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Énekmaraton az Óbudai Társaskörben 
„Rendkívüli alkalomra” szólt a meghívó 

2012. április 22. vasárnap 8-20 óráig

Béres József: Szép magyar ének c. daloskönyve alapján készült CD-k 
bemutatója kínálta erre a különleges élményt nyújtó énekmaratonra az 
alkalmat.

A nagysikerű gyönyörű kiállítású, Dalgyűjtemény összeállítója, köny-
vének bemutatóját 2009. márciusában tartották az Óbudai Társaskörben.

A neves Béres család jól ismert 
„Béres termékei” az egészséget szol-
gálják, a „Szép magyar énekek” a lel-
ki megújulást. Munkájuk a tudomány 
állandó fejlődésének, fejlesztésének 
követése mellett mindenkor társult a 
humán érdeklődéssel. A második ge-
neráció vegyészmérnöke dr . Béres 
József, most három év elteltével a 
könyv alapján szervezte meg, a könyv 
teljes dalanyagának közös eléneklését . 
E napon szeretné elérni, hogy minél 
többen átéreznék, megtapasztalnák az 
éneklés örömét, szívet s lelket erősítő 
varázsát. 

A Díszterem tárt ajtóval várta reg-
gel 8 órától az odaérkezőket. Bármi-
kor be lehetett lépni, a közönség adta 

a műsort, szép népdalok énekével. A különleges élményt nyújtó 
énekmaraton során a Szép magyar ének c. könyv valamennyi dalát egy-egy 
„hivatásos” énekes segítségével közösen énekelték. A könyv tartalmának 
megfelelő sorrendben mindig két dal jelent meg a kivetítőn. A Deák Di-
ák Általános Iskola és a Budapesti Énekes Iskola tanárai és diákjai közül 
ketten felváltva, gördülékenyen vezették az éneklést, így a hangadással, 
indítással, semmi gondja nem volt az énekeseknek.

Öröm volt hallani, hogy a válogatásba került örökértékű népdalok 
milyen jól ismertek a felnőtt, érett generációban. Ha meggondoljuk ezek 
a népdalok néhány éve, vagy mondhatjuk immár évtizede szerepeltek  
az énektankönyvekben, az egykori diákok, kirándulásokon, táborozáso-
kon még gyakran énekelték ezeket a dalokat. Ha el is halkultak, vagy 
eltüntek az idők során ezek az énekek, itt bizonyítva újraéledtek, és mond-
hatjuk – Bartók Béla gondolataira hivatkozva: népdal az, amit sokan, 
sokáig idéznek . – 

Három óra elteltével fejezték be a szépen hangzó népdalok énekét. 
Béres József köszöntötte a jelenlévőket és vázolta szándékát a könyv meg-
jelentetésével, beszédében vallott elveiről, az ének szeretetéről, szüksé-
gességéről, és arról a szándékról, hogy elvigye a családokba, baráti társa-
ságokba, közösségekbe az éneklés örömét. Szándéka szerint e könyv  
közreadásával kívánta „ bárki számára egyszerűvé, könnyűvé tenni éne-
keink megtanulását.” 

A több fejezetre osztott tematikus bemutatás 553 dalt tartalmaz, leg-
nagyobb része magyar népdal, ezen belül vannak történelmi dalok, nép-
szokásokhoz, ünnepekhez kapcsolódó dalok, gyermekdalok és különbö-
ző egyházi énekek. A szakmai hitelességet neves zenetudósok jegyzik. 

A könyv megjelenését követően felmerült az igény a dalgyűjtemény 
„hangos kiadására”. Így készült el 2 darab mp3 formátumú CD. Ennek 
művészeti vezetője Bubnó Tamás karnagy, a Deák Diák Általános Iskola 
és a Budapesti Énekes Iskola vezetője, a Szent Kereszt, a Görögkatolikus 
Kórus és a Szent Efrém Férfikar karnagya. Ezek az együttesek adják elő 
a CD-n megszólaló dalanyagot. – Ha otthonukba viszik a könyvet, bár-
mikor fellapozhatják, a CD segítségével meghallgathatják.

A köszöntőt követően máris megjöttek a kicsinyek akik a jól ismert 
Gyermekdalokat énekelték a felnőttek örömére, hiszen saját élményeiket 
elevenítette föl, gyermekeik, vagy akár unokáik énekét felidézve.

A kora délután folyamán az Egyházi énekeket mutatták be a felsorolt 
énekkarok a Szent Péter és Pál Templomban, Bubnó Tamás vezetésével. 
Majd visszatérve az Óbudai Társaskörbe folytatódott a népdalok, népies 
dalok, hazafias énekek jó hangulatú közös éneklése.

A nagyteremben reggeltől-estig változó, de állandó nagyszámú közön-
ség ez alkalommal is bebizonyította hogy az emberek szeretnek énekelni, 
fel tudják eleveníteni rég tanult, és hallott népdalaikat, csak egy kis segít-
ség, biztatás kell hozzá. 

Az Óbudai Társaskör sokszínű műsorainak választékában most a kö-
zönség szerepeltetésével ismét új szín jelent meg, amit bizonyára folytatás 
is követhet.
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