munkatár-
sa vezette a műsort. Kronológiai sorrendben ismertette Szőnyi Erzsébet 
munkásságát és egy-egy részlet között hangzottak el a kiváló előadómű-
vészek előadásában felsorolt zeneművek. 

A hangverseny végén átadták a szegedi Somogyi Károly Megyei Könyv-
tárnak a Magyar Kodály Társaság, Rozgonyi Éva és Ordasi Péter által 
küldött, a Magyar Kodály Társaság és a KÓTA kiadásában, az MMA 
támogatásával 2020-ban megjelent Dr. Márkusné Natter-Nád Klára:  
„Szőnyi Erzsébet emlékére” című könyveket. 85 emlékező írás, tanulmány, 
emlékezés Szőnyi Erzsébet tanári, zeneszerzői munkájáról és a zene 
Nagyasszonyáról. A résztvevők örömmel fogadták a könyvet, mely még 
jobban megerősítette a „Zenei album” hangverseny élményét. 

M . N_N K .

A diplomatanítástól  
a gyémántdiplomáig1

(Emlékeim Szőnyi Erzsébet tanárnőről)

1953 szeptemberében kerültem a Zeneakadémiára a Zenetudományi Nép-
zene Tanszakra. Az első évben a népzene főtárgy mellett Kodály tartot-
ta a szolfézs órákat is. A második évben Járdányi Pál vette át a szolfézst. 
Mindketten nagy követelményeket támasztottak a tantárgy iránt, mind-
amellett élményt jelentettek a szolfézsórák az öt hallgatónak. Olsvay 
Imre, Sárosi Bálint és Tóth Margit ekkor másoddiplomásként harmadéves 
hallgatók voltak, Vikár László szintén másod diplomáját szerezte másod-
évesként. Én Tarhosról frissen bekerülve a tanszakra, elsős voltam.

A következő évben (1954) Kodály bejelentette a nyugdíjba vonulását. 
Ez a bejelentés engem érintett leginkább. Kodály észrevette rajtam a meg-
döbbenést és az óra végén kérte, hogy kísérjem haza. Gyalogosan indul-
tunk el a Király utcában (akkor Majakovszkij utca). Mire a Köröndre 
értünk meggyőzött arról, hogy ennek az országnak nagyobb szüksége 
van olyan énektanárokra, akik nem muzeális tárgyként tanítják a népda-
lokat, hanem élő módon, sok élménnyel teszik maradandóvá az énekórá-
kat, emellett járhatok továbbra is gyűjteni. A beszélgetés végén ígéretemet 
vette, hogy nem megyek el „zenei adminisztrátornak”, hanem tanítani 
fogok. A harmadik évemet ilyenformán már a Középiskolai Énektanár-
képző és Karvezető Tanszakon kezdtem el, ahol akkor Vásárhelyi Zoltán 
volt a tanszékvezető, Párkai István és Vaskuti Erzsébet a tanársegédek. 
Itt kezdődött a találkozások sora Szőnyi Erzsébettel, akivel haláláig jó 
kapcsolatban voltam. Ő tudta, hogy tarhosi diák voltam, azt is látta, hogy 
minden szolfézsversenyre beneveztem, még akkor is, negyedévesen, ami-
kor Márta lányomat már a szívem alatt hordtam. Végig jelesem volt nála 
szolfézsból. Amikor Márta lányom megszületett, kedvesen felajánlotta, 
hogy tegeződjünk, „hiszen most már te is anya vagy!”. 

A diplomatanítás
Tanítási gyakorlatra a Trefort utcai Gimnáziumban – akkor Ságvári Gim-
názium – kaptam beosztást. Csodálatos gyakorlatvezető tanárom volt 
Serényi Emma személyében, aki nagy szeretettel és szakmai tudással 
készítette fel az osztályt. A diplomatanítás feladat számomra Mendels-
sohn: A dalnak lenge szárnyán c. duettje volt harmadikos gimnazista 
lányosztállyal. Két héttel a vizsgatanítás előtt Emma néni súlyos beteg 
lett és csak telefonon segítette a munkámat. A vizsga napján azonban 
beteg lett az a kislány is az osztályból, aki a zongorakíséretet vállalta.  

1 egy kései emlékezés, mely a könyvben nem olvasható –szerk.


