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Rohonczy Viktor

ROHONCZy ANDREA TANÁRNŐRE EMLÉKEZVE

„Akinek nem mindegy, mi lesz itt zenében 
egy-két emberöltő múlva, nem mehet 

közömbösen az iskola mellett, amikor 
ének hallik ki belőle.”

Kodály

A Jászberényi Madrigál Kamarakórus történetének írása közben (2012) jutottam arra az el-
határozásra, hogy a madrigálkórus alapítójának/vezetőjének sikeres életútját megpróbálom 
röviden összefoglalni az emlékeim, illetve a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján.
Rohonczy Andrea 1940. július 18-án született Jászberényben.  Édesanyja Kisnémet Julianna, 
édesapja Rohonczy Pongrác Emil. Tanulmányait a Jászberényi Központi Római Katolikus 
Általános Iskolában kezdte Domby Ernőné tanítónőnél, majd a középiskolát a Lehel Vezér 
Gimnáziumban végezte Bartha Margit tanárnő osztályában. Az énekkultúra iránti érdeklődé-
se, illetve szeretete inspirálta arra, hogy jelentkezzen a Pécsi Pedagógiai Főiskola ének-törté-
nelem szakára, ahol 1961-ben diplomázott, és a 233/1961 számú oklevél alapján történelem-
ének szakos ált. isk. tanárrá nyilvánították. 

 Jászberényi Központi Fiúiskola

Jászberényi Fiúiskola 1961/62. tanév V. zenetagozatos osztálya
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Az oktató-nevelőmunkát 1961. évben kezdte Jászberényben az ének-zene tagozatos általá-
nos iskolában kellő alázattal és nagy hívatástudattal. A következő fényképfelvételen a nagy 
„első osztály” látható, akikkel elindult pedagógusi pályája: 1961/62-es tanév, V. zenetago-
zatos osztály, középen Kluka István, az akkori Központi Fiúiskola igazgatója és Rohonczy 
Andrea osztályfőnök. Figyelemre méltó, hogy az osztályképen látható tanulók döntő többsé-
ge később meghatározó vezetője vagy szereplője lett Jászberény kórusmozgalmának. 

A nagy múltú intézmény megnevezése valamikor Központi Katolikus Általános Iskola 
(Zárda) volt, majd Központi Általános Fiúiskola, 1969-től Gyetvai János nevét viselte, ma 
Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola. Ebben az iskolában – ami-
nek padjait én is koptattam – volt pedagógus Rohonczy Pongrác Emil 1946-tól 1963-ig, 
Rohonczy Andrea 1961-től 1969-ig, és ebben az évben kezdte nevelői munkáját Rohonczy 
Bernadett, aki a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán ének-zeneműveltség szakon diplomá-
zott. Az általános iskola befejezése után is együtt maradt a baráti énekközösség. Rohonczy 
Andrea vezetésével Jászberényi KISZ Kamarakórus néven elért kiváló eredmények inspirál-
ták a kórust, hogy jelentkezzenek a IX. Világifjúsági és Diáktalálkozó tiszteletére 1968-ban 
rendezett Ki mit tud? vetélkedőre, ahol egyedüli vidéki kórusként kerültek az országos dön-
tőbe. Az iskolai énekórák, valamint a kóruspróbák nem gyötrelem, hanem gyönyörűség volt 
a tanulók, illetve a kórus tagjai számára. Az énektanítás, a kórusvezetés/szervezés terén elért 
eredményeinek köszönhetően a mai Déryné Vegyes Kar elődjének, a Vasas Kórusnak a má-
sodkarnagyi státuszát töltötte be 1966-tól 1970-ig, amikor a kórust Szabó Mihály karnagy, a 
Jászberényi Tanítóképző tanára vezette. 

A Szolnoki Népdalkőr alapító tagjai
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Még Jászberényben dolgozott, amikor felkérésre 1969 októberében megalapította és ve-
zette a fényképen látható Szolnoki Népdalkört az akkor népszerű pávakőri mozgalom hatá-
sára. Ugyancsak az 1969-es évhez és nevéhez köthető a fényképfelvételen látható, több mint 
egy évtizedig sikeresen működő Jászberényi Madrigál Kamarakórus alapítása.
 Az oktatás, népművelődés terén kifejtett átlagon felüli munkája elismeréseként a „Szocia-
lista Kultúráért” kitüntetést kapta 1969-ben, amikor még szülővárosában élt és tanított. Az 
intézményből az eredményesen működő ének-zeneoktatás központi utasításra áthelyezésre 
került – ahogy valahol olvastam, „átszivárgott” – a Székely Mihály Általános Iskolába.
Szeretném – a rendelkezésemre álló információk alapján – felsorolni Jászberény város fel-
nőtt, minősített kórusait az alapításuk idejének sorrendjében:

– Palotásy Dalkör. 1862-ben alakult, majd Palotásy János Vegyes Kar. Karvezetők:   
   Riszner József, ifj. Beleznay Antal, Berzátzy László, Bakki József, ifj. 
   Bakki József, Bakki Katalin. Másodkarnagy: Thormanné Husznay Mária 
– Jászberényi Főtemplom Énekkara. Megalakulás éve nem ismert. 
   Karvezetők: 1947-től   Horváth Ottó, (a templomi énekkar/kórus mindig 
   is működött, így lehet, hogy a legrégebbi) újraszervezve 2006-tól 
   Beniczki Béla vezetésével 
– Munkásénekkar. 1960-ban alakult, majd 1971-től (Jászberényi Vasas 
  Szakszervezeti Munkáskórus) Vasas Kórus, illetve 2006-tól Déryné Vegyes Kar. 

A Jászberényi Madrigál Kamarakórus alapító tagjai
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  Karvezető: Csikós Andor, Bálint Ákos, Szabó Mihály, Szűcs Lajos, 
  Bakki Katalin, Ferencz Sándor. Másodkarnagyok: Rohonczy Andrea, 
  Tóth Béláné, Turi Márta,  Csirke Béláné, Koczka Mária, Cserta Istvánné
– Madrigál Kamarakórus. 1969-ben szerveződött és több mint egy évtizedig 
   lépett közönség elé. Karvezető: Rohonczy Andrea
– Jászsági Áfész Kórus. 1978-ban alakult, majd 1988-tól Székely Mihály Kórus. 
   Karvezető: Ceglédi Zoltán, Cs. Nagyné Turi Márta
– Harmónia Óvónői Kamarakórus. 1999-ben alakult.   
   Karvezető: Deméné Ilonka Gabriella
– Lehel Vezér Gimnázium Férfikara. 2007-ben alakult. 
   Karvezető: Deméné Ilonka Gabriella
– Cantate Nobis Énekegyüttes. 2011-ben alakult. 
   Karvezető: Thormanné Husznay Mária 

Visszatérve az alapgondolathoz, Rohonczy Andrea jászberényi munkáját nagyon sokan 
elismerték és nagyra becsülték a példaértékű kivételes pedagógusi adottságait. Voltak olyan 
ismerősök, tanítványok, akik szóban köszönték és méltatták munkáját, és voltak olyanok 
is, akik később – mint Jászberény zenei életének meghatározó személyiségei, nevezetesen 
Cs. Nagyné Turi Márta, a Székely Mihály kórus karnagya, és Thormanné Husznay Mária, 
a Cantate Nobis Énekegyüttes karnagya – a Jászkürt Újság riportere által feltett kérdésre a 
következőképpen nyilatkoztak:
Cs. Nagyné Turi Márta karvezető. „A szellemi örökséget tovább kell vinni, át kell adni” című 
riport, részlet: „Igen, ez a hatvanas évek közepe, s nálunk ekkor igen magas színvonalú volt 
a zeneoktatás. A felsőben is kiváló énektanárom volt, Rohonczy Andrea. Az iskolai kamara-
kórussal országos énekversenyt nyertünk Bartók-művekkel, amikor hetedikes, illetve nyolca-
dikos voltam. Még a tévében is szerepeltünk, sőt jutalomként Csillebércen nyaraltunk.” 
Thormanné Husznay Mária karvezető. „Egy karnagy álmai” című riport részlete: „Nekem 
a zene és a tanítás jelenti az életemet. … Gyerekkorom óta minden a zene felé terelgetett. 
Én is zenei tagozatra jártam, Bartosné Klárika néni és Rohonczy Andrea tanítványa voltam. 
Mindketten nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a zenei pályát válasszam élethivatásként. 
Az 1968-as Ki mit tud?-on egyedüli vidéki kamarakórusként szerepeltünk, melyet Rohonczy 
Andrea vezetett és alapított. Már itt én adtam meg a hangot az énekeseknek és a tekinte-
temmel „vezényeltem” őket. Ennek a kórusnak a tagjai 1969 óta minden évben találkoznak 
nyáron, Huszárné Medve Mária gondos szervező munkájának köszönhetően…” 

Szolnoki Kassai Úti Általános Iskola

A jászberényi közel egy évtizedes eredményes munka után 1970-ben áthelyezéssel került 
Szolnokra a Kassai úti Általános Iskolába, ahol az intézmény zenei tagozatán folytatta nyu-
godt körülmények között a kodályi örökség ápolását, melyet élethívatásának tekintett. Az is-
kolai énekkar vezetésén kívül több felnőtt szolnoki énekkarnak is aktív tagja, illetve vezetője 
volt, többek között dirigálta az 1969-ben alapított hívatásos Bartók Béla Kamarakórust. 
Átlagon felüli munkáját a Szolnok Megyei Tanács 1973-ban a „Közművelődésért Díj”-jal 
és a „Társadalmi Munkáért” ezüst fokozat kitüntetésekkel jutalmazta, majd kiemelkedő 
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művészi munkájáért 1978-ban a Szakszervezetek Szolnok megyei Tanácsa „Művészeti díj” 
kitüntetésben részesítette. Alkotómunkája során tanítványai százaival szerettette meg az 
együtténeklés örömét és jutatta őket a sikerélményig. A Magyar Kodály Társaság elnöksége 
munkássága elismeréseként a Társaság alapító tagjának tekintette: A Magyar Kodály Társa-
ság elnöksége Rohonczy Andreá-t Kodály Zoltán gondolatainak érvénybejuttatásáért végzett 
munkássága elismeréséül a Társaság ALAPITÓ TAGJÁNAK tekinti. Budapest, 1978. május 
20. Szokolay Sándor elnök.

A Szolnoki Török úti majd Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában

Az ének-zeneoktatás – mai szóhasználattal élve profilváltás miatt – a Kassai úti iskolából 
áthelyezésre került az új Török úti, illetve később a Kodály Zoltán nevét felvevő Ének-zene 
Általános Iskolába. Andrea az intézménynek 1982-ben történt megalakulása óta volt meg-
határozó tanáregyénisége, az iskola kórusának karnagya, kórusmozgalmának kiváló szerve-
zője, illetve a kulturális események fáradhatatlan irányítója. Tanóráit, valamint kóruspróbáit 
rendszeresen látogatták a Kodály-módszer iránt érdeklődő hazai és külföldi szakemberek. 
Az intézmény igazgatója a Kodály Zoltán Ének-zene Tagozatos Általános Iskolában a kö-
zösségéért végzett kimagasló munkájáért a tantestület által alapított EMLÉKPLAKETT ki-
tüntetést adományozta. Az elismerések, kitüntetések, gratulációk sokaságán túl az iskolai 
kórus minden fellépés alkalmával nyújtott kiváló teljesítménye volt az, amit igazán a legna-
gyobb ajándéknak tartott. A számára utolsó, 1991. júniusi osztályképen az ülő sorban balról 
az első Rohonczy Andrea tanárnő. 

„Szeretettel a 8. a osztály tanulóitól” 1991. június 11. osztálykép
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Szolnokon 1992. február 17-én visszaadta lelkét teremtőjének. A következőkben az el-
hangzott búcsúbeszédek szövegét szeretném emlékként bemutatni.

Petőné Balázs Erzsébet igazgatónő: „BÚCSÚ ROHONCZY ANDREÁTÓL 1992. február 
21. ANDREA! Halálod híre döbbenettel tölt el bennünket. Te, aki a zene csillaga voltál, egyszer 
csak kialudtál, megszűnt a szíved dobogni. Még itt a koporsód előtt állva sem hisszük, hogy 
elmentél, hisz a csillagok sokáig élnek és a fényük is messzire világít. Éppen ezért úgy gondo-
lom, nem is érdemes Téged földi évekkel mérni. Hiszen pedagógusi pályád alatt maradandó 
dolgokat alkottál: a lényedből sugárzó zenét több száz tanítványodba átültetted, akik generá-
ciókon át fogják továbbvinni örökségül. Ők és mi kollegák nagyon sokáig megőrizzük még em-
lékezetünkben felejthetetlen hangversenyeidet, ahol kórusoddal együtt úgy tudtad tolmácsolni 
a zenét, hogy szinte elvarázsoltál mindenkit. Számtalan, kórusod által kiválóan bemutatott mű 
közül Karay József szerzeménye, a „VIRÁGSIRATÓ” hátborzongató hangjai csendülnek fel 
fülemben. És íme, most Téged siratunk. Kollegáid és tanítványaid nevében köszönöm Neked 
azokat az együtt töltött éveket, azt a lelki gazdagságot, amivel megajándékoztál bennünket. Az 
eszünkkel felfogtuk, de szívünkkel nem hisszük, hogy „Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa 
mosolyod.”

Az Összhang zenei újság, 1992. „Elment Andrea Tanár néni. Az egyesületünk és a zenesze-
rető nagy közössége nevében Rápolthy Viktor zenetanár, nyugalmazott zenei szakfelügyelő vett 
búcsút Rohonczy Andrea zenetanár karnagytól, aki életének teljében február 21-én hunyt el.

A Kórusok Országos Tanácsa megyei szervezete nevében megrendült lélekkel veszek búcsút 
Rohonczy Andreától, a valamennyink által tisztelt és szeretett nagynevű énektanártól, a kitűnő 
karnagytól. S a búcsúnak ezekben a perceiben nyomasztó súllyal érezzük, hogy távozása óriási 
vesztesége nemcsak Jászberénynek, Szolnoknak s a megyének, de az egyetemes zenei kultúrá-
nak is. Ha visszagondolok ének-zenei tagozatos ének-zenei óráira, énekkari próbáira és szerep-
léseire, melyeket hallgathattam, akkor azt mondhatom, hogy nevelői egyéniségéről sugározva 
áradt a zene, s a gyermekek szeretetének fénye. Ő tudta azt a titkot, amit Bárdos Lajos a zene-
szerző, a neves karnagy és zenetudós így fejezett ki: „Az igazi énekóra és kóruspróba olyan, 
mintha az ablakban tündér repülne be.” Valóban az ő nevelői személyisége olyan volt, hogy 
tanítványai szeméből visszatükröződött a mosoly a jókedv, a zene, az ének szeretete, s egy-egy 
órájáról a gyerekek szinte felvillanyozva jöttek ki. – Hogyan tudta mindezt megvalósítani? Úgy, 
hogy zenepedagógusi alkotómunkájában megvolt az az eleven éltető erő és hit, ami a gyerekek 
jobbá és nemesebbé formálásában örömtelibbé tudta tenni az életet. Művészi karnagyi munká-
jára mindig iránymutató volt Kodály Zoltán üzenete: „Csak cél és eszköz legyen összhangban, 
ha ég a lélek tüze, mindig elérhető a művészi tökéletesség. E nélkül a legnagyobb virtuózkésség 
is csak hideg gépezet.” Nehéz lenne felsorolni azokat a sikereket, melyeket Rohonczy Andrea a 
kitűnő felkészültségű karvezető Jászberényben, majd Szolnokon, szerte e hazában és külföldön 
is elért. De azt is elmondhatjuk, hogy több évtizedes énekpedagógiai és kórusvezetői mun-
kássága nagyrészt egybeesik Kodály Zoltán zenekultúránk alkotó géniuszának, fáradhatatlan 
harcosának és irányító szellemének életpályájával. Ő, mint ének-zenei iskolában tanító tanár 
megértette Kodály Zoltán szavait: „Akinek nem mindegy, mi lesz itt zenében egy-két emberöltő 
múlva, nem mehet közömbösen az iskola mellett, amikor ének hallik ki belőle.” S iránytűje volt 
a kodályi jelmondatnak is: „A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből. Azon kell 
lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak.” Mi tudjuk, mit jelent nap mint nap azon 
fáradozni, hogy az ének-zene és karének óráinkat ne gyötrelem, hanem öröm és boldogság 
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sugározza be. Te egy csodálatos zenei „Tündérkertnek” voltál a kertésze, ahol a gyermekek 
sokasága nőtt fel, s gazdagítottad műveltségben, figyelve a kodályi szóra: „A zene múlhatatlan 
része az emberi műveltségnek. Akiben ez nincs, annak műveltsége tökéletlen.” Kórusaid zengő, 
szép hangját mintha most is hallanánk. Kezed vezénylő mozdulatait mintha most is látnánk. 
Kedves Andrea, alakod lélekben most is előttünk áll, ahogy fáradságot nem ismerve lobogó 
lánggal dolgozol, alkotsz, s vezényled a nagy ÖSSZKART, amelynek hangja a csillagokig ér. 
Reád való emlékezés egyetlen módja csak az lehet, ha sohasem feledjük mivel ajándékoztad 
meg tanítványaidat, s velünk együtt bennünket, és ha azon munkálkodunk, hogy az általad 
oly magasra tűzött célokat elérjük. – Legyen csendes pihenésed! Emlékedet örökre szívünkbe 
zárjuk! Isten veled!”

Életműve alapján a hazai ének-zeneoktatás kiemelkedő tanáregyénisége volt. Emléké-
re, ROHONCZY ANDREA EMLÉKLAP adományozására kerül sor a Kodály Zoltán Ének-
zene Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészeti Intézményben, az iskola 20-as ter-
mét pedig Rohonczy Andrea tanteremnek nevezik, és ebben található a fényképen látható 
Rohonczy- emlékfal. 

Ma már tudományos körökben is elismert tény – mert foglalkoznak vele tanulmányok – az 
ének-zene jellemre gyakorolt jótékony hatása, amely kedvezően hat a készségekre és a képes-
ségekre. Magyarországon már a népiskolai törvények is előírták a hagyományos magyar nép-

dalok/népzene elsajátítását az elemi 
iskolások számára. A Kodály-mód-
szer a hatvanas években – amikor 
Rohonczy Andrea elkezdte pálya-
futását Jászberényben – újdonság-
nak számított. Sajnos hazánkban 
manapság – talán a megváltozott 
körülményeknek, illetve oktatáspo-
litikának is köszönhetően – nagyon 
kevés iskolában művelik ezt a cso-
dálatos, több évtizeden keresztül 
bevált ének-zeneoktatási módszert, 
melyet néhány fejlett ország tőlünk 
átvéve manapság is eredményesen 
alkalmaz a jobb készségek és képes-
ségek elérése érdekében. Nekünk 
– gondolom ezt a 2015-ös év de-
rekán – is vissza kellene erre térni, 
amíg nem késő. A jelenlegi szomorú 
helyzet jó irányban való megváltoz-
tatásához maga Kodály Zoltán adta 
meg a választ még 1929-ben: „Mit 
kell tenni? Az iskolában úgy taníta-
ni az éneket és zenét, hogy ne gyöt-
relem, hanem gyönyörűség legyen 
a tanulóknak.”   Emlékfal a Rohonczy Andrea nevét viselő tanteremben


