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Országos Kamaraének Találkozó 
Kodály Zoltán tiszteletére

Immár második alkalommal került megrendezésre a Kodály Zoltán Ka-
maraének Találkozó 2012. március 31-én, melyen a Mester nevét viselő 
iskolák kamaracsoportjai énekeltek, ezzel is tisztelegve Kodály Zoltán 
születésének 130. jubileumi évfordulóján.

Ezt a jelentős eseményt a Magyar Kodály Társaság elnöksége kezde-
ményezte Szőnyi Erzsébet elnök asszony vezetésével, a rendező intézmény 
pedig a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és  
Zeneiskola volt. (Bp., Marczibányi tér 1.) Őri Csilla igazgatónő, Preszter 
Nóra zenei igazgatóhelyettes és lelkes csapata – kollégák és gyerekek, 
kíváló szervezéssel és programtervezéssel tették ezt a jeles napot sikeres-
sé és emlékezetessé mindannyiunk számára. A rendezvény fővédnöke 
volt Koldály Zoltánné Péczely Sarolta aki jelenlétével is megtisztelte a talál-
kozót. 

A találkozó létrejöttének anyagi támogatói az NKA Zenei Kollégium, 
a NEFMI, Pro Renovanda Cultura Hungariae Kodály Zoltán Emlékére 
Alapítvány és a Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 
Iskola, Gimnázium és Zeneiskola voltak, akiknek ezúton is köszönetet 
mondunk, hogy megteremtették a lehetőséget a szakmai megméretettetés 
és élményszerzés ezen formájának, melyből a gyerekek és tanáraik egy-
aránt profitálhattak.

A szervezők többszöri ösztönzésére 10 „Kodály iskola” 14 kamaracso-
portja vett részt a rendezvényen (Budapestről a Marczibányi téri iskola, 
a Magyar Kórusiskola, valamint Debrecen, Győr, Kecskemét, Komló, 
Nyíregyháza, Székesfehérvár, Szob, Tatabánya iskolái). Bár a szereplő in-
tézmények mindegyike Kodály Zoltán nevét viseli, mégis többféle kép-
zési szinttel és formával találkoznak a tanulók, így különbözők lehetnek 
a tartalmi és nevelési elvárások. Az alább felsorolt iskolatípusok találhatók 
meg közöttük:

 – ének-zenei ált. iskola – (1-8.osztály), esetleg óvoda is
 – ének-zene ált. iskola és gimnázium – (1-12. osztály)
 – kórusiskola (1-12. osztály)
 – szakközépiskola és zeneiskola (9-13. osztály)

Igen jó volt látni, hogy a résztvevők életkora széles skálán mozgott, 
4-13. osztályosokig képviselték a különböző típusú intézményeket. Voltak 
közöttük tisztán egy korcsoportból álló együttesek, de vegyes korosztály-
okból összeállított ensemblék is. Hallhattunk szólóénektől kezdve, duett 
ill. tercett-formációban vagy 6-os ill. 9-es csoportokben éneklő előadókat is.

Megismertünk tehetséges lányegyütteseket, de olyanokat is, amelyek-
ben több fiúhang tette még színesebbé a hangzást. Külön szeretném  
kiemelni azt a triót, amiben Robinik Péter 7. osztályos bariton énekelt 

Lénárd Virág és Veres Janka 10. osztályos tanulókkal, nagyon muzikálisan 
és szép hangon („marczibányisok”).

Örvendetes volt, hogy 4 iskola két kamaracsoportot is delegált: 
 – Komlóról Pleszné Fényes Edit két, ötödikesekből álló együttese,
 – Kecskemétről Szegedi Ildikó 7. osztályosai és Kókai-Szabóné An-

tal Noémi 9. évfolyamos    duója,
 – Nyíregyházáról Szőke Rita 5. osztályosai és Szabó Dénes 8. osz-

tályos növendékei,
 – Budapestről a „marczisok” duója a 11-l3. osztályból, Őri Csilla fel-

készítésével és az előbb  említett vegyeskari trió Uhereczky Eszter 
irányításával. 

A Kamaraének Találkozó egyes csoportjaink műsorát a „kiírás” szerint 
3 szempont szerint kellett összeállítani az alábbiakból: népdalcsokor, Ko-
dály mű ill. művek, szabadon választott darab.

Néhány általános megjegyzés a három területről válogatott zenei 
anyagról. Elmondható, hogy a népdalcsokrok összeállítása és előadása 
szinte minden csoport esetében példamutatóan szépen sikerült. Találtunk 
közöttük egy régióból gyüjtött dallamokat (pl. Csík vármegyéből, szat-
mári, moldvai, somogyi népdalokat, stb.), vagy egyes jeles napok szoká-
sait megjelenítő énekeket (pl. széki menyasszony búcsúztató), vagy akár 
különböző tájegységekből származó karakterben és hangulatilag egymás-
hoz illő népdalokat.

Ismételten szeretném megdícsérni ezeket a válogatásokat és énekeseket 
ízes, kifejező zenei előadásukért. Említésre méltó még az az építkezés, 
ahogyan a csokrok dalai egymásba kapaszkodva, hangadás nélkül, a zenei 
mondanivalónak megfelelő tempóban és karakterrel szólaltak meg. Egyes 
csoportok a népies hangképzést, – a kicsit feszített fényes hangzást – ré-
szesítették előnyben (pl. a szobiak), a többség viszont a műzenében hasz-
nálatos hangzásideált alkalmazta a népdaléneklésben is.

A Kodály műveket a Bicinia Hungarica, a Tricinia és kevesebbet a 
Gyermek- és nőikarok köteteiből választották a résztvevők. Szerepelt még 
a vegyeskari Pange lingua trió és két duett zongorakísérettel – a Csilla-
goknak teremtője és a Kiolvasó, melyet a debreceni Zeneművészeti Szak-
középiskola l3. osztályos növendékei Zsom Melinda és Kuczmog Klaudia 
– énekeltek el hiteles, színes előadásban, Bojti Eszter tanárnő kíséreté-
vel.

Itt jegyzem meg, hogy többnyire vagy a technikailag könnyebb fajsú-
lyú, egyszerűbb biciniumokat választották, vagy az igényesebb és egyben 
nehezebb kétszólamúak és triciniumok szerepeltek a gyerekek műsorá-
ban. Jómagam hiányoltam a négy kötet középnehéz anyagának műsorra 
tűzését a szép és közkedvelt sláger darabok mellett.

A Kodály művek előadása kapcsán szeretném kiemelni a komlói 5. 
osztályosok példaszerű éneklését, nevezetesen a nagy ambitusú Édes-
anyám kiállott a kapuba és az A bárnai kertei alatt feldolgozásait, az utób-
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bit végig feszesen tartott táncritmusban, tisztán és kifejezően szólaltatták 
meg. Nagyon tetszett még a kecskeméti 9. osztályosok duettje, a ritkán 
hallható Köszöntő (az Édes jó barátim kezdetű) és az Egy kicsi madárka 
átélt, szép zenei megformázása. 

A triciniumok közül kettő, a Pálmák alján és az Esti szellő (Kistétényi 
Melinda szövegével) a Kórusiskolások előadásában csendült fel zömében 
8. osztályos tanulókkal (tanáruk Asztalos Andrea). Különösen jól énekel-
ték el a második darabot, mely a sokszori romantikus hangnemváltásai-
val és óriási hangterjedelmével nem kis feladatot ró az előadókra. Érde-
mes még tovább dolgozni a szólamok egyensúlyának és homogén hang-
zásának kialakításán. 

A nyíregyházi 8. osztályosok előadásában a Téli mese és az Énekeljünk 
triciniumok hangzottak el (felkészítő tanár Szabó Dénes). Külön dicséret 
illeti a 2. darabot fényes, örvendező hangvétele és jól választott tempója 
miatt, melyben világosan követhetőek voltak a polifón és szinkópáló sza-
kaszok szellemes játékai.

A szabadon választott anyag egy Dufay himnusz, egy spanyol társasdal 
és két romantikus darab kivételével magyar zeneszerzők műveiből állt 
(Bartók Béla, Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet, Nagy Olivér, Papp Lajos, 
Olsvai Imre). Színes szép válogatást hallottunk az egyes programok har-
madik részében. Ezek a művek többnyire nagyobb karra íródtak ugyan, 
de jól énekelhetők kisebb csoporttal is, ha ügyelünk a homogén hangzás-
ra és a nagy ívekben történő formálásra. Ennek szép példáival találkoz-
tunk több együttesnél is. Említsük itt meg a kecskemétiek 7. osztályosait 
(felkészítő tanár Szegedi Ildikó) és a székesfehérvári 6-7-8. osztályosok 
kamaraénekeseit (felkészítő tanár Kneifel Imre).

Én szívesen hallottam volna több válogatást a 16. század világi irodal-
mából, melyeket eredetileg is kisebb ensemble adott elő (canzonetta, 
villanella, baletto, madrigál esetleg könnyebb motetták, stb.)

Örömmel énekelnek növendékeink romantikus zenéket is, melyeket 
rendszerint kíséret támaszt alá, ezekből is választhattak volna bátrabban 
az énekesek. Csodás volt hallani Erős Dorottya 13. osztályos és O. Szabó 
Eszter 11. osztályos növendékek Mendelssohn duettjét a „Marczibányiból”, 
Preszter Nóra kíséretével. 

Mindezek után szeretném felhívni a figyelmet egy fontos technikai 
kérdésre. Ahogyan a népdalcsokrokban nem volt külön hangadás az egyes 
dalok között, csak az elején, (sok esetben tanári segítség nélkül), úgy 
neveljük rá csoportjainkat egy „belső énekes” hangadásával indított és 
irányított éneklés gyakorlatára, melynek fejlettebb változata lehet, ha pl. 
egy bicinium-sorozatban csak az első darabhoz kapnak hangot az éneke-
sek, amit a többi megállás nélkül tételszerűen követ a ciklusban. Szép 
feladat, érdemes megpróbálni.

A Magyar Kodály Társaság által inspirált és életre hívott kamaraének-
lési találkozók remélhetőleg ösztönözni fogják az iskolákban folyó igényes 

művészi munkát. Hosszú távon bebizonyosodhat, hogy nem csak egy 
adott kamaracsoportot tekintve érhetők el látványos eredmények, de a 
nagykórus munkájában is minőségi változás hozható létre, ha az ének-
karon belül több kisebb énekegyüttest működtetünk. Ezek minden bi-
zonnyal tovább erősítik majd az egyének önálló zenei felelősségvállalását 
a nagykaron belül.

Az egyéni és kiscsoportos hangképzés, valamint hallásképzés hozzá-
segít a hangszépség, a tiszta intonáció és zenei formálás magasabb rendű 
megoldásaihoz, mely biztos szólamtudással és partitúraismerettel páro-
sulva csodálatos kórusokat hozhat létre.

Nem véletlen, hogy a világhírű zenekarok és énekkarok mindig is ösz-
tönözték és támogatták az együttesen belüli kisebb csoportok (a fafúvós, 
rézfúvós, vonós kvartettek, kvintettek, stb.) önálló művészi tevékenységét. 
Ettől lesz tuttibb a tuti is!

 Szóljunk néhány szót a nap különböző eseményeiről. 
Az ünnepélyes megnyitón Szőnyi Erzsébet Kossuth díjas zeneszerző 

inspiráló, meleg hangú köszöntője és az MRT Gyermekkórusa triójának 
szép Mozart előadása vezette fel a különböző történéseket. A találkozó 
egész napos programterve minden részletében remekül működött (meg-
álmodói Őri Csilla és Preszter Nóra, segítőik a tantestület számos tagja 
és növendékeik).

A programban két kamarének hangverseny volt a 7-7 résztvevő együt-
tessel, valamint két minihangverseny, meghívott vendégelőadókkal. 

A két kamaraének hangverseny legsikeresebb darabjaiból rövid gála-
koncertet adtak a résztvevők, amelyen az alábbi műsor hangzott el:

2 népdalcsokor: a szobi 4. osztályosok csoportja, vegyes gyűjtésű nép-
dalokat énekelt,

 – a komlói 5. osztályosok együttese, „széki” népdalokat adott elő.
 – 2 Kodály bicinium: Köszöntő, Egy kicsi madárka – előadták:  

Kovács Anna 9. oszt. és Szabó Alexa 9. oszt. tanulók Kecskemétről
 – 2 Kodály tricinium: Esti szellő – előadták: a Magyar Kórusiskola 

8. oszt. tanulói,
 – Énekeljünk – előadták: a nyíregyházai 8. oszt. kamara énekesei 
 – Mendelssohn: Gyöngyvirágok bálja (duett) – előadták: a Marczi-

bá nyi téri iskola 11-13. osztályos tanulói.
Az első minihangversenyen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

előkészítő tagozatának zongoristái játszottak, akik egyben a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei is. A műsoron az alábbi mű-
vek és előadók szerepeltek:

     Kodály Zoltán: Sírfelirat – Vida Mónika 11. oszt.
     Liszt Ferenc:   Esti harmóniák – Kovács Gergely 10.oszt.
     Bartók Béla:   Allegro barbaro – Szokolay Ádám 9. oszt.
A második minihangversenyen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

„magánének” szakos hallgatóit, Halmai Katalin növendékeit hallottuk. 
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Tóth Adrienn, Kristóf Szabina, Nyakas Orsolya és Mészáros Kármen Ko-
dály Zoltán népdalfeldolgozásaiból és műdalaiból válogattak. 

Köszönjük a vendégelőadók ihletett és nívós közreműködését. A szép 
zenélés mellett a meghívó iskola a vendégek ellátásáról (szendvicsek, üdí-
tők, finom ebéd) és szórakoztatásáról is gondoskodott. Délután a Vadró-
zsák Néptáncegyüttes zenészei és táncosai vezetésével táncház foglalko-
záson vettünk részt az ifjúság nem kis örömére . 

A szereplő együttesek elismerő emléklapokat és tárgyjutalmakat vihet-
tek haza emlékül.

A rendezvény zárásaként (a délelőtti próbán már gyakorolt) két kó-
rusművet hallottunk a közel 90 tagú összesített kórus produkciójában: 
Szőnyi Erzsébet: Éneklő iskola és Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő 
című művek, ifj. Sapszon Ferenc és Ugrin Gábor karnagyok irányításával 
szólaltak meg szép és inspiráló zenei tolmácsolásban. 

Végül álljanak itt mottóként Vészi Endre Kodály Zoltánnak írott so-
rai:

„Így szólt a Mester: mindegyik gyerek kis antennája legyen a zenének 
maga is hangszer, síp, húr, vonó, mit fölzenget az ének, nem karmester, 
énekes: csak víg, ághegyi dalos, lombos zeneérő, így legyen dalos min-
denik gyerek, füttyögve a reménytől !” 

További szép találkozókat kíván a Bartók Konzervatórium tanszékve-
zető tanára,

Igó Lenke

A találkozó értékelését és az ezzel kapcsolatos zárógondolatokat Kollár 
Éva karnagy, a KÓTA elnöke, foglalta össze . 

Zárszó

Kedves Fiatalok, kedves Kollégák!

A Magyar Kodály Társaság kezdeményezésére, második alkalommal 
rendeztük meg az Országos Kodály Zoltán Kamaraének Találkozót. Ta-
valy olyan sok szép produkció született, olyan sok iskola küldte el tehet-
séges diákjait hazánk minden tájáról, hogy világossá vált, ezt a fesztivált 
folytatni kell. Így Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója évében, 
2012-ben, mi ezekkel a szép zenékkel is kifejezzük tiszteletünket a nagy 
magyar zeneszerző, népzenegyűjtő és iskolateremtő tanár előtt.

Idén a Marczibányi téri Kodály Iskola szíves meghívására, itt hallgat-
hattuk meg a kamaraénekes csoportokat. A vendéglátók a szervezésben 
is segítségünkre voltak, ezért hálás köszönetünket fejezzük ki a kollégák-
nak, a rendező gyerekeknek, és különösen Őri Csilla igazgató asszonynak, 
Preszter Nóra igazgatóhelyettes asszonynak, akik az előkészítő munka 

mellett a zenei fölkészítésben is sikerrel működtek közre, és pompás hely-
színt biztosítottak az ünnepi eseménynek.

Mindnyájunk nevében mondhatom: fölemelő élményt kaptunk a ka-
maramuzsikáló csoportoktól. Miért jó együtt énekelni? Régi igazság, hogy 
a muzsika boldoggá teszi azt, aki műveli, de azt is mindnyájan tudjuk, 
hogy örömünket nagyon jó megosztani. Sokszorozódik ez az öröm, ha a 
zenei élményt átadhatjuk társainknak, szüleinknek, tanárainknak, bará-
tainknak, – így sokkal mélyebbé válik a mi örömünk is – és ez most is 
így történt. Mindnyájan sokat tettetek ezért a produkcióért, évek óta ta-
nuljátok a zenét, és sokáig gyakoroltatok, amíg ilyen szép sikerrel kiáll-
hattatok a közönség elé. Tisztelettel tekintünk azokra, akik idejük jelentős 
részét ennek az értékes művészi munkának szentelik, ami talán egy ké-
sőbbi, sikeres életpálya felé vezetheti őket. Biztosan tudjuk, hogy akik ma 
itt énekeltek nekünk, később is megtalálják örömüket a közös muzsiká-
lásban, akár zenei hivatást választanak maguknak, akár zenét hallgató és 
értő közönség válik belőlük. A diákokkal együtt köszönetet mondunk és 
gratulálunk a fölkészítő tanároknak. Áldozatos munkájuk jutalma, ha 
tanítványuk szép produkcióval lepi meg a hallgatókat, és ez itt, ma, hi-
ánytalanul sikerült.

A föllépők mindegyike kap egy szép elismerő oklevelet. Nehéz kiemel-
ni néhányat a sok kiváló előadásból, ezért igyekeztünk úgy összeállítani 
a rövid gála hangverseny műsorát, hogy a remek népdalcsokrokból is, a 
Kodály kamaraművekből és a szabadon választott énekekből is megszó-
lalhasson egy-egy darab.

Befejezésül idézzük föl Kodály Zoltán egy jelentős gondolatát, amelyet 
1929-ben a Gyermekkarok c. tanulmányában vetett papírra:

„Akinek nem mindegy, mi lesz itt a zenében egy-két emberöltő múlva, 
nem mehet el közömbösen az iskola mellett, amikor ének hallik ki belőle . 
<…> bármely iskola énekkara elérheti azt a színvonalat, amelyen <…> 
már a nyilvános zeneéletben is számottevő értéket jelent . A művészetnek 
ugyanis nem a technika a lényege, hanem a lélek <… .> Másképp énekel a 
felnőtt is, ha magával hozza a gyermekkori ének rajongó lelkesedésének 
emlékét . És jól látja, megjegyzi magának a gyermek: lelkiismeretes munka 
nélkül nincs eredmény .”

Kodály Zoltánnal valljuk, nekünk fontos, hogy mi hallatszik ki az is-
kolák ablakából. Szeretnénk, hogy a muzsika vidám és szárnyaló legyen, 
hogy csodálatos összhangja a művészet magasságába ragadja az éneklő 
gyermekeket, a járókelőket és a hallgatókat. 

Találkozzunk tehát jövőre is, de addig is csendüljön fel minél többször 
a boldogító közös ének! 

Minden résztvevőnek szeretettel gratulálunk, és áldott, szép húsvéti 
ünnepet kívánunk!

Kollár Éva


