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SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.
március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó is vonzott a
szolfézs tanszak nagy eseményére, a Kodály évfordulók alkalmából rendezett

tanszaki napra.

Megérkezésemkor 200, azaz kétszáz ünneplõbe öltözött zeneiskolai növendék, és kilenc
szolfézs tanár várt minden érdeklõdõt a Zeneiskola folyosóin és tantermeiben. Mert ez
nem akármilyen alkalom – mondták – bizony nem az! A szolfézs tanszak életében ez az
elsõ ilyen nagy létszámot mozgató, foglalkoztató tanszaki nap. A Kodály évforduló
megmozgatta a szolfézs tanszak tanárainak és növendékeink gondolatait. Terveztek,
dolgoztak, majd ünnepeltek. Kitágultak a szolfézs tantermek falai, benépesült a Zeneiskola
impozáns hangversenyterme „összedaloló” növendékekkel és tanárokkal, érdeklõdõkkel.

Elõször a szolfézs tanszak tanárainak „hölgykoszorúja” – két fafúvós kolléganõvel
kibõvítve a kórust – „kelt dalra”, és nyitotta meg, nagyon szép énekével az ünnepi
hangversenyt. Jó volt hallgatni õket! Pózmentes, stílusos, szép elõadást hallhattunk.

VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ
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Ezután Brusznyai Margit tanárnõ mondta el Kodály Zoltán személyének és
munkásságának jelentõségét kiemelõ, igen rövid, tartalmas beszédét. És ezután következtek
az „összedalolók”!
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A mûsort hallgatva egyetértettünk abban, hogy tanár és növendék nagyon sokat
dolgozott azért, hogy a Zeneiskola nagytermében megszólaljanak a Biciniumok, a
népdalok és népdalfeldolgozások! Komoly feladat volt ez, mindnyájunk számára, hogy
a tantermek falain kívül, más környezetben, közönség elõtt, esetleg nagytermi próba
nélkül is helytálljanak.

És helytálltak? Úgy érzem igen.
A „legyen a zene mindenkié” gondolat jegyében feltétlenül! És ez az esemény errõl

szólt. Mindenki a maga szintjén, a képességei és a lehetõségei szerint állt helyt. Azt, ami
ennek az ünnepnek a célja volt, mindenképp elérték! Egy olyan alkalmat teremtettek,
ahol a szolfézs tanszak közösséget alkotott. Tanórán kívüli közösséget, ahol mindenki
megtalálja a helyét, tudja a feladatát és el is végzi azt.
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A tanárok biztos hátteret nyújtottak növendékeiknek a szerepléshez. Volt olyan, aki
kicsit távolabb, kis mozdulatokkal vezényelte az éneklõ csoportját, volt aki velük
énekelt, erõsítve a második szólamot, volt aki szép zongorajátékával kísérte csoportja
népdalfeldolgozásának elõadását, de volt olyan tanár is, aki „szemmeltartotta” ugyan az
éneklõket, de önállóságukra bízta az elõadást.

A szereplõ gyerekek õket figyelõ, segítõkész hátteret láttak és éreztek tanáraikban,
és ez biztonságot adott szereplésükhöz.

Nagyszerûen pergett a mûsor, semmi disszonáns hang nem zavarta meg az elõadást.
A gyerekek figyeltek egymásra, ügyesen váltották egymást a színpadon, ahol a szereplésük
után Emléklapot kaptak, Falvayné Sisak Ágnes tanszakvezetõ tanárnõ és Farkas Pál
igazgató úr aláírásával (lásd az elõzõ oldalon).

Ehhez jött még a közelgõ Húsvétot megidézõ kedves ajándék is, úgyhogy igazán
szép, kedves emlékekkel távozhattak a szereplõk.

Szólnom kell az igazgatóság és a hangszeres tanárok közösségérõl, akik a közönséggel
együtt izgultak és tapsoltak növendékeiknek, biztatva õket és elismerve munkájukat,
szereplésüket. A növendékek fellépése után nagy taps fogadta Kis Csongor Áronné
tanárnõ szép éneklését. Õ megjelenésével és elõadásával fokozta a nap hangulatát.

És ezután következett a közös éneklés, amikor is tanári vezetéssel és zongorakísérettel
megtanulta a közönség Kodály 5. Epigrammáját, a „Tavasz” címût. Megtanultuk,
ismételtük és énekeltük, énekeltük. Talán itt éreztem legjobban a szövegnek, a dallamnak,
az együtténeklésnek közösséget teremtõ és formáló erejét, a fiatalok és a felnõttek
tavaszváró hangulatának kifejezését, az „összedalolást”, amiért ezt az egész eseményt
érdemes volt megteremteni.
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És még mindig nem volt vége a napnak — vetítés következett. Eõsze László:
Kodály Zoltán élete képekben és dokumentumokban címû könyvébõl készült összeállítást
láthattuk Kodály életének fontosabb szereplõirõl, munkásságának kiemelkedõ
eseményeirõl, a Galántai táncok gyönyörû dallamainak zenei aláfestésével. Köszönet a
vetítést végzõ Somogyi Ágnes tanárnõnek, a Zeneiskola könyvtárosának. Szinte hihetetlen
volt, hogy bõ másfél órába ennyi szereplõ, ennyi mûsorszám és ilyen sok élmény
belefért.

Szeretettel gratulálok a szolfézs tanszak tanárainak és növendékeinek a gondosan
elõkészített és kiválóan kivitelezett, kedves délutánhoz. Örülök, hogy újra ott lehettem,
és sok tapasztalattal gazdagodtam. További jó ötleteket, sikeres tanszaki munkát kívánok
Mindnyájuknak!


