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ülönleges, valójában ünnepi alkalom a mai. Megtiszteltetés, hogy kedves dalostársam gazdag életútját
méltathatom. Bevallom, annak ellenére, hogy nem
voltam tanítványa, Szarvadyné Rózsa Irén zongoratanárnőhöz lelkileg különleges szálak fűznek. Arról a kiemelkedő
egyéniségről szeretnék szólni, akire nemzedékek egész sora
csak tisztelettel, hálával és szeretettel gondol, akitől zenészek
sokasága tanult, és akinek véleményét mi, kollégái és tanítványai, ma is tisztelettel fogadjuk.
„Ha mindenki első hegedűt akarna játszani, nem lehetne zenekar. Becsülj meg minden zenészt a maga helyén” – mondta
Kodály. Szarvady Irén is ennek a nagy zenekarnak az egyik
tagja, aki érzi és éli az igazságát annak, amit szintén Kodály
mondott a tanítványainak: „Légy szerény! Még semmit sem
gondoltál ki, amit mások előtted nem gondoltak. Ha pedig sikerül valami újat kitalálnod, tekintsd felülről jött ajándéknak,
amit meg kell osztani másokkal.”
Szarvady Irén 1932. szeptember 14-én született Maros
szentgyörgyön. Tanulmányait Marosvásárhelyen kezdte
Tróznerné Erkel Saroltánál. A középiskolát Amirás Pálma
osztályában folytatta Kolozsváron. A Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumot 1958-ban, Elisa Ciolan osztályában végezte. Pedagógiai munkásságát tanárnője irányításával már
II. éves diákként elkezdte. 1964–77. között a marosvásárhelyi Pedagógiai Intézet lektoraként tevékenykedett, számos
tudományos ülésszakon vett részt, tartott előadást. Akkori
tanítványainak többsége a marosvásárhelyi, udvarhelyi
vagy csíkszeredai iskolákban tanít, vagy aktív résztvevője a
zenei életnek. Miután Kolozsvárra került, a Zenelíceumban
zongora főszakon tanított, versenyekre készítette fel diákjait,
ahol kiváló eredményekkel szerepeltek, öregbítve a kolozsvári zenei oktatás hírnevét. Fontos megemlítenünk, hogy Silvia
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Capatával együtt a Horea úti 2. Számú Zeneiskolának alapító
tagja volt.
Rendkívüli pedagógiai érzékkel dolgozott, és dolgozik ma is.
Nem csoda, hogy kiváló eredményeket ért el. Tanítványai közül
sok jeles művész került szerte a nagyvilágba. Így nevét nemcsak
Kolozsváron, hanem világszerte emlegetik, ugyanis szinte egész
Európában, de még Amerikában is generációk sora az ő munkásságának gyümölcsét élvezi.
Most is magam előtt látom, amint Irénke a 6 éves gyermek kis
kezét ráteszi a zongorára, ahogyan követi lépésről lépésre előrehaladását egészen addig, amíg kirepül az életbe, és még utána is.
Együtt örül vagy bánkódik tanítványaival, minden szereplésük
után szigorú kritikával hívja fel a figyelmet a hibákra, ugyanakkor szeretettel buzdítja őket arra, hogy még igényesebbek
legyenek önmagukkal szemben, még többet dolgozzanak a szép
és jó, a tökéletes megközelítéséért. Irénke olyan egyéniség, aki
szerényen, öntudatosan és emberileg a lehető legjobban végzi
munkáját. Megtanítja diákjait zenei nyelven beszélni, és arra,
hogy ennek a szépsége a harmóniából ered.
Nyugdíjba vonulása után még 20 évig visszajárt tanítani a ma
Sigismund Toduţa Zenei Főgimnázium néven ismert iskolába.
Összegezve elmondhatjuk, hogy több mint 50 éves eredményes
pedagógusi múltra tekinthet vissza.
Szarvady Irén előadóművészi pályáján is számos kiemelkedő
eseményt említhetünk. Kiváló zongoristaként sokszor közreműködött a kolozsvári vagy marosvásárhelyi Filharmóniával
szonáta- vagy dalesteken, szerepelt önálló előadóművészként
vagy korrepetitorként. Kedves emlékek a nagy szeretettel megőrzött plakátok, műsorfüzetek, amelyek ezekre az estékre emlékeztetnek.
A Kolozsvári Magyar Pedagógusok Kamarakórusának is
hűséges tagja annak megalakulása óta. Magas kora ellenére
rendszeresen részt vesz a kóruspróbákon, ahol rendkívül jó
meglátásaival, javaslataival járul hozzá a kórusművek művészi
megvalósításához. Fiatalos lendülettel utazik a kórussal a fárasztó kiszállásokra is. A most Guttman Mihály Pedagóguskórus
néven ismert énekkar fennállásának ötödik születésnapjára ös�szeállított füzetben így vall: „Zongoratanárként sok elismerésben
volt részem, volt elégtételem is, mivel láttam, hogy tanítványaim
milyen szépen érvényesülnek. Nyugdíjaséveimet bearanyozza
munkám gyümölcsének látványa. De tevékenységem nem ért
véget. Örömömre a muzsika tovább él bennem azáltal, hogy
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énekelek a pedagóguskórusban. Mottóm Babits Mihály néhány
verssora:
Minden embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”
Ha Szarvady Irénkét csak egyetlen szóval kellene jellemeznünk,
azt mondhatnánk: adakozó. Igen, adja az idejét, a törődését,
a figyelmét, a tudását, a türelmét, a szeretetét. Ezzel mintegy
aláveti magát az útra bocsátó Hatalomnak, akit Hamvas Béla így
közvetít: „Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint
magadra, és ne hagyd a sötétben elmerülni. Amit szerzel, amit
elérsz, amit tudsz, osszad meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy
a kövektől az éterig. Ismerd meg, senki sem tiltja, de jaj neked, ha
magadnak tartod.”
Köszönjük, hogy nehéz pillanatainkban mellettünk volt, és hogy
felbecsülhetetlen kincsként van nekünk!

bedő ágnes
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