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Bartók Bélára emlékeztek a gyermekek
A hangversenyt a Magyar Zeneiskolák és Művészeti iskolák Szövetsége 
szervezte a Zeneakadémia nagytermében, 2015. szeptember 27-én. 

Ez az alkalom kiváló gondolatokkal és nagyszerűen összeállított zenei 
programmal mélyítette Bartók Béla munkásságának tiszteletét és szere-
tetét ifjúságunk körében. A cím már sokat ígért:

Gyermekek a gyermekekért – egy Bartók évfordulóra 
Remek ötlet volt a Gyermekeknek sorozatból az I-II. füzet ( magyar-) 

és a III-IV. kötet (szlovák gyermek- és népdalok) megszólaltatása magyar 
és szlovák zeneiskolás gyermekek előadásában! Mindez a két ország ze-
neiskolai szövetségeinek közös elképzelését és szervezését dicséri! 

 Bevezetőként az első élmény a Zeneakadémia főbejárata előtti téren 
a Hétpróbás Néptánciskola csoportjának „Zsérei Gyermeklakodalmas” 
előadása volt. Koreográfus Mlinár Zsuzsa és Mlinár Pál. Aki hallotta és 
látta előadásukat, igazán lelkes és a mindennapokat frissítő, remek pil-
lanatok részese lehetett!

A hangverseny elején két tétel hangzott el Bartók–Weiner: Gyerme-
keknek sorozatából. Magyar Margit vezényelte a 23 fővárosi tankerület 
egyesített vonószenekarát. Az együttes igényesen, szépen, tisztán szólt. 
Csak elismerőleg értékelhetjük azt a sok munkát, mely ebben a műsor-
számban tükröződött. Megerősítette a zeneiskolák tapasztalatait: az ifjú-
sági zenei együttesek tolmácsolásában a művek még nagyobb, maradan-
dóbb élményt jelentenek a zenét tanuló vagy hallgató gyerekek számára. 

A hangverseny szellemiségét Dr . Vígh 
Andrea rektor asszony és Balog Zoltán mi-
niszter úr bevezető szavai teremtették meg. 
Mindketten értékes gondolatokkal járultak 
Bartók Béla munkásságának méltatásához. 
Miniszter Úr örömének adott kifejezést, 
hogy megjelenik Bartók műveinek összki-
adása. Beszédében hangsúlyozta a zenei ne-
velés és a mindennapos éneklés fontosságát. 

A műsor első részében magyar gyermekjátékokból és táncdallamok-
ból összeállított csokrot hallhattunk a zeneakadémia népzenei tanszé-
kének szervezésében Tímár Sára (ének) és Istvánfi Balázs (duda) közre-
működésével.

Ezután a magyar zeneiskolás növendékek 
műsora következett: a Gyermekeknek I-II. 
kötetének darabjait adták elő. Az előadók jól 
felkészültek, láthatóan és hallhatóan igénye-
sen, örömmel muzsikáltak. Elhangzott Prof. 
Földes Imre néhány perces, nagyszerűen 
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„megkomponált” – a jelenlévő gyermekközönséghez szóló – „Így láttam 
őt…” visszaemlékezése.

 Bartók: Cipósütés, Ne menj el, és Legénycsúfoló kórusműveivel zárult 
a hangverseny első része, a Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-zenei 
Általános Iskola Gyermekkarának kiváló előadásában, Kabdebó Sándor 
vezényletével. 

 A második részben a forgatókönyv megismétlődött. A népzene tan-
szék hallgatói gömöri szlovák táncdallamokat adtak elő. Közreműködött: 
Agod Alíz, Erdélyi – Molnár Klára és a zenekar. Majd megszólaltak  
a Gyermekeknek III-IV. füzet darabjai szlovák zeneiskolások előadásá-
ban. Mindkét sorozatban érezhető volt, hogy a gyermekek teljességgel 
érzik és magukénak tekinthetik a „bartóki nyelvezetet és hangzást”, le-
mérhettük ezt – a korosztálytól elvárható – természetes, igényes és tech-
nikailag is kimunkált megszólaltatásokban. 

A műsor Bartók: Bolyongás és Resteknek nótája műveivel zárult,  
a gyermekkar és a fővárosi egyesített zenekar szólaltatta meg, Magyar 
Margit vezényletével, igen nagy sikerrel. 

A hangversenyen 18 zeneiskola tanulói vettek részt. A felkészítő taná-
roknak ezúton is gratulálunk! 

Szólnunk kell a hangverseny rendezéséről. A műsort Eckhardt Gábor 
zongoraművész-tanár vezette. Végig érezhettük, hogy személyisége hi-
telesen, kedvesen és meggyőzően közvetíti a „bartóki” gondolatokat.

Nagyon jól sikerült a műsor lebonyolítása. A színpadon helyet fogla-
ló gyermekek egymás után ültek a zongorához, kizárva ezzel minden 
„üres járatot”. Bár elhangzott a kérés, hogy ne műsorszámonként, hanem 
egyszerre – a sorozatok végén – tapsoljon a közönség, mégis minden 
növendéket külön megtapsoltak. 

A hallgatóság a zeneiskolás gyermekekből verbuválódott. A Magyar 
Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége ingyenesen biztosította  
a részvételi lehetőséget, így vidékről is sok gyermek érkezett. (A felaján-
lott hangverseny jegyek kevésnek bizonyultak!).

Ez az ünnepi alkalom tehát sikeresen teljesítette a megfogalmazott 
célt: gyermekek játszottak Bartók Gyermekeknek sorozatából, a hallga-
tóságban helyet foglaló gyermekeknek – nagy sikerrel! 

Papp Károlyné


