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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.
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A sírás szélén álltam. Már ott volt a neves zsűri: Ádám Jenő, Bárdos 
Lajos, Gárdonyi Zoltán, Járdányi Pál, Kodály Zoltán és persze Szőnyi 
Erzsébet is, aki látva, hogy szorongva nézem az ajtót – hogy jön-e a zon-
gorakísérő –, megkérdezte: „mi a baj?”. Kérdésére válaszoltam, hogy a 
zongorakísérő beteg lett. Erre mosolyogva annyit mondott: „Ne izgulj, 
beülök én zongorázni neked.” Nem akartam hinni a fülemnek! Ekkora 
megtiszteltetés!

És már indult a tanterembe. A világ legtermészetesebb módján odaült 
a zongorához és végig dolgozta velem az órát. Ő belülről látta a munká-
mat. Biztosan benne volt a szavazata a jeles osztályzatban, amit kaptam.

1958-ban Kodály javaslatára és Szabó Helga kérésére a XIV. kerületi, 
zuglói Hunyadi János Ének-zene tagozatos iskolába neveztek ki énekta-
nárnak. Helga tanított a felső tagozatban, én a kicsinyeket kaptam. Ti-
zenhat évig adatott a csoda számomra: a Kicsinyek kórusa. A legfogéko-
nyabb korosztály, akiket ajándék volt számomra tanítani. Természetesen 
a tankönyvi anyag mellett, Szőnyi Erzsébet 21 Énekesjátéka, Biciniumai 
és Bárdos Kicsinyek Kórusai voltak a zenei táplálékunk. Szerencsés vol-
tam, mert Györgyfalvi Katalin -, aki azokban az időkben kollégám volt 
– a néptánc órákon szinte az összes énekesjátékot élővé tette hangszere-
sek bevonásával és koreográfiával. Az akkori gyerekeim egy része ma is 
énekel a Hunyadi Véndiák Kórusomban. Örök emlék maradt a számukra!

Később előadtuk kétszer is Szőnyi Erzsébet Didergő király című gyer-
mekoperáját. Először az akkor még akadémista, ma Kossuth-díjas karnagy 
Berkesi Sándor zongorakíséretével, majd az óbudai zeneiskola zenekará-
val, Till Ottó vezényletével a Zeneakadémián. A lenvirág szemű kislány 

A Szegedi Kis István Gimnázium leánykara Sebestyénné Farkas Ilona  
vezényletével Szőnyi Erzsébet szerzői estjén, 1984, Gyula

„Vándorszínész korában Megyeri”*– itt járt Gyulán és Békés-
csabán, és meghallgatta a szerzeményeit…
A szép hangversenyek után sok szeretettel köszöni meg a 
szerző a Mezőségi biciniumokat, meg a Petőfi-kórust,
további sok sikert kíván és majd gondol a vegyes-
karra is .

Békéscsaba, 1984 . III . 27 .         Szőnyi Erzsébet

* Az idézet – a feldolgozás miatt aktuálisan –  
Petőfi: A tintásüveg c . művéből származik 

szerepét lányom, Sebestyén Márta énekelte, akit akkor a szívébe zárt 
Szőnyi Erzsébet. A tanári páholyban ott ült az előadáson Kodály is, aki 
szeretettel gratulált Szabó Helgának és nekem.

1975-ben Helga a Mókus utcai Zenei Általánosba ment tanítani, így 
rám maradt a felső tagozatos kórus is. Ekkor mutattuk be Szőnyi Erzsébet 
Pincehelyi Judit szövegére írt A mese című kórus művét.

1980-ban hazahívott szülő megyém, Békés. Feladatom kettős volt:  
a Békéstarhosi Zenei Napok szervezőbizottságában igényelték a segítsé-
gemet a Zenei Napok szervezésében. Másik nem kisebb feladat a békés 
megyei kórusélet felpezsdítése volt, amit azzal szolgáltam, hogy a Szegedi 
Kis István Gimnáziumban alapítottam egy leánykart meg egy vegyes kart. 

1984-ben megalapítottuk Rázga Józseffel a Bartók Béla Zeneművésze-
ti Szakközépiskolát. Elkezdtem az Éneklő Ifjúság hangversenyek szerve-
zését szegedi, orosházi, békéscsabai kórusokkal. 1984. március végén 
Gyulán, a Korunk Zenéje Hangverseny sorozatban Szőnyi Erzsébet szer-
zői estje került megrendezésre. Itt a gimnáziumi leánykar szerepelt két 
kórusművel, a Mezőségi biciniumok és a Petőfi: A tintásüveg című mű-
vekkel, aminek nagy sikere volt. Igen szép beírást kaptunk a szerzőtől a 
kórusnaplóba:
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1984 júniusában értesítést kaptunk a Kórusok Országos Tanácsától 
(KÓTA), hogy a vegyeskar jutalomtábort nyert Balatonszemesre. Élmé-
nyekben gazdag hetet tölthettünk itt Székely Miklós táborvezetésével.

Szőnyi Erzsébet könyvismertetője, 1984, Balatonszemes

Kérésemre a programba bekerült Szőnyi Erzsébet meghívása, aki az 
„Öt kontinensen a zene szolgálatában” című, 1979-ben megjelent köny-
vének részleteiből mesélt nekünk.

Tábor csoportkép, középen Szőnyi Erzsébet, Tótpál József  
és Sebestyénné Farkas Ilona, 1984, Balatonszemes

Akkor kaptam tőle a szép dedi-
kációt a könyvbe:

A Bélapátfalvai Cisztercita Apát-
sági Templom 1987-ben ünnepelte 
750 éves jubileumát. Ebből az alka-
lomból a KÓTA történelmi műve-
ket bemutató Éneklő Ifjúság Kórus-
találkozót rendezett a helyszínen. 

Nagy megtiszteltetés volt a 
vegyeskar számára, hogy részt ve-
hettünk Szőnyi Erzsébet erre az 
alkalomra írt Béla király a Bükkben 
című oratóriumának előadásában 
és külön műsorunk is volt.

Bélapátfalvai Cisztercita Apátsági 
Templom, 1987

Éneklő Ifjúság történelmi kórustalálkozó 
meghívója, 1987, Bélapátfalva
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A szereplés után a szerző ezt 
írta a kórusnaplóba:

A Zenei Napok keretén belül karvezető tanfolyamot is rendeztünk, 
ahova meghívtuk Szőnyi Erzsébetet. Ő a gyerekkari műveiről beszélt, a 
bicinium sorozatáról és az énekes játékokról. Hozott magával kottákat, 
melyek egy részét dedikálva a tanfolyam hallgatóinak ajándékozta.

Szép és eseménydús, eredményekkel telt évek után 1991-ben nyugdíj-
ba mentem és visszajöttem Budapestre. Személyes kapcsolatunk nem 
szűnt meg Szőnyi Erzsébettel akkor sem, mert közben felnőttek a gyere-
keim.

Márta lányom, a Didergő király lenvirágszemű kislánya, Liszt- és Kos-
suth-díjas népdalénekesnő lett, akinek a Felszállott a páva adásokat végig 
nézve sok szeretettel gratulált. Amikor Makovecz Imre a Magyar Művé-
szeti Akadémia tagságára javasolta Mártát, Szőnyi Erzsébet örömmel 
vállalta a székfoglalójához a laudációt.

Kórházban feküdt akkor szívpanaszokkal, de a betegágyán megírta az 
ajánló szavakat. Melynek utolsó mondata így szólt: „Sebestyén Márta 
maga a zene!”

Édesanyám halálakor szívmelengető részvét levelet írt, de odafigyelt min-
den kitüntetésem alkalmából is. A legnagyobb örömöt az jelentette, amikor 
2018-ban a gyémánt diplomám alkalmából meleg hangú levélben emlékezett 
meg rólam, akinek ő fogta a kezét az indulásnál és biztos vagyok benne, 
hogy ezzel végig kísérte az életemet. Köszönet és hála neki haló poraiban is!

Sebestyénné Farkas Ilona – Mona

Szőnyi Erzsébet dedikálja a 
kórusnaplót a Béla király a 
Bükkben c. oratórium előadását 
követően, Bélapátfalva, 1987.

Időutazás, 1995–2020 
Az Andor Ilona Baráti Társaság 

kórustörténeti képeskönyve

Egy, a világot sújtó nehéz esztendő végén, a negyedszázados évfordulót 
méltón megünneplő hangverseny lehetősége nélkül, mégis Andor Ilona 
és Kodály Zoltán örökségéhez méltóan, gazdag tartalmú könyv jelent meg 
az Andor Ilona Társaság keretében működő Kodály Kórus történetének 
első negyedszázadáról.

A kórusvezető B. Horváth Andrea szerkesztésében és a Társaság jó-
voltából már korábban is számos értékes kiadvány napvilágot látott:  
a második ezredfordulón Egy mindenkiért, mindenki egyért címmel  
a társaság névadójára emlékező kötet; 2015-ben Andor Ilona életéről  
és több évtizedes munkásságáról szóló dokumentum-gyűjtemény  
(111: Képek, emlékek, gondolatok – In memoriam Andor Ilona); Andor 
Ilona rádiófelvételeiből válogatott hanglemezek, amelyek az egykori  
Kodály-kórus énekét teszik közkinccsé („… annyi áldás szálljon” 1-2.), 
további „adathordozók”, immár az újjáalakult, B. Horváth Andrea vezet-
te Kodály Kórus művészetével, és még egy olasz, Kodály-módszerű taná-
ri kézikönyv is, „szolmizációval, népdaloktól a klasszikus zenéig”, az 
együttes karnagyának munkája (Dal „so-mi” fino ai classici).

Most pedig, a 25 éve együtt című, 244 oldalas kötetben áttekintést 
kaphatunk az „új” Kodály Kórus tevékenységéről. Nem utólagos történe-
ti összefoglalás keretében, hanem az eseményekkel szinte egyidejű (vagy 
ilyképpen ható), az eleven élményeket megrögzítő beszámolók egymás-
utánjában. A szövegek nagy részét az előadók, a kórus karnagya és éne-
kesei írták. A krónikát színes képek teszik még élőbbé, hitelességét pedig 
a külső szemlélők/hallgatók tollából származó hangversenykritikák is 
erősítik. Az olvasó előtt – az egyesület működéséről szóló adatokon túl 
– egy kórus eseménydús, hazai és külföldi fellépésekben gazdag negyed-
százada, egyszersmind közelmúltunk zenetörténetének-zeneéletének 
sajátos metszete bontakozik ki. 

Megjelennek a kórusélet helyszínei, könyvtárak és múzeumok (így a 
magyar művelődés olyan fellegvára, mint az észak-komáromi Duna Menti 
Múzeum), művelődési házak és oktatási intézmények (utóbbiak sorában 
az „anyaiskola”, az egykori budapesti Ranolder Intézet majd Vendel utcai 
Tanítóképző, ma Leövey Klára Gimnázium, ahonnan a kórus-előd indult 
a világhír felé, és amelynek falai között a most 25 éves kórus tagjainak 
egy része is nevelkedett), hangversenytermek, közterek és templomok, 
Rómától Zentán át Brüsszelig; budai idősotthon, pesti gyár és bonni va-
dászkastély. A szereplések alkalmai változatosak: a koncerteken túl sok-
féle ünnepség, megemlékezés, koszorúzás, könyv- és hanglemezbemutató, 


