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Egy figyelemre méltó 100. születésnap

Bár az orvostudomány mai állása szerint az emberi kor végső határa 
általában kitolódott, mégis ritkaság zenész társadalmunkban, hogy va-
laki megéri századik életévét.

Erdélyi Lászlóné, majd Rauhala Péterné, lánynevén Murin Lenke 1914. 
március 8-án született. Gazdag pedagógiai pályáját Sárospatakon kezd-
te, majd az 1952-ben alapított miskolci Egressy Béni Zeneiskolának lett 
igazgatója. Kezdettől fogva vezette az iskolát, az ő feladata volt az alapí-
tás minden ügyes-bajos dolga, a hely megtalálása, a berendezés megszer-
zése, és ami a legnagyobb feladat volt, a hangszerek beszerzése. Ezen ma 
már talán mosolyognánk, de akkor 1952-t írtunk! Ezt az iskolát nagy 
sikerrel, szép eredményekkel vezette, melyekről e sorok írója – mint a 
budapesti Zeneakadémiáról küldött szakfelügyelő – személyes tapasz-
talatokat szerzett.

1969-ben ment nyugdíjba, ezzel egyidejűleg elfogadott egy finnorszá-
gi meghívást, ahol is 2000-ig elismeréssel végezte zenei tevékenységét, 
kezdetben Lempeleében mint gimnáziumi tanár, majd a Tampere-i ze-
neiskolában. Mindenütt a magyar zeneoktatás követeként, Kodály Zol-
tán zenei nevelési koncepciójának finn adaptálása vonatkozásában.

A finn évek alatt kórusokat szervezett, vezényelt, nem csak gyermek-
kórusokat, hanem felnőtteket és ú. n. munkáskórust. Ezekkel kórusfesz-
tiválokon vett részt. 

Kidolgozta a Kodály-módszer előiskolájának számító zeneóvodai ok-
tatás finn metodikáját, amit Ulla-Maya Karvola vezető óvónővel kipró-
báltak, és a gyakorlatba be is vezettek, majd megjelentettek (finnül) 
könyv formájában. Terjesztése érdekében az óvónők számára nyaranta 
továbbképzéseket szervezett.

Kezdeményezője és egyik alapítója volt a Finn Kodály Társaságnak, 
egyúttal tagja a Nemzetközi Kodály Társaságnak. Munkásságáért 
Kekkonen finn államelnök kitüntetésben részesítette, és felhatalmazta 
az „örökös főzeneigazgató” cím viselésére.

Magyarországra való visszatérését követően 2004-ben Mádl Ferenc 
államelnök a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntette ki. 
2009-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen rubin-díszoklevelet 
kapott. 

Erdélyi Rauhala Lenke több országban, földrészen élő kiterjedt, nagy 
családja – 3 gyermek, 8 unoka, 15 dédunoka és azok családjai szeretetétől 
övezve ma is jó egészségnek örvend. A magyar kultúráért végzett élet-
művéért megbecsülés övezi. További sok örömet kívánunk neki! Isten 
éltesse!
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