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Szünet után Kodály Zoltán két sötét tónusú dala, 1913-ból való  
Berzsenyi-, és 1916-ban keletkezett Ady-megzenésítése, a baritonhangra 
és zenekarra komponált Két ének hangzott fel: jól ismert, ám pódiumon 
alig-alig hallható alkotás, bár örvendetes módon a Kodály-év e mű  
koncertelőadására is alkalmat szolgáltatott. A mostani koncerten Cser 
Krisztián énekelte a szólamot, a mű elégikus pillanatait és drámai kitöré-
seit egyaránt meggyőzően; az énekszólam dinamikai és hangterjedelmi 
tágassága a nagyzenekari kíséretbe belesimulva, de abban nem elveszve, 
minden erőlködés nélkül, teljes kiegyenlítettségben jutott érvényre.  
E Kodály-mű magyarságának a (Szabolcsi Bence által sokszor elemzett) 
lényeges eleme, nemcsak az énekszólamban, hanem a zenekari szövet-
ben is. Erről győzhette meg a hangverseny közönségét az az érzékeny-
ség, amellyel a Concerto Budapest hangszeresei játszották szólamaikat.

A hangverseny befejezéséül ugyancsak ritkán pódiumra kerülő, közel 
félórás Liszt-mű, a Schiller-óda nyomán 1857-ben komponált Az ideálok 
szimfonikus költemény szólalt meg a Concerto Budapest összefogott, 
meggyőző előadásában. A Liszt-mű előadásának és az egész estének is 
igazi főszereplője, nem túlzás, hőse, a dirigens, Medveczky Ádám, aki 
mindvégig az ő fizikai erején szemlátomást túllépő aktivitással, energi-
ával tartotta kézben a zenei folyamat egészét, ügyelt a részletekre, és 
adta meg muzsikusai számára mindenkor a szabad kibontakozás kere-
teit. Karmesterként csakúgy, mint sokféle más szerepkörében, követésre 
érdemes ideálokat követ, szolgálta, szolgálja a magyar kultúrát, gondoz-
za zenei múltunkat és jár elöl zenei jelenünkben. Igazi öröklétet építő 
munkálkodás az övé (Schiller költeményét Rónay György fordításában 
idézve), jelenléte, a pódiumon és kulturális életünk egészében, a lelkeket 
az öröklét távlatai felé nyitja meg.

Köteles György

Mindenki énekel
Minden gyerek joga, hogy az iskola kezébe adja azt a kis kulcsot, mellyel, 
ha ő is akarja, bejut a zene csodakertjébe, s azzal egész élete értékét meg-
sokszorozza . Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lel-
keket a zenének . Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszer-
vezni az iskola kötelessége .                                 Kodály Zoltán

A Zeneakadémia Nagytermében 2018. február 20-án tartotta ünnepi 
hangversenyét a budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola. 
Lassan 25 éve már annak, hogy Simándy József operaénekes javaslatára 
és segítségével megvalósult az iskola első Zeneakadémiai hangversenye, 
ami azóta évente visszatérő hagyománnyá vált. A nagylétszámú iskola 
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valamennyi tanulója résztvevője a hangversenynek, mert ez az az iskola 
ahol mindennap, mindenki énekel. 

Sűrű sorokban, hangulatos szép öltözékben vonultak színpadra az 
iskola tanulói. Üdítően dominál az ingujjak fehérsége, amit változatossá 
tesz mindenkinél a pruszlik és a szoknya – piros, kék, zöld, lila – színé-
nek tompa változata. Örömteli a látvány amint az orgonaülést és a szín-
pad felét elfoglalja az „iskola énekkara”, (az iskola 185 tanulója). Az ar-
cokon figyelem, izgalom, várakozó érdeklődés, hiszen tudják, hogy fel-
váltva sorra kerülnek, mert van Kicsinyek kórusa, Nagykórus, Kamara-
kórus, Leánykar, az osztályok furulyaegyüttesei, Furulya kamarazenekar. 

A nyitányt a Furulya fanfár jelezte, a bevezetőt a műsorvezető Kozma 
Katica Kodály szavaival indította: „A lelki gazdagodás hatalmas forrásai 
erednek a zenéből .” Majd Szokolay Sándor gondolataival folytatta:  
„A zene üzenete: elmélyítés, erőtadás, vigasztalás, felsőbb erők megér-
tése a teremtett világ csodáinak Isten szerelmet érő csodálata. Az ének-
lés tudja a szeretet poézisét magasra emelni.” Majd az iskola mindenna-
pi életét jellemző néhány gondolatával köszöntötte a kedves szülőket és 
a vendégeket – Simándy József unokája – Kozma Katica az egykori nö-
vendék (testvére ma is odajár). Az éneklés megnyitja a lelkeket, hidat épít 
közöttünk lélektől lélekig . Az együttes éneklés közös élményeket nyújt, 
ezzel közösséget teremt . Névszerint köszöntötte az Esztergomi Szeminá-
rium spirituálisát: Dr. Csépányi Gábor atyát, az Esztergom-Budapesti 
Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgató helyettesét Oláh Gábornét, és 
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tanügyi igazgatóját Oláh Gábort. Simándy Józsefnét, Szokolay Sándornét 
és a hangverseny védnökét Sapszon Ferenc Kossuth-díjas karnagyot,  
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítóját, vezetőjét. 

Taps közepette jött be a karnagy Blazsek Andrea és ettől kezdve az  
Ő szemvillanására, finom kézmozdulataira pergett a műsor. Csodálatra 
méltó, ahogy ez a színes kavalkád változtatta a helyét, amint a műsor-
vezető bemondta a következő műsorszámot, már elrendeződött a követ-
kező szereplő csoport.

Az összetett énekegyüttes előadásában hangzott fel elsőként Szokolay 
Sándor műve: Fohászkodás a nemzet felemelkedéséért, melyet a szerző 
az iskolának ajánlott. Majd a Kicsinyek Kórusa énekelt, műsorukon el-
hangzott egy Kánon csokor; Vavrinecz Béla: A béka, a 4-ik osztályos 
Bede Ágoston zongorakíséretével; Szokolay Sándor: Kergető-Kánon.  
Az énekeseket Furulya-együttes követte. Őket váltotta a nagykórus 
Vavrinecz Béla: Széles a Balaton kis szvitjét Megyesi Schwartz Dóra zon-
gorakíséretével adták elő. Daróci Bárdos Tamás: Elvesztettem a kecské-
met c. darabját 40 fős furulya együttes szólaltatta meg tisztán csengő 
szép előadásban. 

A műsor további részében különböző korokból válogatott, művek 
kerültek előadásra ez ékes bizonyítéka annak, hogy az évközi folyamatos 
munka során szélesre tárják az ismereteket, hogy a tanulók eligazítást 
nyerjenek a zeneirodalomban, ugyanakkor a kis terjedelmű előadási 
darabok kiválasztásával minden korosztálynak a megfelelő nehézségi 
fokához alkalmazkodó művek kerültek kiválasztásra, amit könnyen, 
örömteli előadásban szólaltattak meg. Az énekesek műsorán szerepelt: 
Esterházy Pál: Dormi Jesu; Kocsár Miklós: O, Maria gratiosa; Kodály 
Zoltán: A 150. genfi zsoltár. 

Ezt követően szólhatunk az iskola másik erényéről a „tehetség gon-
dozás” szerepéről. 

A furulya oktatásban minden tanuló részt vesz, az osztályok furu-
lyaegyüttesei jó alkalmat adnak a kiemelkedő képességek kibontakozá-
sára. A furulya hangszercsalád gazdag választéka jó lehetőség a tovább-
képzésre, ahogy azt a Furulya Kamarazenekar együttese bizonyította. 
Jó kapcsolat van a Pannonia Sacra Általános Iskola és a Solti György 
Zeneiskola között. A hangszert tanulók, így a zongoratanulók között is 
kivillan egy-egy korai tehetség akik most a hangverseny során is bemu-
tatkozhattak, Csanády Tádé, Bede Ágoston, Miklósi Vince, Rónaszéki 
Merse nevét említhetjük meg. 

Az előadott művek: Giuseppe De Marzi: Signore Delle Cime – furu-
lyaátirat; Anonymus: Greenselves – furulya-hárfa (Papp Andrea) elő-
adásában szólt; Rameau: Hymne a la Nuit – három (3., 4., 5. osztályos)
szólistafiú előadásában; Oskar Böhme: Orosz tánc – Rácz Mihály  
7. osztályos trombita szólója (Szakács István zongorakíséretével) E két 
utóbbi mű szereplői ragyogó előadásukért vastapsot kaptak. 
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A szünet után a – szülők, tanárok, öregdiákok alkotta – zenekar fog-
lalta el a színpadot. J.S. Bach: f-moll zongoraverseny I. tételét adták elő, 
Blazsek Andrea vezényletével, szólót: Csanády Tádé játszotta. 

A színpad rövid átalakítása után a Kamarazenekar és a végzős nyol-
cadikosok altfurulya együttesének előadásában hangzott fel Bononcini: 
Menüettje. És ezt követte mondhatnánk, a hangverseny csúcspontja. 
Pergolesi műve a Stabat Mater melyből hét részletet adtak elő. Ezekben 
egykori növendékek Gerencsér Anna és Lantos Villő művészi szóló éne-
ke kápráztatta el a közönséget. Az énekkarban az Öregdiákok kórusa is 
részt vett, az „Inflammatus et” tételét a 30 fős régi diákok énekelték.  
A teljes Összkar pompás hangerejével zárult Pergolesi műve.

Ezt követően kérték fel a szülői és tanári kórus tagjait, hogy fáradja-
nak a színpadra. (Így alakult a teljes együttes 275 főre) A zenei élmények 
a betetőzését jelentette a befejezésül megszólaló, J.S.Bach: Zárókorál  
a János Passióból.

Dóra Zoltán igazgató úr lépett ezután a mikrofonhoz, szavai az elis-
merés és köszönet hangjai voltak. Mindenekelőtt az iskola tanulóit di-
csérte meg, akik szereplésükkel, magatartásukkal ennek a gyönyörű 
hangversenynek aktív résztvevői voltak. Az egyéni szereplők egy-egy 
virágszál kíséretében részesültek a dicséretben, amint a tanárok és  
a rendezvény segítői is. Névszerint Megyesi Schwartz Dóra énektanárnak 
és Tornyi Beáta hangversenymesternek szólt a dicséret, hogy végül óriá-
si taps közepette nagy vörös rózsa csokorral köszöntsék az est főszerep-
lőjét Blazsek Andrea tanár-karnagyot aki mint minden műsorszámot, 
úgy ezt is a gyerekek felé biztató, kedves mosollyal köszönt meg.

A hagyományokhoz híven búcsúként hangzott fel Tóth József: Bol-
dogasszony anyánk, meghatóan szép egyesített kórusa.
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Mielőtt ezt a cikket befejezném, álljon itt az a beszélgetés, amit szü-
lőkkel, gyerekekkel folytattam: Hogy is van az, hogy mindenki, minden-
nap énekel?

Egymás szavába vágva mesélték. „Reggel ¾ 8-ra jövünk az iskolába 
és akkor felmegyünk az osztályunkba. Lepakolunk, majd párba állunk, 
mindenki elcsendesedik, mert 7.50-kor megszólal a csöngő, akkor a nagy 
lányok furulyahangjának kíséretében elindulunk az Aulába. Legelöl 
mindig két első osztályos megy. Ha összegyűltünk énekelünk, felolvas-
sák az aznapi evangéliumot. Megemlítik a nevét, ha van aznap születés-
napos közöttünk, vagy történt valami örömteli esemény. Közben ismét 
énekelünk a nagy lányok vezetésével. Mindig marad néhány szülő is ott 
velünk. Majd csengőszóra felvonulunk a termeinkbe és elkezdődik  
a tanítás.”

Így kezdődik mindennap énekszóval a tanítás – a Pannonia Sacra 
Általános Iskolában .

Befejezésül az iskola énektanára, karnagya Blazsek Andrea szavait 
idézem: Magunkból ajándékozunk valami szépet, nemeset másoknak, 
hogy gazdagodhassunk valamennyien.

Márkusné Natter-Nád Klára

Zenés ötletek 
Országos Zenepedagógiai Konferencia,  

ELTE Tanító és Óvóképző Kar
2018. január 25.

Immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre az ELTE Tanító- és 
Óvóképző Kar Ének-zenei Tanszékén a zenepedagógiai konferencia.  
A szervezők „Zenés ötletek” címen hirdették meg az országos ren-
dezvényt, melynek előadásai elsősorban kisgyermek nevelőknek, óvóda- 
és alsó tagozatos pedagógusoknak szólt. 

A konferenciát dr . Márkus Éva habil. egyetemi docens, megbízott dé-
kánasszony nyitotta meg. A résztvevőket dr . Döbrössy János habil. egye-
temi docens, az Ének-zenei Tanszék vezetője üdvözölte köszöntő beszé-
dében. Kiemelte, hogy a 15–20 perces előadások – melyeket nagyrészt a 
Tanszék oktatói tartottak – a zenepedagógia különféle területeire enged-
nek bepillantást. A programot közös éneklések színesítették, melyek 
nemcsak az előadások között hangzottak el, hanem több előadó is így 
kívánta bevonni hallgatóit a fél napos rendezvénybe. Dr . Kismartony 
Katalin habil. egyetemi docens, a konferencia moderátora oldott han-
gulatban vezette le az eseményt.


