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Ének-zene tanári „műhely” Nyíregyházán 
 2014. október 17-19.

Miért kerülhet egy hónapokkal ezelőtti rendezvény beszámolója a Hír-
adóba? Elsősorban talán azért, hogy tájékoztassa a Társaság olvasóit, 
támogatóit a szervezett eseményről, munkáról, melyek az ország külön-
böző pontjain, az értékes zene megszerettetésének más és más területein 
történnek Kodály Zoltán országépítő hagyatékának szellemében. De 
lehet másodlagos célja is egy beszámolónak, hogy legalább utólag fel-
keltse az érdeklődést egy-egy esemény, törekvés, célkitűzés iránt, és ta-
lán kérdések fogalmazódhatnak meg hatására: Vajon milyen lehetett?, 
Kik vettek rajta részt, és miért? Mit adott a közreműködőknek, megér-
te-e? Rövid beszámolóm talán mindkét célt szolgálhatja. 

A Magyar Kodály Társaság Elnöksége, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Tagcsoport, a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola, a Főis-
kola Zenei Intézete műhely-találkozóra hívta a zenei tagozatos általános 
iskolák énektanárait okt.17 és 19 között Nyíregyházára. A kiküldött 
meghívó így fogalmazott: „A találkozó célja, hogy Kodály Zoltán zene-
pedagógiai, zenei közművelődési célkitűzéseinek szellemében munkánk 
örömeiről, nehézségeiről, feladatairól gondolatot cserélhessünk .”

Péntek délután „zenei kirándulással” in-
dult a találkozó. Autóbuszra szálltunk és 
Nagykállóba megérkezve megkoszorúztuk 
a református parókia épületén lévő emlék-
táblát. 1926. november 7-én itt jegyezte le 
Kodály Zoltán a 
Kállai kettős dal-
lamait. El is éne-
keltük a jól ismert 
népdalt: Felülről 
fúj az őszi szél… 

Ha nem is őszi 
szélben, de sze-
merkélő esőben 

folytattuk az utat Nyírbátor felé. Megérkezve 
a szépen felújított gótikus templom tövébe, 
körbeállhattuk Kodály Zoltán szobrát és 
ugyancsak megszólalt az ének: Mikoron  
Dávid… 1967-ben a Psalmus Hungaricus elő-
adása nyitotta meg a Nyírbátori Zenei napok, 
lassan fél évszázados történetét.

A szobor 1983-ban készült,  
alkotója Kirchmayer Károly
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Kirándulásunk utolsó állomása Fülöp, egy kis nyírségi község volt, 
ahol ünneplőbe öltözött közönség várta a busznyi vendégsereget. (A Ma-
gyar Kodály Társaság elnöke, elnökségi tagja, a találkozóra érkezett 
énektanárok, a megyei csoport vállalkozó tagjai) A hagyományőrző fa-
lu népzenei gálaműsorral egyik énekesét ünnepelte. Itt vehettük kézbe 
Gulyás Istvánné válogatott dalainak kis kötetét. Szeretetteljes fogadtatás 
sok szép dallam élményével, finom vacsora jó ízével tértünk vissza későn 
este Nyíregyházára.

A találkozó második napján szakmai bemutatók, tapasztalatok, be-
szélgetések sora következett. Délelőtt a Kodály Iskola vendégei voltunk. 
Szabó Dénes, az iskola Kossuth díjas tanár-karnagya mutatta be az itt 
folyó munkát, törekvéseket, sikereket. Részt vehettünk tanítási órákon, 
énekkari próbán, éreztük az iskolában uralkodó jó légkört. Nehéz rövi-
den szólni az élményekről. Szabó Dénes és munkatársai évtizedek kö-
vetkezetes, építkező munkájukkal elérték, amit Kodály Zoltán már 1937. 
májusában a Nyíregyházi Színházban megfogalmazott (Az akkori elő-
adás írott formájának címe, Vidéki város zeneélete): „…a jól vezetett 
énekóra nem teher, hanem üdülés, derű és jókedv forrása. Akárhányszor 
látni, hogy a kis emberek valósággal felvillanyozva, boldogan jönnek ki 
az énekóráról.”

Ebben az iskolában ilyen gyerekeket láttunk. Ugyanakkor a kérdés is 
erősödött bennünk, hogy az itteni és más hasonló iskolák eredménye 
miért nem követendő példa felelős pedagógusok, iskolavezetők számára. 
Miért apadt le az énektagozatos osztályok száma Magyarországon?  
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Miért csökkent az éneklésre szánt óraszám? Miért nem hiszik el, hogy 
„… az ének felszabadít, bátorít gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Kon-
centrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalma-
sabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat. Hogy egész embert mozgat, 
nemcsak egy-egy részét. Megszeretteti az iskolát. Fejleszti a közösségi 
érzést. Kifejleszti a csírájában minden emberben meglevő zeneérzéket, 
ezzel megadja a zenei műveltség alapját, amivel aztán szebbé, gazdagab-
bá teszi egész életét.” (Tanügyi bácsik! Engedjétek énekelni a gyermeke-
ket! 1956) A nyíregyházi Kodály iskolában ezt elhitték és már tudják.

Szombat délután a Nyíregyházi Főiskolára látogattunk. Itt dr . Ács Ildikó 
intézetvezető mutatta be a tanárképzés újbóli formálódásának nehézsé-
geit, törekvéseit, mint pl. a korábban sikeres és több éve megszűnt nép-
zene szak elindításának remélt lehetőségét. A friss kávé hatására is sor-
jáztak a kérdések, felelős gondolatok. Beszélgetésünknek csak az esti 
hangversenyre való készülődés vetett véget.

Ismét a Kodály Iskolába mentünk. Ahol délelőtt futkározó gyerekek 
kergették egymást, ott most ünneplőbe öltözött közönség gyülekezett. 
A hangversenyterem tele volt, és elkezdődött a Nyíregyházi Cantemus 
Kórus együtteseinek bérleti nyitóhangversenye. A kórusok mellet (lány-
kar, fiúkar, vegyeskar) a XVI.sz-i angol muzsika hangszeres megszóla-
lásait a Dinyés Soma vezette Custos Consort-nak köszönhettük. Az 
együtteseket Földesi Ildikó és Szabó Soma vezényelte. A koncert végén 
ismét a már említett Kodály-előadás egy gondolata jutott eszembe: „Egy 
jól szervezett vegyeskar a város egész társadalmát zenei öntevékenység-
re mozdítja. Költség jóformán semmi, eredmény: lelki emelkedettség 
boldogabb, igazabb, jobb emberek.” Ilyen boldog hangulatban zárhattuk 
találkozónk második napját.

Szabó Dénes kóruspróbán
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Vasárnap délelőtt a Bessenyei 
Hotel termében nagy kört alkotva 
szóba kerültek a másfél nap alatt 
látottak-hallottak. Röpködtek a 
kérdések, válaszok, vélemények. 
Erősödtek a meggyőződések, elha-
tározások. Estig is eltartott volna a 
gazdag eszmecsere. Délben azon-
ban el kellett köszönni egymástól. 
Indult a vonat, száz kilométerek 
vártak az autók vezetőire, másnap 
pedig kezdődött a szokásos munka.

Mint szervező, csak remélhe-
tem, hogy ez a szokásos munka 
Salgótarjánban, Budapesten, Kom-
lón, Dombóvárott, Gödöllőn, Pá-
pán talán egy kicsit más lesz, mint 
eddig. Talán vidámabb, talán ala-
posabb, talán bátrabb, talán fel-

szabadultabb – kinek-kinek mire volt szüksége, amivel talán gazdagodott 
a nyíregyházi „műhelyben”.

Joób Árpád

A fülöpi bíró háza
Válogatás Gulyás Istvánné dalaiból 

A népdalokat gyűjtötte, lejegyezte és a kiadványt  
szerkesztette Joób Árpád 

Kiadja: Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen. 2014. 

A népdalkedvelők nagy örömére a Közép-Alföld egyik lelkes kutató-
jának, Dr . Joób Árpádnak egy újabb daloskönyve jelent meg nemrég, 
mely nemcsak külsejében és terjedelmében, hanem jellegében is eltér a 
szerző közelmúltban megjelent két kötetétől. Míg azok tartalmát a ma-
gyar népzene keresztény szellemiségű anyagából, valamint a vidám, 
mulattató dalok közül válogatta, addig ebben a könyvben egyetlen éne-
kes népdalainak javát közli saját gyűjtéséből. A többnyire közismert 
dalok igen szemléletesen mutatják be, hogy e falu hagyománya milyen 
mélyen gyökerezik a bihari Sárrétben, de kötődik a környező kistájak, 
valamint tágabb környezete dalanyagához is. A csatolt CD lemezen meg 
is hallgathatjuk a válogatást, mely felvételek 2005-ben csak gyűjtés cél-
jára készültek ugyan, de élvezhető minőségűek. 

Kodály emléktábla
A fotókat Ittzésné Kövendí Kata  

készítette .


