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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


