
Kürt–szó
A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Muvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja   2014. december – 27. szám



2 Kürtszó 2014. december – 27. szám

Vikár Sándor zeneiskolai igazgató 
Nyíregyháza jól ismert személyisége 
volt. Aki kicsit is érdeklődött a zene 
iránt, tudta: az ő nevéhez fűződik a vá-
ros zenei életének fellendítése, ami 
még napjainkban is érezteti hatását. 
Amikor ütemes léptekkel, kicsit „mac-
kósan” haladt a Széchenyi utcán a vá-
rosközpont felé fekete öltönyben, cso-
kornyakkendősen, kezében elmarad-
hatatlan aktatáskájával, sokan kö-
szöntötték szeretettel mindenki „Sa-
nyi bácsiját”. Ő ugyanis sokaknak egy-
szerűen csak Sanyi bácsi volt. 

Az állami díjas karnagyról, zeneisko-
lai igazgatóról utódjával, Babka Jó-
zseffel beszélgettem.

– Ön mikor és milyen körülmények kö-
zött ismerte meg Vikár Sándort?

– A zeneiskolába 1952–1956 között 
jártam, előtte zenei munkacsoportban ta-
nultam zongorázni. Vikár Sándort elő-
ször karmesterként láttam a mai Kölyök-
várban, ahol sok hangverseny volt akko-
riban, s amely akkor a társadalmi élet 
egyik színhelye volt. Később zeneiskolai 
növendékként zeneirodalom- és zeneis-
meret-óráira jártam, mert ő nemcsak 
vezényelt, hanem elméletet is tanított.

– Mintha egyfajta zenei polihisztorrá 
vált volna az idők során. Többféle hang-
szeren is játszott, zeneszerzéssel foglal-
kozott…

– Az igaz, hogy a zene kötötte le nap-
jának nagy részét, de máshoz is értett, hi-

szen zeneiskolát létrehozni, építkezést 
szervezni egészen más tulajdonságokat 
kíván. Láttam őt pörölni építésvezetővel, 
munkással. Nem ment el onnan, nem 
hagyta békén őket, amíg nem úgy csinál-
tak meg valamit, ahogy ő szerette volna, 
mindennek precíznek, pontosnak kellett 
lennie.

– Vikár Sándort szinte teljesen nyír-
egyházinak ismerjük – ami természetes is 
lehet, hiszen nagyon hosszú ideig tevé-
kenykedett itt –, ám mégsem a környék 
szülötte. Honnan, mikor jött ide?

– Az Őrségben született, középisko-
lás Pápán volt, majd Budapesten, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult 
zeneszerzést, és ugyanott karnagyképzőt 
is végzett. Büszke volt arra, hogy Kodály 
Zoltán is a tanára volt, akit később két al-
kalommal is meghívott Nyíregyházára. 
Huszonhét évesen, 1932-ben jött a váro-
sunkba, ahol a Kálvineum Tanítónőkép-
ző Intézet ének-zene tanára lett. Termé-
szetesen hamar énekkart szervezett, 
amely igen sikeresnek bizonyult, több-
ször szerepelt a Budapesti Rádióban és a 
Zeneművészeti Főiskolán. Az énekkart 
majdnem húsz évig vezette.

– Feltehetően ez csak az első lépés 
volt. Ismerve a vitalitását, hamar szűk-
nek bizonyulhatott számára egy iskola ke-
rete…

– Ez pontosan így volt. 1939-ben a 
Bessenyei Kör felkérésére az ő irányítá-
sával indult el a szervezett zeneoktatás az 
előképző és a zongora tanszakon. Az ele-
jén ez az intézmény is a Kálvineum épü-
letében működött, hat év múlva jött létre 
az önálló Nyíregyházi Zeneiskola a Szé-
chenyi utca 13. szám alatt. Mire 1950-

ben államosították az iskolát, már átala-
kították az épületet, felújították az alag-
sort, és ott is tantermeket rendeztek be. 
Amikor 1951-ben megalakult az Állami 
Zeneiskola, kinevezték függetlenített 
igazgatónak. Megvált tanítóképző inté-
zeti állásától, és minden idejét a zeneis-
kola tanszakainak kiépítésére, a tárgyi és 
a személyi feltételek megteremtésére for-
dította.

– Hogyan fejlesztette Vikár Sándor a 
frissen megalakult intézményt?

– Szinte minden évben újabb tanszak-
kal bővítette az iskolát. Először csak ze-
nei előképzés, dalos játék volt gyerme-
keknek. Aztán zongora, vonós, magán-
ének, rézfúvós, ütőhangszeres, fafúvós ta-
nulmányok is sorra kerülhettek – szép fo-
kozatosan, ahogy pénz volt, mert a hang-
szerek mindig sokba kerültek. Ezt most 
könnyű elmondani, de akkoriban nehéz 
volt megvalósítani, mert szinte alig volt 
előtte példa: Budapesten kívül csak Deb-
recenben és Miskolcon működött szerve-
zett formában zeneiskola, a zenetanárok 
pedig általában egyénileg, lakáson taní-
tottak, jobbára szórakoztató zenét. Vikár 
Sándor más utat választott. Először zene-
iskolát alapított, ahol tanterv szerint dip-
lomás emberek tanítottak, többen Debre-
cenből jártak át, mint például a kiváló 
P. Nagy Ilona vagy Galánffy Lajos. Az-
tán elkezdte a zene népszerűsítését a vá-
rosban. Szombat délutánonként zene-
hallgatási órákat szervezett ismerteté-
sekkel, elemzésekkel az érdeklődőknek, 
elsősorban a fiatalságnak. Ennek hely-
színe a Zrínyi Ilona utcai Gorkij mozi 
szomszédságában lévő TIT értelmiségi 
klub volt, ahol mintegy százhúszan fér-
tek el, de sokszor pótszékeket kellett be-
tenni. Nagyon sok romantikus művet én 
is ott ismertem meg. Egyébként sok min-
denre hajlandó volt a cél érdekében. Pél-
dául többször hallottam őt brácsázni, 
mert azt akarta, hogy a zeneiskolának le-
gyen egy vonósnégyese, de azon a hang-
szeren addig nem játszott senki. Később 
már nem volt ilyen probléma.

– Manapság is sokan vannak egy-egy 
hangversenyen, Nyíregyházán, de jobbá-
ra a szépszámú szereplőgárda család-
tagjai… Mi volt a titka annak, hogy olyan 
sokan voltak kíváncsiak az akkori hang-
versenyekre?

– Eleinte sokat számított, hogy más 
volt a környezet. Nem volt még televízió, 
sőt a rádió sem volt olyan mindennapi do-
log, a magnóról, videóról, CD-ről nem is 


…beszél Babka József 
címzetes igazgató úr, 

zongoratanár

Vikár Sándor, Kodály Zoltán és Bárdos Lajos 1942-ben
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beszélve. A háború után az emberek már 
megnyugodtak, kiegyensúlyozottabbak 
lettek, igény volt a szórakozásra, amit a 
mozi, az alkalmi színház és hangverse-
nyek jelentettek. Azt is mondhatjuk, ezek 
voltak a társadalmi élet színterei. A na-
gyobb évfordulókat látványosan megün-
nepeltük.

– Milyen műsorokat adtak? Milyen 
szerzők szerepeltek a repertoáron?

– Emlékezetesek voltak a Haydn-, 
Mozart-, Beethoven és Bartók-hangver-
senyek. Az is a helyi zenei élet jelentős 
eseménye volt, hogy Vikár Sándor meg-
szervezte a szimfonikus zenekart, ame-
lyet aztán két évtizeden át karmesterként 
vezetett. Látszik az egész logikája: 
ahogy bővült a zenei képzés, és nőttek fel 
azok a fiatalok, akik gyermekként kezd-
tek muzsikálni, úgy lett egyre nagyobb 
az igény a bérletekre. Aktívan részt vett 
az Országos Filharmónia ifjúsági bérlet-
sorozatának szervezésében is, amelyen 
maga is rendszeres előadó volt. Ahogy a 
tanárok száma gyarapodott, megnyílt a le-
hetőség a tanári hangversenyekre is, ami 
újabb színfoltot jelentett. Aztán újabb ze-
nekarok létrehozását kezdeményezte, 
szóval szépen kialakult az egész. Min-
denre figyelt. Ő volt például az első, aki 
felkarolta az akkor még népszerű cigány-
zenekarokat. Tanfolyamokat szervezett 
számukra, Lavottáról, Csermákról taní-
tott, az Országos Szórakoztatózenei Köz-
pontnál pedig elintézte, hogy ha levizs-
gáznak, minősítést kapjanak, tehát legá-
lisan dolgozhassanak.

– Említette, hogy kiváló tanárokat is 
megnyert a zeneiskola ügyének, olyano-
kat is, akik nem Nyíregyházán laktak, de 
átjártak ide, mert értékelték az itteni mun-
ka színvonalát. Ön kikre emlékszik leg-
szívesebben?

– Valóban, többen voltak ilyenek. Pél-
dául Áginé Bocskai Ibolya, aki magán-
ének tanszakon végzett a Zeneakadémi-
án. Tőle, mint művésztanártól fiatalok 
százai tanultak, köztük Budai Lívia is, 
aki azóta több földrész legjobb operáinak 
színpadán lép fel rendszeresen. Straky Ti-
bor zongoraművész, dr. Marssó József he-
gedűtanár nemcsak az iskolában végez-
tek elismerésre méltó munkát, hanem 
Nyíregyháza zenei életének is prominens 
képviselői voltak. Közös hangversenye-
ik, önálló estjeik élményszámba mentek.

– Szó esett a pénzről, amiből sok kel-
lett az építkezésekhez, majd egyre több a 
bérekre, a hangszerbeszerzésekre. Mit le-
hetett tudni a források hátteréről?

– Mint ahogy most is, a pénzért akkor 
is talpalni kellett. Sokszor ki kellett kö-
nyörögni a városnál, a megyénél. Az ön-

álló tanári státuszok megszerzése sem 
volt könnyű. A teljesítmény azonban so-
kat számított, hiszen mindenki elismerte, 
hogy Nyíregyháza a zene terén milyen so-
kat fejlődött. Azt viszont soha nem lehe-
tett elmondani, hogy Vikár Sándor csak 
elment az illetékesekhez, és hozta is a 
pénzt. Apránként csinálta a bővítéseket, 
de folyamatosan. Az igazsághoz az is hoz-
zátartozik, hogy a megye, de főképp a vá-
ros vezetése mindig jó szándékúan köze-
lített a zeneiskolai tervekhez, amit a ze-
neiskola látványosan honorált, és a társa-
dalmi ünnepségeken szép műsorokkal 
volt jelen. Vikár Sanyi bácsi értett ahhoz, 
hogyan kell megnyerni a jó ügy érdeké-
ben a mindenkori hatalom kegyeit.

– Közben persze az idő is eltelt, köze-
ledett a hatvanhoz. Hogyan viselte az idő-
sebb kort?

– Szó sem volt arról, hogy fáradna, ne-
tán nyugdíjra gondolt volna. Én hat évig 
távol voltam Nyíregyházától – a miskolci 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolá-
ban tanultam, majd a tanárképző tagozat 
hallgatója voltam –, s mikor frissen vég-
zett zongoratanárként 1962-ben hazajöt-
tem, egy sor újdonságot találtam, és tu-
catnyi új tervről, elképzelésről értesül-
tem Sanyi bácsitól. Tizenkét tantermes új 
szárnnyal bővült a Széchenyi utcai zene-
iskola, és fiókiskolákat szervezett Kis-
várdán, Mátészalkán, majd Tiszavasvári-
ban és Ibrányban.

– Mennyi volt a hallgatók száma?
– A hallgatók száma elérte az ezer főt. 

Az idő múlását talán abból lehetett volna 
észrevenni, hogy magára is gondolt: ösz-
szegyűjtötte saját zenei munkáit. Így ke-
rült sor 1964 májusában, csaknem hat-
vanévesen, az első szerzői estjére a Nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Színházban. 
Ezen ének, zongora, fafúvós és énekkari 
művek hangzottak el szép sikerrel hálás 
közönség előtt. A produkció minőségére 
utal, hogy önálló szerzői estjével a követ-
kező évadban meghívták Debrecenbe. A 
hivatalos felsőbbség is elismerte: felvet-
ték a Magyar Népköztársaság Zenei 
Alapjának tagjai közé.

– Sokat írt is, legalábbis ez tűnik ki a 
megyei lapból: ismertetőket, zenekritiká-
kat, tudósításokat zenei eseményekről. Vi-
kár Sándor ezt a munkája részének tekin-
tette?

– Az ilyesmivel ugyanolyan rendsze-
rességgel foglalkozott, mint fő munkájá-
val, de ez nem is lehetett volna másképp. 
Fontosnak érezte, hogy egy-egy zenei 
eseményt „beharangozzon”, ami egyben 
ismeretterjesztés is volt. Utólag pedig 
azért írta meg a véleményét, hogy azzal is 
orientáljon, biztasson. Ledorongoló kri-

tikát ritkán írt, inkább az erényeket emel-
te ki. Egyébként nemcsak a megyei lap-
nak dolgozott, hanem a szakmai lapok-
nak, folyóiratoknak és a rádióknak is.

– A különböző rendezvényeken jósá-
gos, barátságos embernek láttuk. Milyen 
volt a kisebb kollektíva számára, s mit 
lehetett tudni a családjáról?

– Olyan hosszú idő alatt, mint ameny-
nyit néhányan eltöltöttünk mellette, jól 
megismerhettük, pontosan tudtuk, hogy 
mit szeret, s mit nem. Nem emlékszem, 
hogy sok konfliktusunk lett volna. A tan-
testületi, baráti összejövetelek, borozga-
tások nem voltak gyakoriak, de ha együtt 
voltunk, nagyon kedélyes volt. Mindig 
valami új ötleten járt az esze, állandóan 
újabb dolgokat akart kitalálni. Jobbára a 
szakmáról volt szó. Olyasmiről, hogy 
mit kellene ismertetni, milyen évforduló 
jön, arra mivel kellene előrukkolni, mit le-
hetne megzenésíteni. A felesége admi-
nisztrátor volt a zeneiskolában, egy fiuk 
született. Ez a gyerek nagyon tehetséges 
volt, minden hangszeren tudott játszani, 
amihez csak hozzányúlt.

– A nyugdíjazás nagyon megviselte?
– 1974-ben lett nyugdíjas, az életének 

hetvenedik évében, tíz évvel később, 
mint mások. Ezt azért hangsúlyozom, 
mert nem sürgették: a munkáját elismer-
ték, megkapta az Állami Díjat, a megye 
és a város akkori legmagasabb kitünteté-
seit. Mégis nagyon szomorúan vált meg 
a zeneiskolától, amit talán az okozhatott, 
hogy ő bent lakott az épületben: kora haj-
naltól késő éjszakáig ott tevékenykedett, 
néha még az irodába is a bordó házika-
bátjában jött be. Az iskola volt az élete, és 
onnan ki kellett költöznie, majd átalakí-
tások, bővítések kezdődtek. Még tíz évig 
élt, de nyugdíjasként aránylag ritkán járt 
be az iskolába.

– A külső szemlélő számára úgy tűnt, 
halála után mintha hamar feledésbe is 
merült volna, már meglepetésnek tűnt az 
is, hogy a zeneiskolát róla nevezték el. Te-
gyük hozzá, kellemes meglepetésnek… 
Mi lehetett ennek az oka?

– Összetett dolog ez. Időközben na-
gyon sok minden megváltozott, maga a 
társadalom, a város, az élet nagyon fel-
gyorsult, új médiumok jelentek meg. Az 
iskola többszöri költözése is hozzájárul-
hatott ehhez. A mostani hatvan-hetven ta-
nár közül talán öt-hat volt a tanítványa, a 
„régiek” közül sokan debreceniek, mis-
kolciak voltak, az „újak” közül pedig so-
kan már nem is ismerték személyesen. Ta-
lán ezért is lehetett vita a névadás körül, 
többen „neves” embert, Bartók Bélát, 
Farkas Ferencet szerették volna névadó-
ként – de ilyen nevű zeneiskola sok van 
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az országban. Személy szerint nekem 
nagy örömömre szolgált, hogy az iskolát 
alapító, azt harmincöt évig vezető, szak-
mai körökben elismert, állami díjas, a ze-
ne ügye iránt élete végéig elkötelezett em-
ber, Vikár Sándor lett a névadó. Végül is 
maga az ünnepség nagyon jókor jött, és 
megnyugtató, hogy most már nem me-
rülhet feledésbe a munkássága. A mai diá-
kok is sokat megtudhattak róla, hiszen az 
iskola újságjának különszámát neki 
szentelték, emlékhangversenyt adtak, 
hallgatták a műveit. Elkészült a mell-
szobra is, Zagyva László szobrászmű-
vész alkotása, amelyet szép gesztusként 
Vikár Emese, a névadó unokája avatha-
tott fel. De ezt már én is nyugdíjasként ér-
tem meg.

– Lassanként már nem kell ízlelgetni 
a nevet – Vikár Sándor Zeneiskola –, meg-
szokjuk, természetes. A zene világában 
mindenkinek egy kiváló intézmény, gyö-
nyörű épületegyüttes jut róla az eszébe. 
Ez jelentős részben az ön munkásságá-
hoz kötődik, hiszen igazgatóként több 
mint huszonöt évig vezette a zeneiskolát. 
Hogyan jött létre?

– Sok munka, bizalom és talán sze-
rencse együtteseként. A nagy ingatlan-
körforgás során eladtuk a Széchenyi és a 
Malom utcai épületeket, majd ideiglene-
sen a Bethlen Gábor utcai épületben 
„laktunk”. Végül azoknak lett igaza, akik 
bíztak: öt év után birtokba vehettük a min-
den szakmai igényt kielégítő új zeneis-
kolát a Kürt utcán. Maradjunk annyiban: 
az idő mindent megszépít, a végered-
mény a fontos.

– Önnek mi a legnagyobb élménye a 
Nyíregyházi Zeneiskolával kapcsolat-
ban?

– Maga az új zeneiskola. Egyébként 
igazságtalan is volna egyet kiemelni, hi-
szen annyi minden történt.

– Kérem, sorolja föl a legfontosabb ze-
nei eseményeket, történéseket!

– Például 1977-től háromévenként 
Nyíregyháza rendezi az Országos Zene-
iskolai Zongorahangversenyt, amelyen 
már eddig is sok tehetség tűnt fel, köztük 
nemzetközi hírnevű művész is. Ez az ese-
mény ma már természetes, rangja van – 
de nem hullott az ölünkbe. E zongoraver-
senyek alkalmából Nyíregyházára jöt-
tek, és a zsűri munkájában feladatot vál-
laltak olyan művészek, akik neves tanító-
mesterek is: Falvai Sándor, Kadosa Pál 
vagy Máthé Miklósné. Ők a zenei élet ki-
válóságait segítették kibontakoztatni Ko-
csis Zoltántól Ránki Dezsőig, részvéte-
lük nagy megtiszteltetés volt. A zeneis-
kola jelenlegi és volt növendékei alkot-
ják az 1980-as évek elején alakult nem-

zetközi hírű Piccoli Archi Zenekart, 
amely hosszabb ideje egyesületként mű-
ködik. Nevükhöz fűződik a Nemzetközi 
Ifjúsági Vonószenekari Fesztivál, ame-
lyet háromévenként rendeznek meg 
Nyíregyházán. Hatásában is nagy dolog 
volt, hogy 1988-tól külföldi zeneiskolák-
kal rendszeres cserehangversenyeket 
szervezhettünk. Így ismerkedhettünk 
meg Ungvár, Iserlohn, Eperjes, Prze-
mysl, Bécs, Vítkov, Máramarossziget ze-
nei életével, s jöhettek onnan fiatalok be-
mutatkozni hozzánk. Ez nagyon fontos 
volt a hallgatók zenei műveltségének bő-
vítése szempontjából. Sokat jelentett az 
1992-ben létrehozott „Zenekultúra Tá-
mogatásáért Alapítvány”, amelynek 
nyolc évig elnöke is voltam. És felejthe-
tetlen a Nyíregyházán megtartott Euró-
pai Zeneiskolák Szövetsége (EMU) 
1996. évi elnökségi ülése. Jó volt látni a ti-
zenhét ország küldöttét, amikor körbe-
járták iskolánkat. Az ilyen pillanatokért 
érdemes dolgozni akár egy életen át is.

– Végül arra kérem, járjuk körbe kép-
zeletben, mutassa be a mostani Vikár Sán-
dor Zeneiskolát!

– Ötvenegy tanterem van, mindegyi-
ket az abban tanulandó hangszer akuszti-
kai viszonyainak megfelelően rendezték 
be. Az intézmény alaptevékenységei kö-
zé tartozik az alsó fokú és továbbképzős 
zenei oktatás, felkészítés zeneművészeti 
szakközépiskolai, pedagógiai főiskolai, 
óvónői továbbtanulásra, hangversenyek, 
megyei és országos tanulmányi verse-
nyek és fesztiválok rendezése, valamint a 
növendékek részére hangszerhasználat. 
A tanulók létszáma évente átlagosan ezer 
fő, akiket huszonkét különböző – zongo-
ra, hegedű, gordonka, gordon, furulya, fu-
vola, oboa, klarinét, fagott, trombita, 
kürt, tenorkürt, harsona, tuba, ütő, ma-
gánének, előképző, szolfézs- zeneiroda-
lom, népzene és a nemrég beindított egy-
házzene-orgona, valamint klasszikus 
szintetizátor tanszakon oktatnak. Egy há-
romszáz fős hangversenyterem a na-
gyobb programokhoz teremt kiváló lehe-
tőségeket. A hozzá tartozó stúdió nem-
csak a hangosítást látja el, hanem audio-
vizuális-, sőt CD-felvételek készítésére 
is alkalmas. Egy kisebb hangversenyte-
remben főképpen a zeneiskola három ze-
nekara koncertezik. Ebben a teremben lát-
ható Egri Erzsébet nagyméretű, tizenöt 
négyzetméteres pannója, amelynek cí-
me: „Brillante in A”. A folyosókon a vö-
rösréz reliefsorozat világhírű előadómű-
vészeknek állít emléket, ezeket a Művé-
szeti Szakközépiskola hallgatói készítet-
ték. Különösen sikeres Rosztropovics 
portréja, amelyről a művész maga is fel-

sőfokban beszélt, amikor meglátta, mert 
igaznak, kifejezőnek tetszett számára. A 
zeneiskolában évente kilencven–száz 
hangversenyt rendeznek a növendékek, 
tanárok részvételével. Szélesek a zeneis-
kola társadalmi kapcsolatai. Azt gondo-
lom, Vikár Sándor örülne, ha a róla elne-
vezett iskolát meglátná.

Marik Sándor

VIKÁR SÁNDOR (született 1905. 
április 10-én, Szalafőn, elhunyt 1985. 
március 1-jén Nyíregyházán) karnagy, ze-
neiskolai igazgató. Ének-zene tanári ta-
nulmányait a budapesti Apponyi kollégi-
umban végezte, majd Kodály Zoltán ta-
nítványaként a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskolán tanult zeneszerzést. 
1932–1950 között ének-zene tanár Nyír-
egyházán. 1950-től 1974-ig az Állami Ze-
neiskola igazgatója, 1974-ben nyugdíjba 
vonult. A TIT művészeti szakosztályá-
nak elnöke, a központi választmány tag-
ja. Zenei ismeretterjesztő előadásokat tar-
tott, szimfonikus zenekarokat szervezett, 
és vezényelt a városban, a megyében. Írt 
kórusműveket, kantátákat, fúvós kama-
razenét, hegedűdarabokat, zongoramű-
veket. Műveit közvetítette a helyi és a bu-
dapesti rádió. Cikkeket, tanulmányokat, 
zenekritikákat publikált. 1972-ben jelent 
meg „Ez történt harminc év alatt. A nyír-
egyházi zeneiskola története” című 
könyve. 1983-ban Állami Díjat kapott.

     
BABKA JÓZSEF (született 1937. 

szeptember 23-án, Nyíregyházán) zon-
goratanár, zeneiskolai igazgató. A nyír-
egyházi Kossuth Lajos Gimnáziumban 
érettségizett 1956-ban. A miskolci Bar-
tók Béla Zeneművészeti Szakiskola 
majd tanárképző tagozat hallgatója, 
1962-ben szerzett zongoratanári diplo-
mát. 1962–1972 között a Nyíregyházi Ze-
neiskola zongoratanára, majd igazgató-
helyettese, 1972-től 2000-ig kinevezett 
igazgatója. Munkássága idején történnek 
az új zeneiskola beruházásai. Számos ki-
tüntetés tulajdonosa. 1966-ban megkap-
ta az Aranykatedra Emlékplakettet, 
2000-ben a Vidék Tehetségeiért díjat és a 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. 2000 
szeptemberétől nyugdíjas, címzetes 
igazgató, szerződéses zongoratanár, 
zongorakísérő.

(Forrás: Bakó Endre, Hajdu Imre, 
Marik Sándor: Általuk híres e föld In-

Forma Kiadó, Nyíregyháza 2003. 
Szerk. Ésik Sándor)
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Roma Nemzetiségi Ki mit tud, 
Nyíregyháza, 2013. szeptember 25.
 Rostás Tünde – I. díj 
  (szóló ének kategória)
 felkészítő Tanára: 
  Potornainé Telenkó Tünde

„Hagyományos régiók, régiók hagyo-
mánya” X. Vass Lajos Népzenei Talál-
kozó és Verseny Elődöntő 
Vésztő, 2013. november 16. 
Arany fokozattal továbbjutottak intéz-
ményünk nevezett versenyzői:
 Zentai Janka (szólóének)
 Csikós Beatrix- Módy Virág 
  (ének-citera)
Vikár Sándor Zeneiskola Énekegyüt-
tese:
 Lipcsei Hajnalka, Zentai Janka, 
 Tóth Johanna, Módy Virág, 
 Csikós Lívia, Csikós Beatrix, 
 Czuczor Ramóna, Signorelli Barbara, 
 Gincsai Andrea Panna, 
 Stefán Krisztina
Vikár Sándor Zeneiskola Népzenei 
Együttese:
 Lipcsei Hajnalka, Zentai Janka, 
 Tóth Johanna, Módy Virág, 
 Kucsmár Szintia, Csikós Lívia, 
 Dienes Györk Márton, Simon Gergő
 Felkészítőjük: Hajdú Ágota

VI. Országos Zeneiskolai 
Ferenczy György Zongoraverseny
Budapest, 2013. nov. 29 – dec. 1.
 Nagy-Jánvári Fédra I. kcs. 
  – III. helyezés
 Tanára: Tirpákné Lizák Teodóra
 Lukács Pál Levente I. kcs. – Dicséret
 Tanára: Tóth Olga
 Hecker Noémi II. kcs. – Dicséret
 Tanára: Szabó Antalné
 Pucsok Tünde II. kcs. – Dicséret
 Tanára: Pólikné Smid Ildikó
A versenyen részt vett: 
 Potornai Kamilla II. kcs. 
 Tanára: Szabó Antalné

Az Országos Oboa Tehetségnapon 
2013. november 30-án, Budapesten a 
Józsefvárosi Zeneiskolában 

NYESTÉNÉ RAIZER MÁRTA 
tanárnő az Oboás Társaság Alapítvány 
SZAKMAI DÍJÁT vehette át az oboa-
tanításban nyújtott több évtizedes ki-
emelkedő művésztanári munkássága, ál-
dozatkész tevékenysége elismeréséül.

A Nyíregyházi Főiskola Zenei Intézete 
által meghirdetett középiskolások ze-
nei versenye 2014. január 25.
Klasszikus hangszerjáték kategóriában 
 Fogarasi Eszter I. helyezést ért el. 
 felkészítő Tanára: Kóti Gergő 
 Zongorakísérője: Iváncza László 
Népi hangszerjáték kategóriában 
 Módy Virág különdíjat kapott.
 felkészítő Tanára: Hajdú Ágota

Megyei Furulyás Találkozó és Verseny
Nyíregyháza, Vikár Sándor Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola 
2014. február 12.

1. osztály �
Bakó Henrietta – I. díj, 
 Tanára: Panyiczki Anikó
Garay Zsófia – I. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea

2. osztály
Grexa Emese – I. díj, 
 Tanára: Bottyán Blanka
Kegye Petra – II. díj, 
 Tanára: Bottyán Blanka
Kovács Dalma – II. díj, 
 Tanára: Nyesténé Raizer Márta
Márton Péter – III. díj, 
 Tanára: Panyiczki Anikó
Stefán Dorina – III. díj, 
 Tanára: Nyesténé Raizer Márta
Szabó Eszter – III. díj, 
 Tanára: Nyesténé Raizer Márta
Vastag Hédi – II. díj, 
 Tanára: Nyesténé Raizer Márta

3. osztály
Andrási Zsófia – II. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea
Borsy Blanka – III. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea
Kalmár Villő – I. díj, 
 Tanára: Nyesténé Raizer Márta
Nagy Bence Zoltán – III. díj, 
 Tanára: Nyesténé Raizer Márta
Nagy Ramóna – I. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea
Nielsen Emil – III. díj, 
 Tanára: Nyesténé Raizer Márta
Parádi Lenke – II. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea

4. osztály
Bagoly Luca Enikő – II. díj, 
 Tanára: Panyiczki Anikó
Bodnár Boglárka – II. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea

Harman Petra – I. díj, 
 Tanára: Nyesténé Raizer Márta
Kereskényi Fanni – II. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea
Kiss Benedek – KIEMELT I. díj, 
 Tanára: Nyesténé Raizer Márta
Pristyák Zsófia – II. díj, 
 Tanára: Panyiczki Anikó
Toldik Zsófia Réka – III. díj, 
 Tanára: Bottyán Blanka

5. osztály
Kiss Nóra Laura – I. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea
Soltész Dóra – II. díj, 
 Tanára: Bottyán Blanka

6. osztály
Barota Boglárka – I. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea
Marosi Ditta Andrea – II. díj, 
 Tanára: Panyiczki Anikó

7. osztály
Kiss Réka Anna – II. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea
Szentpéteri Fanni – I. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea

9. osztály
Cseh Annamária – KIEMELT I. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea
Lengyel Letícia – II. díj, 
 Tanára: Panyiczki Anikó
Major Dóra – II. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea
Tarcali Eliza – I. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea
Vizvári Eszter – II. díj, 
 Tanára: Purné Orha Andrea

KAMARAZENE
Szentpéteri Fanni, Barota Boglárka, 
Cseh Annamária - I. díj
Cseh Annamária, Tarczali Eliza, Viz-
vári Eszter, Major Dóra – KIEMELT 
I. díj, a Magyar Furulyás Alapítvány 
különdíja, 
 felkészítő: Purné Orha Andrea

2014. február 19. VII. Országos Nép-
zenei Verseny – területi válogató, Nyír-
egyháza
Döntőbe jutottak
Énekegyüttes: 
 Czuczor Ramóna, Csikós Beatrix, 

Gincsai Andrea Panna, Kucsmár 
Szintia, Sárosi Petra, Stefán Kriszti-
na, Tóth Johanna, Zentai Janka
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Hangszeres - énekes együttes:
 Czuczor Ramóna, Csikós Beatrix, 

Dienes Györk Márton, Gincsai And-
rea Panna, Kucsmár Szintia, Módy 
Virág, Sárosi Petra, Simon Gergő, 
Tóth Johanna, Zentai Janka 

Részt vettek
Szólisták: 
 Stefán Krisztina, Lipcsei Hajnalka, 
 Dienes Györk Márton, Módy Virág, 
 Zentai Janka 
Hangszeres együttes: 
 Lipcsei Hajnalka, Stefán Krisztina, 
 Dóka Csenge, Tölgyfa Gábor 
Felkészítőjük: Hajdú Ágota

Ismét a Vikár Sándor Zeneiskolába ván-
dorolt a Vécsey-Vásárhelyi népdal-
éneklési verseny vándordíja, melyet a 
legtöbb eredményt elért intézményként 
érdemelhettünk ki 2014. február 28-án.
Tóth Johanna és Lipcsei Hajnalka 
megosztott II. helyezést, Papp Olívia 
III. helyezést, iskolánk énekegyüttese, a 
Mandulafa énekegyüttes III. helyezést 
ért el.
 Felkészítőjük: Hajdú Ágota

A 2014. március 7-én Debrecenben 
megrendezett XI. Országos Kodály 
Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Ver-
senyről döntőbe jutott növendékeink:
 Kruppa Katalin II. kcs.
 Makay Andrea III. kcs.
 Orosz Katalin IV. kcs.
 Makay Klára IV. kcs.
A válogatón részt vett: Pucsok Tünde
 Felkészítő: Hudivók Marianna

A Nyíregyházán 2014. március 13-án 
megrendezett X. „Tiszán innen Dunán 
túl” országos népdaléneklési verseny me-
gyei fordulójáról intézményünk diákjai 
sikeresen továbbjutottak az országos dön-
tőre, a Nyíregyházi Főiskola Eötvös Jó-
zsef Gyakorló Általános Iskola és Gim-
názium képviseletében. A 7-8. osztályo-
sok kategóriájában szólóban Zentai 
Janka, a kisegyüttesek kategóriájában 
pedig a négy fős csoport, melynek tagjai:
 Sárosi Petra, Tóth Johanna, Zentai 

Janka, Dienes Györk Márton.
Felkészítő: Hajdú Ágota

2014. március 14-én rendezték meg 
Nyíregyházán a Bethlen Gábor Gimnázi-
um, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfo-
kú Művészeti Iskolában a XI. Bethlen 
Kupát, melynek az országos zongora-
versenyén 
 II. díjat nyert Potonai Kamilla. 
 felkészítő Tanára: Szabó Antalné

A Kodály Zoltán Általános Iskolában 
2014. március 14-én megrendezett Ko-
dály Hangszeres Gála helyezettjei. 
I. korcsoport
I. helyezett – 
 Britschgi Sára hegedű, 
  Tanára: Szabó Barbara
 Kiss Benedek furulya, 
  Tanára: Nyesténé Raizer Márta
II. helyezett – 
 Hecker Teodóra zongora, 
  Tanára: Szabó Antalné
 Torda Tamás gitár, 
  Tanára: Czakó Erika
 Máté-Tóth Eszter fuvola, 
  Tanára: Subertné Palkó Mariann
 Kalmár Villő furulya, 
  Tanára: Nyesténé Raizer Márta
III. helyezett – 
 Forgács Ákos cselló, 
  Tanára: Béres Angelika
 Darabán Lilla fuvola, 
  Tanára: Subertné Palkó Mariann
 Nagy Rebeka fuvola, 
  Tanára: Subertné Palkó Mariann
 Közönségdíj - Kalmár Villő 
II. korcsoport
I. helyezett – 
 Orosz Virág zongora, 
  Tanára: Pólikné Smid Ildikó
 Ware Lara hegedű, 
  Tanára: Tündik Judit
 Máté-Tóth Zsófia fuvola, 
  Tanára: Subertné Palkó Mariann
II. helyezett – 
 Kruppa Katalin zongora, 
  Tanára: Kruppáné Janka Erzsébet
 Kopcsa Flóra fuvola, 
  Tanára: Kádárné Bedő Adrienne
 Komiszár Vanda gitár, 
  Tanára: Czakó Erika
III. helyezett –
 Pelle Júlia cselló, 
  Tanára: Joó Csabáné
 Dankó Jázmin fuvola, 
  Tanára: Kádárné Bedő Adrienne
 Pintér Anna fuvola, 
  Tanára: Kádárné Bedő Adrienne
Nagydíj – Makay Klára orgona, 
 Tanára: Kiss Zoltán
Közönségdíj – Kruppa Katalin 

A 2014. április 3-5-ig Gödöllőn meg-
rendezett VII. Országos Népzenei Ver-
seny döntőjén intézményünk hangsze-
res – énekes együttese II. helyezést ért el. 
Az együttes tagjai:

Czuczor Ramóna, Csikós Beatrix, 
Dienes Györk Márton, Gincsai And-
rea Panna, Kucsmár Szintia, Módy 
Virág, Sárosi Petra, Simon Gergő, 
Tóth Johanna, Zentai Janka
 Felkészítőjük: Hajdú Ágota

A 2014. április 12-én, Mezőkövesden 
megrendezett X. Vass Lajos Népzenei 
verseny országos középdöntőjén a kö-
vetkező sikereket érték el népzenész di-
ákjaink.
Dienes Györk Márton, citera 
 – kiváló arany fokozattal a Kárpát-

medencei döntőbe jutott
Népzenei együttes: 
 Czuczor Ramóna, Gincsai Andrea 

Panna, Módy Virág, Tóth Johanna, 
Lipcsei Hajnalka, Stefán Krisztina, 
Papp Olívia, Simon Gergő, Dienes 
Györk Márton – kiváló arany foko-
zattal a Kárpát – medencei döntőbe ju-
tott

Módy Virág, citera – arany fokozat
Énekegyüttes: 
 Czuczor Ramóna, Gincsai Andrea 

Panna, Módy Virág, Tóth Johanna, 
Lipcsei Hajnalka, Stefán Krisztina, 
Papp Olívia – arany fokozat

Felkészítőjük: Hajdú Ágota

A 2014. április 11-12-én, Nyíregyházán 
a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művé-
szeti Iskolában megrendezett II. Ke-
let-Magyarországi Gitárversenyen nö-
vendékeink a következő eredménye-
ket érték el:
Karászi Bálint I. kcs. – Kiemelt 
nívódíj, 
 felkészítő: Czakó Erika
Sarkadi Sándor I. kcs. – Nívódíj, 
 felkészítő: Molnár Katalin
Endrédi Milán I. kcs. – Nívódíj, 
 felkészítő: Márton László
Horváth Virág II. kcs. 
– Kiemelt nívódíj, 
 felkészítő: Czakó Erika
Szilágyi Szabolcs II. kcs. – Nívódíj, 
 felkészítő: Kiss László
Szabó Emese II. kcs. – Dicséret,
 felkészítő: Czakó Erika
Komiszár Vanda III. kcs. 
– Kiemelt nívódíj, Nagydíj, 
 felkészítő: Czakó Erika
Bani Nóra III. kcs. – Nívódíj, 
 felkészítő: Czakó Erika
Torda Tamás III. kcs. – Nívódíj, 
 felkészítő: Czakó Erika
Farkas Bács Levente IV. kcs. - Nívódíj, 
 felkészítő: Molnár Katalin
Király Nándor IV. kcs - Nívódíj, 
 felkészítő: Molnár Katalin
Molnár Beatrix V. kcs. – Nívódíj, 
 felkészítő: Molnár Katalin

Tanári nívódíjban részesült: 
 Molnár Katalin 
Tanári nagydíjban részesült: 
 Czakó Erika
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A 2014. március 20-án iskolánkban 
megrendezett Megyei Fuvolás Talál-
kozón eredményesen szerepeltek diák-
jaink.
Bihari Nikolett - II. helyezés,
 Tanára: Kádárné Bedő Adrienne
Boros Viktória - I. helyezés, 
 Tanára: Kádárné Bedő Adrienne
Ecsedi Noémi - III. helyezés, 
 Tanára: Kanálné Hostisóczki Mária
Győri Vivien - III. helyezés, 
 Tanára: Kanálné Hostisóczki Mária
Nagy Rebeka - II. helyezés, 
 Tanára: Subertné Palkó Mariann
Torma Petra - II. helyezés, 
 Tanára: Kanálné Hostisóczki Mária
Tóth Flóra - I. helyezés, 
 Tanára: Kádárné Bedő Adrienne
Aranyosi Réka - II. helyezés, 
 Tanára: Kádárné Bedő Adrienne
Máté-Tóth Eszter - I. helyezés, 
 Tanára: Subertné Palkó Mariann
Papp Csenge - II. helyezés, 
 Tanára: Subertné Palkó Mariann
Rádai Liliána - II. helyezés, 
 Tanára: Kádárné Bedő Adrienne
Darabán Lilla - II. helyezés,
  Tanára: Subertné Palkó Mariann
Kovács Fanni - I. helyezés, 
 Tanára: Kanálné Hostisóczki Mária
Dajka Boglárka - I. helyezés, 
 Tanára: Kádárné Bedő Adrienne
Pintér Anna - kiemelt I. helyezés, 
 Tanára: Kádárné Bedő Adrienne
Dankó Jázmin - I. helyezés, 
 Tanára: Kádárné Bedő Adrienne
Konrád Kíra - I. helyezés, 
 Tanára: Subertné Palkó Mariann

A 2014. április 12-én, Demecserben 
megrendezett Országos Fúvószenekari 
és Rézfúvós minősítőn elért eredmé-
nyek:
Kovács Levente - arany minősítés
Roth Előd - arany minősítés
Halkó Vencel - ezüst minősítés
Végh Vendel - ezüst minősítés
 Tanáruk: Nagy Gyula
Bodnár Farkas - ezüst minősítés
 Tanára: Nagy Dávid
 Zongorán közreműködött: 
  Takács Julianna

A 2014. április 16-án, Kisvárdán meg-
rendezett III. Weiner Leó Megyei Zon-
goraversenyen a következő eredmé-
nyek születtek:
Lakatos Eszter Zita (I. korcsoport) 
 – I. helyezés
Molnár Csaba (I. korcsoport)  
 – I. helyezés
Nagy-Jánvári Fédra (I. korcsoport) 
–  I. helyezés

 Felkészítő tanár: 
  Tirpákné Lizák Teodóra
Lukács Pál Levente (I. korcsoport) 
 – I. díj
Hegedűs Attila Patrik (I. korcsoport) 
 – II. díj
 Felkészítő tanár: Tóth Olga
Kruppa Katalin (II. korcsoport) – I. díj
Bacskai Balázs (II. korcsoport) – II. díj
 Felkészítő tanár: 
  Kruppáné Janka Erzsébet

A 2014. április 15-én megrendezett 
Verdi – Wagner műveltségi vetélkedőn 
eredményesen szerepeltek iskolánk 
diákjaink:
I. korcsoport
I. helyezett
Dienes Györk Márton, Dobó Hanna, 
Lukács Bence, Pucsok Attila, Sivadó 
Rebeka, Szőllősi Viven
 Felkészítő tanár: Hudivók Marianna

II. helyezett
Bicsár Lili, Boros Gabriella, Fazakas 
Anna, Orosz Mercédesz, Székely 
Attila, Tóth Johanna
 Felkészítő tanár: Kaczári Istvánné

III. helyezett
Csupernyák Mária, Gaál Anna, Kis 
Réka Anna, Papp Glória, Szentpéteri 
Fanni, Volf Delila
 Felkészítő tanár: Henzsel Csabáné

II. KORCSOPORT
Megosztott I. helyezés
Aranyos János, Baksa Zsófia, Dóka 
Eszter, Horváth Dominika, Konrád 
Kíra, Szántai Mónika
 Felkészítő tanár: Hudivók Marianna

Orosz Katalin, Pelle Fanni, Pelle Júlia, 
Makay Klára, Tarek Gabriella, Tarek 
Teréz
 Felkészítő tanár: Joó Csabáné

A X. „Tiszán innen – Dunán túl” Or-
szágos Népdaléneklési Minősítő ver-
seny döntőjét rendezték meg Budapes-
ten, 2014. április 26-án Zentai Janka 
szóló I. kategóriában ARANY minősí-
tést szerzett. Dienes Györk Márton, Sá-
rosi Petra, Tóth Johanna, Zentai Jan-
ka növendékek csoportos ének kategóri-
ában ARANY minősítést szereztek
Felkészítőik:
Molnár Ágnes az Eötvös József Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium ta-
nára valamint Hajdú Ágota a Vikár Sán-
dor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nára

A 2014. április 25-27. között a Dunaúj-
városban megrendezett VIII. Orszá-
gos Zenekari Verseny döntőjén a Pic-
coli Archi Ifjúsági Zenekar II. helyezést 
ért el, valamint a Sibelius: Impromtu c. 
mű előadásáért Különdíjat kapott.
A zenekar vezetője: Nagyné Ligeti Edit

A 2014. április 28-án Egerben megren-
dezett Eszterházy kamaraéneklési ver-
senyen valamennyi magánénekes nö-
vendékünk ARANY minősítésben 
részesült.
A produkciók előadói:
 Kiss Brigitta - Csáki Edina
 Kiss Brigitta - Nagy Richárd
 Kiss Anna - Együd Péter
 Hojer Szeverián - Aranyos János 
  - Nagy Richárd
Zongorán közreműködött: Tamás Attila
Felkészítő tanárok: Potornainé Telenkó 
Tünde, Kazár Ticiána
 
A 2014. május 3-án, Derecskén meg-
rendezett X. Vass Lajos Népzenei Ver-
seny középdöntőjében Lipcsei Hajnal-
ka (citera)  KIEMELT ARANY 
fokozatot ért el.
felkészítő Tanára: Hajdú Ágota

2014. május 3-án rendezték meg Bu-
karestben (Románia) a „MICUL VIR-
TUOZ” (Kis Virtuózok) Nemzetközi 
Zongoraverseny Fesztivált, ahol az Eöt-
vös József Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium valamint intézményünk kép-
viseletében Pucsok Tünde I. díjban ré-
szesült.
felkészítő Tanára: Pólikné Smid Ildikó

A 2014. május 9-11-én, Balassagyar-
maton megrendezett IX. Országos Fu-
vola-duó és kisegyüttes versenyen nö-
vendékeink nagy sikerrel vettek részt. 

Dankó Jázmin
Máté-Tóth Zsófia 
Konrád Kíra (együttes) – I. helyezés
Felkészítőjük: 
 Subertné Palkó Mariann

Pintér Anna
Dajka Boglárka
Tóth Kamilla (együttes) – II. helyezés
Felkészítőjük: Kádárné Bedő Adrienne
 
Szépen szerepeltek:
Máté-Tóth Eszter
Papp Csenge (duó, I. korcsoport) 
Felkészítőjük: Subertné Palkó Mariann

A felkészítő tanárok különdíjban 
részesültek. 



Az orgona tanszak a tanév második félévében több helyszí-
nen, más-más hangszereken próbálhatta ki tudását.

2014. március 14-én a Kodály Zoltán Általános Iskola 
hangszeres gáláján Makay Klára 3. osztályos orgonista a má-
sodik korcsoport nagydíját kapta meg Théodore Dubois Tok-
káta című darabjával. 

Április 27-én a nyíregyházi Római Katolikus Társszékes-
egyházban tartott tanszaki koncerten mutatkozott be tansza-
kunk első ízben nagyobb létszámú közönség előtt. Az egyéb-
ként sok munkát igénylő orgonatanulás eredményét ezen a 
koncerten tapasztalhatták meg tanulóink, mert már élményt je-
lentett számukra az orgonálás. 
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2014. május 14-én rendezték meg az V. 
Kisvárdai Regionális Csellóversenyt
Növendékeink eredményei: 
 Makay Ádám - Dicséret
 Dóka Kincső - Nívódíj
 Forgács Ákos - Nívódíj
 Kegye Lili - Nívódíj
 Makay Ferenc - Nívódíj
 Tasende Vargas Christian - Nívódíj
 Aranyos János 
  - Kiemelt nívódíj, Különdíj
 Felkészítő tanáruk: Béres Angelika 
Pelle Fanni Noémi 
 - Kiemelt nívódíj, Különdíj
Pelle Júlia Beáta 
 - Kiemelt nívódíj, Különdíj
Tarek Terézia Hyatt 
 - Kiemelt nívódíj, Különdíj
Tarek Gabriella Laila 
 - Kiemelt nívódíj, Különdíj
Felkészítő tanáruk: Joó Csabáné
Zongorán közreműködtek:
 Jeneyné Právicz Julianna, 
 Tirpákné Lizák Teodóra

IV. Krétakör Művészeti Verseny, 2014. 
május 9. Nyírtass
A Free Dance Alapfokú Művészeti Isko-
la és Szakiskola és a Bíborka Alapfokú 
Művészeti Iskola és Szakiskola minősítő 
versenyt szervezett megyénkben művé-
szeti iskolák tanulói számára. Intézmé-
nyünk zongora szakos tanulóinak ered-
ményei:
 Dovák Csaba – ezüst minősítés
 Fazakas Anna – ezüst minősítés
 Tóth Bence – bronz minősítés
Felkészítőjük: Takács Julianna

2014. május 17-én rendezték meg Mán-
dokon a X. Ifjúsági Népzenei Találko-
zón belül a KÓTA Térségi és országos 
népzenei minősítő versenyét.
Intézményünk népzene szakos növendé-
kei a következő eredményeket érték el:

Módy Virág – Országos Arany 
minősítés és különdíj

Dienes Györk Márton 
– Országos Arany minősítés

Lipcsei Hajnalka – Országos Ezüst 
minősítés és különdíj

Czuczor Ramóna 
– térségi dicséretes fokozat

Felkészítőjük: Hajdú Ágota 

A Vikár Sándor Zeneiskola Népi Vonós 
Zenekara térségi dicséretes fokozatban 
részesült:

Bödőcs Katalin, Dudás Anna, Dienes 
Györk Márton, Takács Szabolcs, 
Tóth Gergely 

Felkészítőjük: Könczei Bálint

2014. május 16-18-án Debrecenben ren-
dezték meg a XI. Országos Kodály Zol-
tán Szolfézs- és Népdaléneklési Ver-
senyt. Intézményünk tanulóinak eredmé-
nyei:
Népdaléneklési verseny 
 Makay Klára II. korcsoport – III. díj
Műdaléneklési verseny 
 Makay Klára II. korcsoport – II. díj
Zongorakísérői különdíj 
 Aranyos János
A versenyen részt vettek:
 Kruppa Katalin
 Makay Andrea
 Orosz Katalin
Felkészítő tanár: Hudivók Marianna

Máramarosszigeten (Románia) ren-
dezték meg 2014. május 23-24-én a 
XXII. Hangszeres Előadói és Képző-
művészeti Versenyt
Roth Előd (trombita) – I. díj
 felkészítő Tanára: Nagy Gyula
Zongorakísérő: Takács Julianna
Lengyel Áron (zongora) – I. díj
felkészítő Tanára: Monori Istvánné
Fazakas Anna (zongora) – III. díj
felkészítő Tanára: Takács Julianna

2014. május 23-25-én, Szolnokon ren-
dezték meg a VIII. Országos Ádám Je-
nő Dalversenyt. A Szigetszentmiklóson 
működő Ádám Jenő Alapítvány zon-
gorakísérői különdíjában részesült 
Szabó Antalné tanárnő. 
A versenyen szépen helyt álltak:
 Aranyos János
 Csáki Edina
Tanáruk: Potornainé Telenkó Tünde
 Ebergényi Vilmos
 Tanára: Varga Katalin

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szö-
vetsége - KÓTA XVII. Országos Nép-
zenei Minősítő keretében Térségi szin-
tű minősítőn Rimán Barbara (Vikár 
Sándor Zeneiskola) - Józsa-Vincze Vi-
vien, ének (Nyíregyházi Főiskola) páros 
KIVÁLÓ fokozatot ért el 2014. május 
31-én, Tarpán. 
Felkészítő tanár: Bíró István

A 2014. június 6-án, Záhonyban meg-
rendezett X. Regionális Keyboard-
Szintetizátor Versenyen
Fazekas Patrik (szóló kategória) 
 I. helyezést ért el
Siktár Zsolt, Siktár Norbert, Runyai 
dóra (kamarazene kategória) 
 I. helyezést értek el.
Tanáruk: Barázné Orosz Klára 

A X. Vass Lajos Népzenei Verseny V. 
Országos Középdöntőjét rendezték 
meg 2014. június 21-én Budaörsön, 
ahol a következő eredményeket érték 
el népzenész diákjaink:
Zentai Janka 

Arany minősítés (szólóének kategória)
Csikós Beatrix- Módy Virág 

Arany minősítés (szólóének hangsze-
res kísérettel)

Felkészítő tanáruk: Hajdú Ágota

Orgonás vendégszereplések

Folyt. a 9. oldalon
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Újból a CSUTORÁS táborban
Idén augusztusban immár, másod-

szor vettem részt a Csutorás Nemzetkö-
zi Népzenei és Néptánc táborban. A ta-
valyi szép emlékek után, alig vártam, a 
nyár utolsó hónapját, hogy utazhassak 
Örkénybe. A beköltözéskor már isme-
rősként fogattak, és nagyon örültem, 
hogy a barátaimmal találkozhattam újra. 

Miután mindenki megérkezett, fo-
gattal jártuk körbe a települést, azután 
megnyitó ünnepséggel és táncházzal me-
legítettünk be. Másnap a közös éneklés 
után hangszeres csoportokra osztódva 
kezdődött a munka. Én ismét Széles 
András haladó citera csoportjába kerül-
tem, akikkel I. világháborús katonadalo-
kat tanultunk. Nagy megtiszteltetés volt, 
hogy megkértek a „Győztesek énekén” 
való szereplésre a tanév során elért ered-
ményeim alapján zalai népdalokat ad-
tam elő. Az előadás után jó hangulatú tá-
bortűz és táncház kerekedett. Felejthe-
tetlen volt a citerás táncház, ahol én is 
szolgáltattam a talpalávalót, a dabasi 
strandfesztivál, a baráti fagyizások, de 
nem feledem az éjszakai „zsíros desz-
kát” sem. 

A tábort a hagyományos záró gála-
műsorral fejeztük be, ahol bemutattuk a 
családtagoknak, ismerősöknek a hét so-
rán tanultakat, ez igazi örömzene volt. 

Köszönet a Zenekultúra Támogatá-
sáért Alapítványnak az anyagi segítsé-
gért. Jövőre veletek ugyanitt!

Módy Virág citera szakos tanuló

     
2014. június 23-27. között családias 

hangulatban izgalmas tábort szerveztem 
saját Vikáros diákjaimnak és kis baráta-
iknak. A délelőtti programokat a suliban 
tartottuk, ahol a zenélésen kívül, labdá-
val zsonglőrködést gyakorolhattunk, va-
lamint naponta 2-3 új társasjátékkal is-

merkedtünk meg. A nagy kedvencünket 
a Marrakech-t szeretettel ajánlom min-
denkinek. Délutánonként szabadtéri 
programok voltak: népi ügyességi játé-
kok, kézművesség, lovaglás, íjászat, táj-
futás, és egyszer-kétszer hangszerbemu-
tatót, kis koncertet is tartottunk az erdé-
szet és a múzeumfalu táborozói számá-
ra.

Hálás köszönet a szülőknek a sok fi-
nomságért, amit hoztak hét közben, és 
szintén nagy köszönet a sok-sok izgal-
mas program megvalósulásáért: Subert-
né Palkó Mariann, Fekete Krisztián, 
Könczei Bálint, Módy Virág, Mustár-
ház, Sóstói Múzeumfalu, Pál Miklós Er-
dészet, Okos Méhecske játékbolt és népi 
játszóház. 

Hajdú Ágota népzenetanár

     

Immár negyedik alkalommal került 
megrendezésre iskolánk klasszikus 
szintetizátor tanszakának vizsgahang-

versenyére a debreceni Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakközépiskola és Ze-
neiskola - AMI elektroakusztikus-zene 
tanszakának vendégszereplésével 2014. 
május 19-én a nagyteremben. A szinte-
tizátor hangszernek két külön zenei stí-
lusa mutatkozott be a hangversenyen. A 
klasszikus szintetizátor tanszak a talál-
kozó első felében Binder Károly zene-
szerző zongorára írt darabjait szólaltatta 
meg, valamint az iskolában működő hár-
mas-négyes kamara által a zeneiroda-
lom gyöngyszemeiből dolgozott át ze-
neműveket.

A debreceni intézmény két tanára 
Czirják Zoltán és Antal Zsolt által felké-
szített gyerekek a szintetizátor-key-
board jeles képviselői, ők a szintetizátor 
hangszernek a könnyűzenei vonulatát 
mutatták be. A hangverseny második fe-
lében Manfred Smitz, Fenyő Miklós, 
Kathy Simons és Charlie Parker műveit 
mutatták be igényes előadásban.

Barázné Orosz Klára 
klasszikus szintetizátor tanár

Orgonás vendégszereplések
A lelkes közönség vastapssal köszön-

te meg közel egy órás koncertünket. 
Május 11-én a Nyírbátori Református 

Műemléktemplom kiváló orgonáján 
játszhattak növendékeink, ahol a próba 
és koncert után rövidebb városnézésre is 
lehetőség nyílt. 

Az orgonista növendékek számára 
meghatározó élmény volt egy ilyen jó 
akusztikájú térben európai színvonalú 
hangszeren játszani.

Május 26-án a nyíregyházi Evangéli-
kus Nagytemplom adott otthont szoká-
sos évzáró vizsgakoncertünkhöz. Itt a 

templom romantikus stílusú Rieger or-
gonáján próbálhatták ki magukat orgo-
nistáink.

Június 1-jén a Filharmónia Magyaror-
szág által szervezett Országos Orgona-
pont Fesztivál keretében tanszakunk a 
Vikár Sándor Zeneiskola hangverseny-
termében tartott koncerttel csatlakozott 
a rendezvénysorozathoz.

A számos koncerthelyszín és a sokféle 
hangszeren való szereplés a növendékek 
esetében egy alapvető rutin megszerzé-
séhez járult hozzá, amely az orgonista 
lét elengedhetetlen feltétele. Emellett a 
már megtanult darabok különböző 

akusztikai körülmények közötti bemu-
tatása is jó tapasztalatszerzést jelentett 
sokak számára. Reméljük, hogy hasonló 
vendégszereplésekre a jövőben is mó-
dunk lesz. Jövőbeni tervünk, hogy a 
2014/2015 tanévben Szabolcs megyei 
tanszaki kirándulást szervezünk, ahol 
megyénk műemlékorgonáival ismer-
kednénk meg. Természetesen kiszállá-
saink alkalmával nem csak az orgonákat 
tanulmányozzuk, hanem az ezeknek ott-
hont adó épületeket, ezek stílusjegyeit, 
szépségeit is megcsodálhatjuk.

Kiss Zoltán orgonatanár



Egész eddigi életemben nem voltam 
még külföldi szereplésen, de végre most 
alkalmam nyílt rá. Amikor az Igazgató 
Úr ezt felajánlotta, rögtön kaptam a le-
hetőségen. 

Drága felkészítő tanárommal, Shu-
bertné Palkó Mariannal, a zongorakísé-
rőmmel és egyben anyukámmal, Kon-
rádné Kun Erikával, egy zongorista 
lánnyal – akivel idő közben jó barátsá-
got kötöttem –, Szlávik Viviennel, és fu-
volista barátnőmmel, Máté-Tóth Zsó-
fiával utaztunk öten, egy kocsiban. 

A hosszú út vicces beszélgetésekkel 
hamar elrepült, majd mikor megérkez-
tünk, a kedves fogadtatás után meleg, fi-
nom ebéddel vártak minket. Teli hassal 
kipakoltunk a zeneiskolába, és kipróbál-
tuk a nagytermet. Az iskola nem volt túl-

ságosan új stílusúnak mondható, de ne-
kem nagyon tetszett. A rajzok, a képek, 
melyek a falait borították mindenütt, azt 
tükrözték, hogy az oda járó diákok 
mennyire büszkék az iskolára, és arra, 
hogy ott tanulhatnak zenét. Mindezek 
után megnézhettük a szálláshelyünket, 
amely őszinte meglepetésemre, nagyon 
kényelmesnek, otthonosnak, és felet-
tébb gyönyörűnek bizonyult. Már sze-
replő ruhában indultunk vissza a zeneis-
kolába, készen arra, hogy színpadra áll-
junk. Bevallom, én rettentően izgulós tí-
pus vagyok, de mikor a színpad melletti 
szereplőknek kialakított helységben, fu-
volámmal a kezemben várakoztam, egy-
szerűen nem tudtam semmi miatt ag-
gódni. Nem mondanám magam egoistá-
nak, vagy beképzeltnek, de úgy gondo-
lom, hogy nagyon jól teljesítettem, Zsó-
fival és Vivivel egyetemben. Élvezettel 
játszottam a színpadon, és jól éreztem 

magam. Életem egyik legsikeresebb sze-
replése volt. A fellépések után este, a 
szálláshelyünkön lévő fogadásra vol-
tunk hivatalosak, ahol ismét csak finom-
ságokkal tömhettük tele magunkat. Meg-
beszéltük a napi eseményeket, és gratu-
láltunk egymás sikeréhez. Egyszóval, 
jól telt el az este is. Másnap sajnos már 
nem volt időnk elmenni az ott megszer-
vezett kirándulásra, de kárpótlásul haza-
felé, tanáraink jóvoltából, megállhat-
tunk Budapesten egy rövid, de igen kel-
lemes fagylaltozásra. 

Fáradtan, de gyönyörű, és kizárólag 
pozitív élményekkel érkeztünk haza a 
hosszú út után. Számomra felejthetetlen 
volt ez a kis „kiruccanás”. Már csak ab-
ban reménykedem, hogy sok ilyenben 
lesz még részem. 

Konrád Kíra 
fuvola és zongora szakos tanuló

VIDÁM VIKÁR

VIDÁM VIKÁR című programsorozatunk a város zeneszerető családjait szólítja meg.
Interaktív játékos foglalkozásunk kétféle programot kínál: 
– barangolás a népmesék világában-zenés interaktív mesejá-

ték
– gyermekvilágzene-megzenésített versek, klasszikus zene-

művek, autentikus népzene és népzenei feldolgozások az 
egész család számára.

A koncerten testünk- lelkünk ünnepi pompában tündökölve 
gazdag hangzásvilággal találkozik: zenei csemegéink az is-
mert klasszikus dallamok, gyermekdalok világából meríte-
nek, s emellett saját szerzemények is felcsendülnek a klasszi-
kus és kortárs gyermekirodalomból szemezgetve. A műsort 
előadják intézményünk tanulói, és tanárai. 
Részvételi díj: 500,- Ft/fő, mellyel iskolánk alapítványán ke-
resztül, tehetséges tanulóinkat támogatja a közönség. 
Vidám Vikár múlt tanévi bevétele: 54.000,- Ft. 
Köszönjük, hogy alapítványunkat támogatták!

Kedves Szülők és énekelni szerető nagycsoportos Gyerekek!
Zeneiskolánkban évek óta nagy népszerűségnek örvendve 

működnek a dalosjáték csoportok. A Kodály-módszeren ala-
puló foglalkozások célja az éneklés megszerettetése, magyar 
népi gyermekdalok, játékdalok elsajátítása, a zenei készségek 
(zenei hallás, ritmusérzék, zenei kreativitás) fejlesztése. 
Mindez sok-sok énekléssel, körjátékkal, készségfejlesztő já-
tékokkal. Félévkor hangszerismertető hangversenyt szerve-
zünk a gyerekeknek, a tanév végén bemutató óra keretében te-
kinthetnek bele a szülők az éves munkába.

Kinek ajánljuk a foglalkozásokat?
Azoknak, akik szeretnék, hogy gyermekük:

– a közös zenélés hatalmas élményében részesüljön,
– fogékonnyá váljon a szép befogadására, formálódjon ízlése,
– mozgása harmonikus, esztétikus legyen,
– nyitottá váljon a társas kapcsolatokban, merjen, tudjon 

kommunikálni társaival,
– a zenei nevelés hatására – bizonyítottan, más tevékeny-

ségben is sikeresebb legyen,
– a hangszeres tanulmányokra játékos módon, jó hangulatú 

foglalkozásokon készüljön elő.��
A foglalkozások heti 2x45 percben zajlanak.

Forgács Zsuzsanna szaktanár

Beszámoló Dunaszerdahelyről

Fedezzük fel együtt a muzsika csodálatos világát!

Zeneovi a Vikárban
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A zeneiskola 1 duó és 2 trió csoportot indított a versenyre. A 
duónak Máté-Tóth Eszter és Papp Csenge volt a tagja. Az egyik 
trióban Tóth Kamilla, Dajka Boglárka és Pintér Anna szerepel-
tek. A másik triónak pedig Konrád Kíra, Dankó Jázmin és Én 
(Máté-Tóth Zsófia) voltam a tagja.

A versenyre való felkészülési idő remekül telt, már előkészü-
letnek is meg volt a maga izgalma. A verseny előtti koncertek 
csodásan sikerültek, a próbákon is jól éreztük magunkat.

Május 9-én kora reggel indultunk, hogy odaérjünk időben, 
mivel már aznap elkezdődött a verseny. Két kocsival indultunk 
útnak. Egyik triótársammal Kírával, Eszterrel és Csengével és 
fuvolatanárunkkal Subertné Palkó Mariannal utaztam egy 
autóban. A másik kocsiban Jázmin, Anna, Bogi, Kamilla, és fel-
készítő tanáruk Kádárné Bedő Adrienn utazott. Az út hamar el-
telt a beszélgetésekkel, zenehallgatással és a sok viccelődéssel. 

Miután megérkeztünk Balassagyarmatra, rögtön a verseny 
helyszínére siettünk. Beregisztráltunk, majd azt követően kap-
tunk egy termet. A terem elég kicsi volt számunkra, ezért adtak 
egy nagyobbat. Itt befújtunk majd elmentünk ebédelni a közeli 
kollégiumba. Miután teletömtük a hasunkat megkerestük a 
szállást. Bogi, Anna, Kamilla és fuvolatanáruk, más helyen vol-
tak elszállásolva mint mi, így elkísértük őket a panzióba, majd 
megkerestük saját szállásunkat. Az apartmanunkban átöltöz-
tünk úgy indultunk a duóversenyre, megnézni és szurkolni Esz-
ternek és Csengének. Beültünk a közönség soraiba és vártuk az 
előadást. A zsűri 3 tagból állt. A zsűri elnöke Matuz István, 
másik két zsűri társa pedig Romos Zsolt és Regős Imre volt. A 
két lány remekül szerepelt, ennek nagyon örültünk. 

A duóverseny végeztével visszamentünk a szállásunkra és 
egy kis szieszta következett. A pihenés után elfogyasztottuk va-
csoránkat és elmentünk a városba szétnézni. Találtunk egy jó 
cukrászdát. Ott elfogyasztottunk egy sütit és megünnepeltük a 
duó sikerét. 

Másnap a trióverseny következett. Nagyon izgultunk mind-
annyian. Reggel a zeneiskolába indultunk, ott elpróbáltuk da-

rabjainkat és már kezdődött is a verseny. Kamilla, Bogi és Anna 
nagyon jól szerepelt. Utánuk mi következtünk. Szerintem na-
gyon jól sikerült az előadásunk. Soha nem éreztem olyan jól a 
színpadon magam, mint a verseny alatt. 

A verseny még 11-én is tartott, de nekünk már indulnunk kel-
lett. Összepakoltunk és útnak is indultunk Nyíregyházára. Az 
út megint hamar eltelt. 

Nagy izgalommal vártuk másnap az eredményeket. Amikor 
Mariann néni elújságolta a híreket a versenyről, nagyon örül-
tünk. A zsűritagoknak nagyon tetszett a triónk.

A zsűrit idézve: „Felvételre mehetett volna, így kell ezt csi-
nálni”. 

Dankó Jázmin, Konrád Kíra, Máté-Tóth Zsófia: I. helyezés
Pintér Anna, Dajka Boglárka, Tóth Kamilla: II. helyezés 
Máté-Tóth Eszter, Papp Csenge: IV. helyezés 
Nagyon örülök, hogy ennek a triónak a tagja lehettem, és 

részt vehettem ezen a versenyen. Ez számomra egy felejthetet-
len élmény volt. 

Máté-Tóth Zsófia fuvola szakos tanuló

Iserlohn és Nyíregyháza immáron 25 éve 
testvérváros. Tavasszal az Iserlohni Zeneis-
kola Szimfonikus Zenekara 60 fővel érke-
zett városunkba. A két város zenei tehetsé-
gei minden évben találkoznak egymással: 
kirándulnak és tapasztalatot cserélnek. Ittlé-
tüket egy közös hangverseny koronázta 
meg a Piccoli Archi Ifjúsági Zenekarral, 
2014. május 31-én.
A rendezvényen köszöntőt mondott Halkó-
né dr. Rudolf Éva, Nyíregyháza Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatának képviselője, 
Dr. Marsi Edit, a nyíregyházi Iserlohn Bi-
zottság tagja, a Német Fórum Egyesület ve-
zetőségének tagja, valamint Pálinkó 
György, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Nyíregyházi Tankerületétől.
A műsorban közreműködtek:
Piccoli Archi Ifjúsági Zenekar, 
vezényelt: Nagyné Ligeti Edit
Borz-alom Együttes, felkészítő tanár: 
Nagy Gyula
Iserlohni Zeneiskola Szimfonikus 
Zenekara, vezényelt: Paul Breidenstein 

Nyíregyháza és Iserlohn zeneiskolái 
közös koncertet adtak a jubileum alkalmából

IX. Országos Fuvoladuó és Kisegyüttes Tanulmányi Verseny



Gyermekkorom óta meghatározó része az életemnek a ze-
ne, a mosoly, a boldogság érzése, amelyek hozzásegítenek ah-
hoz, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus életet élhessek, és 
ezt sugározzam s adjam át a környezetem számára. Azt val-
lom, hogy csak egy igazán elégedett, boldog és belső békével 
rendelkező ember tud igazi értékeket és tartalmat vinni má-
sok életébe is. Ilyen érték számomra a zene, a zongorázás mű-
vészete és a zenével való foglalkozás. Nagyon élvezem a 
színpadi előadásokat, különösen, amikor hasonló pozitív ki-
sugárzású partnerrel közösen adunk elő közös produkciót. 
Nagyon fontos számomra, hogy érezzem a partnerem min-
den egyes mozdulatát és szándékát a zenével, úgy gondolom 
ez az egyik legfontosabb ismertetője egy jó zongorakísé-
rőnek.

Az összhang, az együttműködés és az előadásom/előadá-
sunk élvezetével ragadjuk magunkkal a közönséget. Ezeket 
az érzéseket és gondolatokat próbálom átvinni a tanítványa-
im életébe is mind a zongoraórákon, úgy a magánéletben is. 
Fontosnak tartom, hogy ők is élvezetből tanuljanak zenélni, 
nemcsak kötelességtudatból. Egyaránt szeretek foglalkozni 
kisebbekkel és nagyobbakkal, hisz minden korosztálynak 
vannak kihívásai, amelyekkel szeretek szembenézni és sok-
szor a gyerekek számára megoldhatatlannak tűnő feladatokra 
is megtalálni a megoldást. Ezzel az életre is készítjük őket, 
nemcsak a zene szeretetére. Hasonlóan tanítom és nevelem a 

8 éves kislányomat, aki szintén zongorázni tanul zeneisko-
lánkban és nagy öröm látni, hogy a művészet és az iskola kö-
zege milyen finomra hangolja a lelkét és gondolatait.

Alapvetően azt gondolom, hogy a zenével való foglalko-
zásom nagyon sok öröm forrása kislányom számára, és akik-
re hatással vagyunk a környezetünkben. Hiszem, hogy ettől 
szebbé, boldogabbá és gazdagabbá tesszük a gyerekek és 
saját életünket is.

Tóth Olga zongoratanár

„A tehetség a mesterségbeli tudás 
egyik alkotó része, a többi szívósság, 
szorgalom, kemény munka és állandó ta-
nulás” /Arturo Toscanini/

A rendszeres gyakorlás a tanítás mel-
lett fontos, hiszen a hangszert folyama-
tosan kézben kell tartani, hogy különö-
sebb nehézségek nélkül meg tudjak szó-
laltatni egy-egy darabot. Másrészt a gya-
korlás a saját zenei igényem kielégítésé-
re, szórakoztatására és éppen egy kon-
certre való felkészülésre is szolgál. A he-
gedülés, próba vagy éppen koncert köz-
ben, olyan elmondhatatlan euforikus ér-
zést kelt bennem a zene, amit a hétköz-
napokban nem tudok megélni. Ezért is 
szeretek a hangversenyek, előadások ak-
tív résztvevője lenni, hiszen a hangsze-
rem önmagam kifejező eszköze. Kon-
certek során ezt a csodálatos érzést pró-
bálom közvetíteni a hallgatóság felé, 
hogy megtapasztalják a zene hatását, 
mondanivalóját.

Felkészülés egy hangversenyre álta-
lában azzal kezdődik, hogy kapunk egy 
felkérést vagy jelentkezünk egy koncert 
felhívásra. A szereplés jellege, a hely-

színtől, a közönség összetételétől, illet-
ve az egyedi darabok kérésétől is függ. 

A zenemű választásakor a kamara 
partneremmel arra is ügyelünk, hogy 
mind két fél – az előadók és hallgatók – 
igényeit kiszolgáljuk. Megfelelő stílusú, 
hangulatú illetve hosszúságú legyen a 
produktum és nem utolsó sorban ne-
künk is a kedvünkre legyen a kompozí-
ció. Így fokozott hangulatban telik a fel-
készülési időszak. A kamara társam já-
tékstílusát először is meg kell ismerni, 
össze kell szoknunk, hogy minden zök-
kenőmentesen történjen az előadáson és 
ne érjen váratlan meglepetés, ami zava-
ró tényezőként hathat a produkcióra. 
Ezért szükséges az alapos felkészülés és 
sok próba, illetve gyakorlás. Ez alatt tel-
jesen kiismerjük egymás mozdulatait, le-
vegővételeit, egy dallam vagy zenei mo-
tívum megformálásának módjait. Kon-
cert közben a lámpaláztól, ha a megszo-
kottól eltérőt tapasztalunk a kamarapart-
nerünk játékmódjában, az mosolyra 
készteti a zenészeket. Ilyen apróságok is 
teszik érdekessé, különlegessé szá-
munkra az előadásokat. De mindig izga-

lommal várjuk a koncert napját és kez-
detét. Konzultálunk a fellépő ruha stílu-
sáról, színéről, hogy egységes legyen a 
színpadkép. A hangverseny vagy elő-
adás elején a felkonferálás után a meg-
hajlás nagyon fontos, ezzel köszöntjük a 
közönséget és a sikeres koncert után a 
tapsrendet is koreografáljuk. Majd 
örömmel és nagy tisztelettel fogadjuk a 
gratulációkat.

Az elmúlt esztendők során, számos 
koncerten vettem részt, mint szólista, ze-
nekari tag, vagy egyéb kamara felállás-
ban is örömmel láttam el feladataimat. 
Az külön élmény, hogy adhatok valami 
maradandót és értékeset a közönség szá-
mára. 

Kóti Gergő hegedűtanár

Koncert élmény egy művésztanár szemszögéből
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A Nyíregyházi Főiskola ének zene, népzene tanári szak el-
végzését követően 2000-től a Vikár Sándor Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskolában dolgozom: népi éneket és citerát taní-
tok valamint a helyi Tehetségpont egyik alapítójaként szá-
mos tehetséggondozó programban veszek részt. 

A pedagógus pályára tudatosan készültem, bár az általános 
iskolát követően, műszaki cikk eladói szakmunkás képesítést 
szereztem. Erre úgy tekintettem akkor is, mint életem hétfejű 
sárkányának egyik rám leselkedő veszélyforrására, melyet 
gyorsan ki is iktattam az életemből. Tehát egy percet sem dol-
goztam ezen a területen. Az ezt követő, levelező tagozaton 
végzett 4 év középiskolát, vagyis az érettségi megszerzését, 
az az egyetlen motiváció hajtotta, hogy sárkányom többi fejét 
is hátam mögött tudhassam s a gyerekkorom óta vágyott hi-
vatásnak hódolhassak, vagyis zenetanárnak tanulhassak. Kis-
gyermekkorom óta énekeltem, és több hangszeren is ta-
nultam. A szerencse is rám mosolygott, s zene közeli mun-
kám adódott: a Mini Színpad társulathoz főállású nyúlnak 
szegődtem, míg a főiskolára felvételt nyertem, s ebben a sze-
repben Rémusz bácsi meséivel jártuk a vidéki gyermekkö-
zönségtől hangos művelődési házakat. Ebben a különös vi-
lágban ismertem és szerettem meg a gyermekek spontán 
reakcióit, s tanultam sok-sok olyan módszertani eszköztár-
nak nevezett gyermekterelgető hanghordozást, mozdulatot, 
mosolyt, s egyéb szavak nélküli köntösben suhanó jelensége-
ket, melyek a pedagógiai könyvek lapjairól soha nem kö-
szöntek vissza. 

A főiskolai évek során a zenei nevelés módszertanának 
zeg-zugos világából leginkább a kezdetek érdekeltek: ho-
gyan tanítom meg a legegyszerűbb, legalapvetőbb zenei ele-
meket, hogyan történik a készségfejlesztés? Szerencsés vol-
tam, mert módszertan tanárom rendszeresen mesélt a külön-
böző alternatív zenepedagógiai irányzatokról a fogyatékkal 
élők zenei neveléséről, fejlesztéséről is. Szakdolgozati té-
mám ennek eredményeképpen a vakok és látók zenei fej-
lesztését tanulmányozta, hasonlította össze. Ez a munka 
meghatározó még ma is számomra, hiszen ekkor a hangok 
érzékeléséhez, észleléséhez, a legelső lépcsőfokhoz nyúltam 
vissza, melynek eredményeképpen egyéni hangvételt kaptak 
tanóráim, és az iskolától egy fokkal visszább menve, zeneovi 
foglalkozásokba kezdtem. Eleinte a zeneiskolai oktatásba 
beépítve dalosjáték óraként, majd – egyre nagyobb igény mu-
tatkozott, – s egy-egy óvodában, szülők kezdeményezésére 
helyben, az óvodai környezetben tartottam zeneovit. Jelenleg 
3 óvodában heti rendszerességgel, s havonta 3-4 alkalommal 
különböző intézmény nélküli kulturális képződményként ze-
neovizok.

Főiskolai hallgatók rendszeresen fürkészték zeneovis 
praktikáimat, s az efféle hóbortoknak szervezett hospitálá-
sokként kerítettünk alkalmat. Többen közülük megízlelték 
ezt a különös világot melyben a fantázia, a kreativitás mezs-
gyéjén haladva bátran próbálgathatjuk hangterjedelmünket, 
s minden belső rezzenést mozdulattal is kifejezünk, anélkül 
hogy bárki is megszabná, hogy az adott életkorban csak mely 
bizonyos három hangot illik tudni kiénekelni. Sőt, a tapson és 
dobogáson kívül is létezik zeneovin használható mozgás-
elem! Például az improvizáció. Annak érdekében, hogy mi-

nél hatékonyabban, földrajzi korlátok nélkül tudjam a meg-
szerzett tapasztalatokat másoknak is átadni, egy módszerta-
ni videófilmet készítettem mely 2006-ban jelent meg, s fo-
gyott el. Ismét visszább léptem egyet a zenei képességfej-
lesztés lépcsőjén, s 0-3 éves korú gyermekekkel és szüleikkel 
közös foglalkozásokat kezdtem, úgynevezett zenebölcsit. Ek-
kor kerültem kapcsolatba a világ legszeretnivalóbb babájával 
Pepével, aki a hibátlan kromoszómákkal rendelkező társaitól 
eltérően, igen korán jelét adta a zene egyéb számomra eddig 
felfedezetlen erejének. Pepe által kapcsolatba kerültem a 
Down Egyesülettel, ahol önkéntesként tartottam zenés fog-
lalkozásokat, időnként diákjaimmal, és felnőtt zenész baráta-
immal koncertet. Újabb területen vállaltam egy évig rendsze-
res önkéntességet, ahol szintén a zene erejével varázsoltam 
mosolyt: a Mosolygókórház Alapítvány önkénteseként se-
gítettem a fájdalmakat feledtetni. Persze ekkor sem szűntem 
meg tanárnak lenni, mert van olyan diákom, akit ilyen zenés 
kórházi látogatás során fedeztem fel. Az önkénesség fontos 
része életemnek: az elmúlt években határon túlra, a Kárpát-
aljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány szerve-
zésében kis falvakba látogatok ahol népmese-népzene, ké-
pességfejlesztő és további sok-sok jelzővel ellátható foglal-
kozást tartok, amit mi egyszerűen zenekuckónak hívunk.

Az utóbbi években új színfolttal gazdagodtak zenés képes-
ségfejlesztő foglalkozásaim: számos logikai, társas és 
készségfejlesztő játékot építek be iskolai tanóráimba, és 
egyéb foglalkozásaimba. Ezen a területen kiemelkedő szere-
pet játszik a közelmúltban megismert „A sakk, mint tehetség-
gondozó módszer” –„Sakkpalota” program- alkalmazása.

Hajdú Ágota népzenetanár

Önportré
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Az idei műveltségi vetélkedő számom-
ra igazán nagy élményt nyújtott. Ez volt a 
negyedik, amelyen részt vettem, de egy-
ben a legjobb is. Két „óriás” életművét ta-
nulmányoztuk: egy olaszét és egy néme-
tét. Érdekes, milyen szöges ellentétei vol-
tak egymásnak (már a nemzetiségük 
alapján is), és mégis milyen párhuzamot 
mutat életrajzuk. Kettejük közül Verdi ke-
vésbé keltette fel az érdeklődésemet, ám 
Wagner valósággal magával ragadott. Ér-
dekesen alakult a készülésem, mert nyá-
ron találkoztam Wagner életével és mű-
veivel először, mikor még nem is sejtet-
tem, hogy ez az év róla fog szólni. Az ér-
deklődésem abból fakadt, hogy tudtam, a 
nagymamám nincs kibékülve a zenéjé-
vel. Ekkor született meg bennem az elha-
tározás, hogy márpedig én akkor a rajon-
gásig fogom szeretni. El is kezdtem hall-
gatni tőle részleteket, és bevallom, sok-
szor kellett nekirugaszkodnom amíg 
megmozdított bennem ez az érdekes ze-
ne valamit. Természetesen először a leg-
népszerűbbek tudtak megszólítani, a 
walkürök lovaglása és az Idyll a Ringből. 
Az asztalomon ez idő tájt találtam egy na-
gyon szép, bordó kötésű könyvet, amire 
aranyszínű betűkkel nyomtatták: MŰ-
VELTSÉG. Dísznek volt kitéve, az anyu-
kám adta egyszer a kezembe, a nagyszü-
leié volt, és nagyon szégyellem, de bele 
se néztem. Biztosan akkor jött el az ideje, 
mert éppen az unalom határán álltam. Kí-
váncsi lettem rá milyen ismeretlen kin-
cset rejtegethet, és belelapoztam. Telje-
sen elámultam, mikor kiderült, hogy nem 
csupán kincsre, hanem egy valóságos 
gyémántbányára leltem: a zene történetét 
foglalta össze ez a könyv. Elolvastam az 

őskort, és nagyon tetszett. Már nem tu-
dom, miért, de késztetést éreztem rá, 
hogy a romantikával folytassam olvas-
mányomat. Nagyon szép volt a nyelve-
zete, költői, mégis gördülékenyen lehe-
tett olvasni, és nagyon élveztem. Érdekes 
gondolatokat találtam benne a „romanti-
kus” emberről. Csodálkozva vettem ész-
re, hogy Wagner egy egész fejezetet ka-
pott a könyvből, a romantika utánit. Izga-
tottan olvastam el, de még nem is kapizs-
gáltam, hogy mivel érdemelte ki. Egye-
dül Beethoven kapott külön fejezetet raj-
ta kívül az egész könyvben. Mindeneset-
re egyre kíváncsibb lettem, hogy ki is 
volt ő valójában.

Nemsokára tudomást szereztem róla, 
hogy születésének 200. évfordulója al-
kalmából az idei tanévben az ő életéből 
tartunk versenyt, Verdiével együtt. Ek-
kor kezdtem el valamivel alaposabban be-
lemerülni ebbe a gazdag témába. Egye-
dül február környékén idegenedtem el 
Wagner személyiségétől pár hétre, ami-

kor a Cosima: Naplóból kezdtem talán 
túl alaposan is megismerni. Ekkor egy ki-
csit szüneteltettem, és foglalkoztam egy 
nagyon keveset Verdivel is. Azután visz-
szatért a kedvem a készüléshez, a ver-
seny időpontja pedig csak közeledett, 
mint ahogy ez szokott lenni. Ilyen módon 
szinte az egész évemet átszőtte és végig-
kísérte ennek a gigásznak a lénye. Meg-
ismerkedtem vele könyvekből és a zené-
jéből, egyre közelebb kerültem hozzá, és 
nagyon a szívembe zártam. A legjobban 
a saját írásaiból, leveleiből vett idézetek 
tetszettek, valódi egyéniség sugárzott be-
lőlük, s így mind jobban kibontakozott 
előttem. Ezeket az írásokat úgy magam-
ba szívtam, hogy az egyik barátom arra 
hívta fel a figyelmemet, hogy egy-két 
mondat a leveleimben úgy hangzik, 
mintha csak Wagner-fordítás lenne. A 
Napló annak ellenére, hogy egy nem tel-
jesen pozitív ember gyenge oldalairól 
rántotta le akaratlanul is a leplet, nagy él-
vezetet nyújt még most is, azt olvasva 
úgy érzem, olyan közel kerülök a párhoz, 
hogy szinte csak egy leheletfinom, áttet-
sző fal marad közöttünk. (Néha azért át 
kell gondolni, hogy vajon mennyire lehet 
hinni Cosimának és magának Wagner-
nek, vagy mennyire látja egy szemszög-
ből a dolgokat, és milyen lehetett igazá-
ból, de így csak még érdekesebb). Ez 
rendkívüli érzés. És minden általam meg-
ismert gyengesége ellenére (pl. antisze-
mitizmus, féltékenység) úgy gondolom, 
hogy egy igenis szeretetreméltó ember 
volt, és csodás művész.

A készülés során nagy segítséget jelen-
tett még a szövegkönyvek olvasása is. A 
zenehallgatást a végére hagytam, de nem 
volt nehéz befogadni, mert addigra már 
talán elég tudást szereztem ahhoz, hogy 
ez könnyebben menjen. 

A vetélkedő maga jobban tetszett az ed-
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Verdi -Wagner muveltségi vetélkedo a versenyzok szemével
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Az ötletgazdák, vagyis a zenekar és a 
Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola minden tanévben ezzel a hangver-
sennyel akarják kifejezni, láttatni, hallat-
ni azt a fontos törekvésüket, mely a zenei 
tehetséggondozásról, a tehetségek felis-
meréséről és támogatásáról szól. A közös 
kezdeményezés apropója Nyíregyháza 
város fiatal zenészeinek patronálása va-
lamint bemutatása.

A koncerten elhangzott:
Vivaldi: c-moll concerto 

Cseh Annamária - altfurulya
Felkészítő tanár: Purné Orha Andrea

Kleynjans: Concerto No. 1. 
Komiszár Vanda - gitár
Felkészítő tanár: Czakó Erika

Sammartini: F-dúr concerto
Kiss Benedek Máté - szopránfurulya
Felkészítő tanár: 

 Nyesténé Raizer Márta

Massenet: Thaïs - Meditation
Dóka Eszter - hegedű
Felkészítő tanár: Tündik Judit

Haydn: C-dúr csellóverseny II-III. tétel
Aranyos János - cselló
Felkészítő tanár: Béres Angelika

Roger Miller: King of the Road
The Bangles: Eternal Flamme
Borz-alom Együttes
Felkészítő tanár: Nagy Gyula

Michael Bublé: Feeling Good
Nagy Richárd - ének
Felkészítő tanár: 

 Potornainé Telenkó Tünde

Közreműködtek: a Vikár Sándor 
Zeneiskola hangszeres növendékei

Murphy-Wildhorn: Rudolf című 
musical – Holnap hídja
Előadták: a Vikár Sándor Zeneiskola 
magánének tanszaka és szólistái
Közreműködtek: a Vikár Sándor 
Zeneiskola hangszeres növendékei
Vezényelt: Balogh Sándor (harsona-
művész, karmester, zeneszerző)

A támogatói jegyek megvásárlásával 
segíthették a koncert létrejöttének igazi 
célját:

Támogassuk a Vikár Sándor Zeneis-
kolát, támogassuk alapítványát, támo-
gassuk tanulóit!

A 2014-es koncert bevétele: 135.000,- 
Ft volt. Köszönjük!

digieknél. Megelőzte három felkészítő 
előadás, ami segített összeszedni és el-
rendezni a tudást és a gondolatokat. Elő-
ször éreztem azt a verseny előtt, hogy 
megtettem mindent, ami tőlem telt. A ver-
senyen jó hangulat uralkodott, a felada-
tok is tetszettek. Nyilván arra nem volt 
mód az időkorlátok miatt és amiatt, hogy 
két zeneszerzővel foglalkoztunk, hogy 
mélyebben belemerüljünk az életrajzok-
ba, így inkább a művekről volt szó. Szo-
ros és izgalmas volt a verseny, és nagyon 
boldog vagyok, hogy a vége döntetlen 
lett. 

Még ősszel voltunk a zeneiskolával az 
Erkel Színházban a Rigolettón. Nagyon 
tetszett, főleg, hogy ez volt az első opera, 
amit láttam élőben, és teljesen elbűvölt 
az összetettsége. Ebben az évben ezt a 
műfajt is sikerült igazán megszeretnem. 
Számomra egy kész csoda: a művészetek 

összefogása, hogy megteremtsenek va-
lami egészen különlegeset, földfelettit. 
Azért is nézek fel Wagnerre, mert ő iga-
zán a kezében tartotta ezt az egészet. Ez 
példaként lebeg előttem, s noha zenét sze-
rezni sajnos nem tudok, de remélem, ki-
találom majd, hogyan fogjam én is össze 
a művészeteket a magam módján. 

Dóka Eszter hegedű szakos tanuló

     

2014. 04. 15-én Verdi-Wagner vetélke-
dőn vettünk részt. Mindezt megelőzte 
Szabó Soma bácsi három előadása, amit 
nagy örömmel hallgattunk. Ezeken a fog-
lalkozásokon a két híres zeneszerző, 
Giuseppe Verdi és Richard Wagner éle-
téről és operáiról hallhattunk érdekessé-
geket.

Ezt megelőzően 2013. november 24-
én látogatást tettünk az Erkel színházba, 
ahol Verdi: Rigoletto című operáját lát-
hattuk. A dalok szövege olasz volt, de fel-
iratozva olvashattuk magyarul is. Feled-
hetetlen élmény maradt mindnyájunk-
nak.

A verseny hatalmas anyagát felosztot-
tuk magunk között és mindenki igyeke-
zett a legjobb tudása szerint megtanulni. 
A feladattípusok közül a Ring történeté-
nek kiegészítése tetszett legjobban. Nagy 
örömünkre 3. helyezést értük el, ami bi-
zonyítja, hogy érdemes volt tanulnunk. 
Jövőre is szívesen részt veszünk hasonló 
versenyen, mert játékosan sokat tanulha-
tunk hasznos dolgokról és emellett na-
gyon jól érezzük magunkat.

Írták, a Rigoletto csapat tagjai: 
Kiss Réka és Papp Glória

Ifjú tehetségek hangversenye a 
Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral
2014. június 3.
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Az előadóktól elvárják, hogy min-
den körülmények között a tőlük tel-
hető legjobbat nyújtsák. Ezzel tar-
toznak a zeneszerzőknek, a közön-
ségnek és – végül, de nem utolsósor-
ban – önmaguknak. És mi a helyzet a 
közönséggel, e láthatatlan ezerfejű 
Caesar viselkedésével és felelőssé-
gével? Tisztességes dolog-e azt fel-
tételezni, hogy azért, mert valaki je-
gyet vásárolt, azt csinálhatja előadás 
közben, ami neki tetszik? Eddig 
még nagyon keveset tettünk azért, 
hogy konstruktív módon neveljük 
zenehallgatásra a közönséget. A 
helytelenül viselkedők legtöbbjének 
fogalma sincs, hogy tapintatlan kö-
högésével tönkretehet egy lényeges 
szünetet egy-egy Schubert-szoná-
tában vagy megzavarhatja koncent-
rációjában az előadót, miközben 
olyan bonyolult műveket játszik kot-
ta nélkül, mint egy-egy Bach-fúga 
vagy Beethoven Hammerklavier-
szonátája.

Egy-egy élő előadás egyedi, meg-
ismételhetetlen esemény. Még an-
nak legjobb felvétele sem képes re-
produkálni a várt és bekövetkező él-

ményt, a látványt, és pótolhatatlan a 
közösségben átélt befogadás adta 
többlet is. Az újjáteremtés folyama-
tában a hallgatóság minden egyes 
tagja aktív partnere az előadónak. 
Az érzékeny művész azonnal meg-
érzi, mennyire figyel a közönség, és 
e rezgések hatással vannak – pozitív 
vagy negatív módon – a zenélésére. 
Minthogy mindenfajta zene kezdete 
és vége a csend, a hallgatóság szá-
mára is szigorúan kötelező, hogy 
csendben legyen.

A nagy zeneszerzők gyógyírt ke-
restek a bajra, és az itt következő tíz-
parancsolatot tették közzé:

1. Ne köhögj, ne tüsszents, úgy-
szintén tartózkodj a légzőszervek 
okozta egyéb, iszonyú zajoktól. Vég-
szükség esetén megpróbálhatsz 
zsebkendőt használni. Nincs ma-
gyarázat, nincs mentség azok szá-
mára, akik révén a hangversenyte-
rem néha olyan, akár egy kórházi 
osztály, járványos hurut idején. Aki 
beteg, maradjon otthon, az ágyban, 
minek fertőz meg másokat?

2. Zene közben ne szólj senkihez.
3. Előadás alatt ne olvasd az is-

mertető szöveget. Ezt előtte tedd 
meg vagy utána, mert másokat rend-
kívül zavar. Elsötétített hangver-
senyteremben vagy színházban az 
ilyen bűnözőknek szerencsére nincs 
sok esélyük.

4. Ne csomagolj ki édességet, cu-
korkát. Bár ezt épp a köhögés ellen 
teszed, zörgése legalább olyan han-
gos és zavaró.

5. Előadás alatt ne távozz, és ne 
csapd be az ajtót. Hirtelen rosszullét, 
a toalett azonnali használatának el-
halaszthatatlan sürgőssége, az utol-
só busz vagy metró elszalasztásától 
való félelem meggyőző érvek 
ugyan, ám nehéz mentséget találni 
bizonyos amerikai zenekari bérlet-
tulajdonosoknak a hangversenyek 
második feléről való rendszeres ki-
vonulására.

6. Ne énekelj, ne vezényelj – se 
kézzel, se lábbal. Ez nem a te dol-
god!

7. Ha kottából követed az elő-
adást, ne lapozz hangosan. Roppant 
dicséretes erény, ha tudsz kottát ol-

Üres szobában egy fekete zongora,
Játszom rajta, halk minden szava.
S ahogy megigéz a gyönyörű hangja,
Mint egy kislány a virágos réten szaladva.

Mint bársony felhő szállva az égen,
Úgy játszott Bartók és Kodály régen.
Bűvös akkordok hada,
Feketén-fehéren sorakozva.

Ahogy játszom, zeng a zongora,
Hirtelen megtelt fénnyel az üres szoba.
Már nem is üres, szeretettel van tele,
E csoda hangszer tette, minek zongora a neve.

A zene bennünk él, s vigyáz ránk,
Csak egy hangszer kell, mi ránk talál.
Mint tavaszi reggelen a harmatos fátyol,
Olyan a zene, tiszta most és bárhol.

Kristály tiszta hangja felcsendül,
S minden érzelmed előtör legbelül.
Segít, ha szomorú vagy, ad reményt,
Majd így a zenével együtt élsz.

Csak annyit mondok: a zenét szeresd!
És érezd, mit játszol, sose feledd!
Mindig légy őszinte és önmagad,
Az igazi énedet sose tagadd.

2014. 05. 18.

ZongoraGönczi Dorina: 
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Egy hangverseny akkor válhat a 
közönség és a művész számára is iga-
zán emlékezetessé, ha mindketten 
zavartalanul át tudják adni magukat 
a művészetnek, és ezt az élményt 
nem zavarja meg semmi. A művész 
koncentrációját és a nézők odafi-
gyelését is segíti, ha a közönség meg-
tartja azokat az évszázados szokáso-
kat, amelyek a világ legrangosabb 
koncerttermeiben íratlan szabály-
ként érvényben vannak ma is. Íme a 
hangverseny-látogató tízparancso-
lata:

1. Előadásról ne késs. Ha mégis 
elkéstél, csak taps alatt foglald el a 

helyedet. Ne felejtsd el, hogy a dísz-
páholyba kizárólag magasrangú 
meghívottaknak illik ülni.

2. Válassz az alkalomhoz illő öl-
tözetet.

3. Minthogy mindenfajta zene 
kezdete és vége a csend, a hallgató-
ság számára is szigorúan kötelező, 
hogy csendben legyen. Zene közben 
ne beszélgess, ne lapozz, ne moco-
rogj.

4. Ne csomagolj ki édességet, cu-
korkát, ne egyél, ne igyál.

5. Előadás közben ne távozz, il-
letlenség csupán a hozzátartozódat 
meghallgatni.

6. Ne énekelj, ne vezényelj – se 

kézzel, se lábbal. Ez nem a te dol-
god!

7. Ne fotózz, főleg villanófény-
nyel ne.

8. Kapcsold ki a mobiltelefono-
dat.

9. Tapssal – és csak tapssal – ju-
talmazd az előadót. Illik megtapsol-
ni a színpadra felvonuló együttest, 
szólistát és karmestert. Nem illik tap-
solni a tételek között.

10. Ne ünnepelj füttyel, ováció-
val, bekiabálással, dobogással, ne 
tombolj. Ha nagyon tetszett az elő-
adás, inkább vigyél virágot a fellé-
pőnek.

vasni, de zavarod vele a szomszéda-
idat, sőt, még az is megeshet, hogy a 
pódiumon ülő előadó úgy érzi, 
mindmegannyi Beckmesser veszi 
körül. A dalestek énekeseinek és zon-
gorista partnereiknek – szegények-
nek – el kell viselniük a több száz, 
szöveget olvasó ember egyszerre va-
ló lapozása okozta roppant kelle-
metlen zajt.

8. Ne fotózz, főleg villanófény-
nyel ne. Ez majdnem olyan rossz, 
mintha lőnél a zongoristára. (Persze 
még ez is: ne lőj a zongoristára, kér-
lek!)

9. Ne csinálj hangfelvételeket, ha 
nincs rá felhatalmazásod valameny-
nyi érdekelttől, beleértve a hatósá-
got. Ezenkívül kapcsold ki a mobil-
telefonodat és digitális órádat. Leg-
jobb, ha ezeket el sem hozod, vagy 
be sem szerzed!

10. Ne tapsolj túl korán!

Ez rendkívül fontos. Vannak mű-
vek, amelyek látványosan, azonnali 
lelkes fogadtatásra ingerelnek. Ilyen 
néhány Beethoven-szimfónia, Csaj-
kovszkij 4.-je és 5.-je, Brahms g-
moll zongorás kvartettje. Számos 
másik darab viszont csendben vég-

ződik, és további csendet igényel. 
Az elmélkedés és teljes odaadás e pil-
lanatait könyörtelenül szétrombolja 
az idő előtti taps. Bach Goldberg-
va-riációi, Beethoven utolsó szoná-
tái közül az op. 109 (E-dúr) és 111 
(c-moll), Schubert Die schöne Mü-
llerin és Winterreise (Téli utazás) cí-
mű dalciklusai, Schumann Dichter-
liebe (A költő szerelme) sorozata, 
Wagner A walkür című operája, 
Mahler 9. szimfóniája tartozik ebbe 
a csoportba, de vég nélkül folytatha-
tó a sor. Mind olyan mű, amelynek 
lételeme ez a végső szent elnémulás.

Egyes emberek felvágnak vele, 
milyen okosak és képzettek: ők pon-
tosan tudják, mikor van vége egy-
egy darabnak. Holott idő előtti tet-
szésnyilvánításukkal azt bizonyít-
ják, hogy abszolute semmit sem fog-
tak fel a kompozíció szellemi üzene-
téből.

Bizonyos művek, így Bach pas-
siói, Mozart Requiemje vagy Sosz-
takovics 15. vonósnégyese után egy-
szerűen tilos a taps. Be szép is volna, 
ha ilyenkor mindnyájan csendben 
felállnánk néhány másodpercre. Mi 
tapsolnivaló van az ilyen zenék 
után?

Őszinte tisztelettel:

Johann Sebastian Bach, Joseph 
Haydn, Wolfgang Amadeus 

Mozart, Ludwig van Beethoven, 
Franz Schubert, Robert Schumann, 

Fryderyk Chopin, Felix Mendel-
ssohn-Bartholdy, Richard Wagner, 
Johannes Brahms, Claude-Achille 

Debussy, Leoš Janaček, 
Bartók Béla.

Utóirat.
Alulírottak tökéletesen tisztában 

vannak azzal a szomorú ténnyel, 
hogy fentieket éppoly kevéssé fog-
ják betartani, mint ama „másik”, hí-
resebb tízparancsolatot. Hogy a 
hallgatóság továbbra is fog köhögni, 
beszélgetni, olvasni, cukorkákkal zö-
rögni, távozni és ajtót csapkodni, 
énekelni és vezényelni, lapozni, vil-
lanófénnyel fotózni, kalózfelvétele-
ket készíteni, bekapcsolt mobiltele-
fonokkal és digitális órákkal jönni, 
továbbá idő előtt tapsolni.

Firenze, 1998. október

(Schiff András: A zenéről, 
zeneszerzőkről, önmagáról

 – Vince Kiadó, 2003)
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Nagyon komoly zenei kalauz cím-
mel jelent meg az a kötet, amely ze-
nészvicceken, tréfás történeteken, 
verseken és „ál-szócikkeken” keresz-
tül mutatja meg a komolyzene humo-
ros oldalát. (Silenos Kiadó, 2009)

A komolyzenét – úgy szerzőit, mű-
veit és előadóit, mint zeneszerető kö-
zönségét – már ősidők óta valamiféle 
magasztos felhő lengi körül, aminek kö-
szönhetően a klasszikusok iránt kevés-
bé érdeklődők hajlamosak azt beskatu-
lyázni és egy legyintéssel elintézni. Pe-
dig a komolyzene is olyan területe a ze-
nei életnek, amely tele van vidám és ka-
cagtató pillanatokkal, a zenészek pedig 
ugyanúgy (ha nem jobban) fricskázzák 
egymást, mint az élet bármely más te-
rületén.

A Café Momus internetes komoly-
zenei magazin szerző-szerkesztőinek 
szellemi termékeként megszületett 
könyv már borítójával és címével is 
igyekszik hangsúlyozni szándékát. A ne-

ves zeneszerzők portréinak gyárilag, 
előre összefirkált verziói a sokak szá-
mára jól ismert tankönyvfirkálás meg-
idézésével igyekszenek rámutatni a ke-
zünkben tartott könyv újszerű látás-
módjára. Ahogy az egyik szerző, Ke-
rékgyártó György elmondta: szerinte hi-
ánypótló funkciót tölt be a komolyzené-
ről humorosan szóló kötet. „Nem kine-
vetjük a komolyzenészeket, hanem 
együtt nevetünk” – jegyezte meg a kötet 
alapjául szolgáló, összegyűjtött zenész-
viccek kapcsán. Szerinte a komolyze-
nében kevésbé jártasak és a zenészek is 
egyaránt izgalmas és humoros olvas-
mányra lelhetnek a kötetben.

A társszerző, Szűcs József azért hoz-
záteszi: bár a tréfás limerikek, a „nagy 
zeneszerzőket” (vagyis az annak hazu-
dott közéleti személyiségeket) bemuta-
tó szösszenetek és a vicces formában de-
finiáló ál-szócikkek saját szerzemé-
nyek, mindig valós tartalomból indul-
nak ki. Fontos ugyanis, hogy nevetés 
közben azért némi információ is megta-
lálja a fiatal olvasókat. A hírek szerint 
egy zeneiskolai tanár az ál-szócikkek-
ből tanított, mivel játékkal és humorral 
sokszor sokkal könnyebb. A szerkesz-
tők beszámoltak arról is: a kötet borító-
ja igencsak nagy sikert aratott a villa-

moson fiatalok körében, akik kíváncsi-
an szembesültek az előre összefirkált ze-
neszerző-fotókkal. A kötetből olyan – a 
viccek alapján a zenészkörökben evi-
denciának minősülő – információkra de-
rül fény, mint hogy a komolyzene „sző-
ke női” a brácsások, vagy, hogy „az ope-
rában végig énekelnek, ha valaki abba-
hagyja akár egy pillanatra is, hálából 
rögtön meg kell tapsolni”. A komolyze-
néről „kicsit” másképp szóló könyv sok 
mulatságos percet tartogat olvasójának. 

(Forrás: kultura.hu)

ZENÉSZVICCEK
– Miért rövidek a brácsás viccek? 
– Hogy a brácsások is megértsék őket. 

***

– Jó napot, a zongorahangoló vagyok.
– Igen? És ki hívta magát? 
– A szomszédok. 

***

– Kinek van valódi abszolút hallása?
– Aki azt is meg tudja mondani, hogy az 
ajtó fisz vagy gesz hangon nyikorog. 

***

– Milyen távolság van a C és D között?
– Hát, úgy 3 cm. 

Koncerten:
– Milyen szépen játszik ez a klarinétos!
– De uram, ez egy csellista!
– Bocsánat, rövidlátó vagyok…

***

Az opera pénztáránál:
– Kérnék szépen egy jegyet a mai 
előadásra
– Trubadúr?
– Nem, fodrász, de miért akarja tudni? 

ÁL-ZENEI LEXIKON
angolkürt 

– Általában oboáknál jelentkező, vi-
taminhiány miatt fellépő kóros elvál-
tozás, melynek során a hangszer töl-
csére megduzzad, hangja pedig egy 
kvintet mélyül. 

kottatár 
– Partitúrákat rejtegető mongol har-
cos. 

opera buffa 
– Vígoperák mértéktelen hallgatásá-
nak következményeként jelentkező 
emésztési rendellenesség. 

pikkoló 
– A kisebbik fuvolista napi söradagja. 

rondó 
– Nagyon csúnya körtánc.

szerenád 
– Hölgyek ablaka alatt több tételben 
elültetett hangvételű vízinövény. 

viola 
– Idegennyelvtudására büszke brá-
csás meglepetést beharangozó felki-
áltása (u. a. mint másnál a „voila!”).

vonósnégyes 
– Osztályzat a zeneiskolában (ötös 
alá). 

Könyvaj
ánló

Részletek a könyvb�l



19Kürtszó 2014. december – 27. szám

Tanév eleje, órabeosztás, pénteki 
nap. A kis növendék, amikor megérke-
zik, azonnal ledől két összetolt székre. – 
A hétvége után az első öt nap a legnehe-
zebb – suttogja, és becsukja szemeit…

***
2. osztályos kislány: 

– Tegnap voltam hangversenyen! 
1. osztályos kisfiú: 

– És hányadik lettél?
***

– Kértem többször, ne nyomd, ha-
nem húzd a vonót! Ne keményen szól-
jon. Puhán, halkan, finoman, olyan le-
gyen, mint az olvadó csokoládé… 

– Olyan undorítóóóóó? – kérdez 
vissza felháborodva a 12 éves. 

– Selymesre gondoltam… szájban 
olvadóra… fiam…

***
– Jobb később, mint korábban, 

ugye? – fut be az ajtón a növendék li-
hegve, kipirultan. 

– Gyermekem, ezt elszúrtad! Gon-
dolom azt akartad mondani, hogy jobb 
későn, mint soha, de mivel 20 perccel az 
óra kezdése előtt itt vagy, jobb hama-
rabb, mint késve! 

***
– Nagyon könnyű lesz megtanul-

nod, látod és hallottad is, az első és utol-
só része teljesen azonos. Bejelölöm ne-
ked, így: A rész, B rész, A rész. A, B, A. 
Tehát, csak két részt kell belőle megta-

nulnod az ismétlődés miatt. Ez jó hír, 
ugye? (a gyerek vigyorog…)

– A rész, B rész, A rész… Tanárnő! 
Árész a háború, a hadviselés istene volt 
a mitológiában!

***
– Visszaadom tanárnő kottáját, kö-

szönöm! 
– No, nagyon szívesen, de nyáron 

nem szeretnél játszogatni belőle? 
– Áááááá, nem! Majd szeptember-

ben visszakérem. Én most beállítom a 
sarokba a hegedűt. Rengeteg dolgom 
lesz nyáron, szerintem meg tetszik érte-
ni.

***
Egy szülő írásai kislányáról

– Anya, először pengetni fogom a he-
gedűt? 

– Igen. 
– És ha már szépen pengetem, akkor 

vonni fogom?
***

Vanda szolfézs mellett hegedűre is 
jár. A héten megvolt a második órája, 
amikor már nemcsak a hegedű tartását 
gyakorolták és a húrok nevével ismer-
kedtek, hanem meg is pengették azokat. 
Kérdezem tőle az óra után, hogy tetszett 
neki. 

– Tudod anya, nehéz és fájdalmas 
munka a hegedülés, de tetszik!

***

Vanda a kis barátnőjének magyaráz-
za a hegedülés rejtelmeit: – Tudod, 
Gréti a hegedűn szépen kell játszani, 
mert a hegedűnek lelke van!

***

Valamelyik nap Vanda nagy hévvel 
kezdett el gyakorolni. Lelkesedése an-
nak szólhatott, hogy a gyakorlás végén 
úgy gondolta, hogy eljátszik nekem va-
lami igazán meglepőt a hegedűn. Miu-
tán kellő időt és energiát fektetett a gya-
korlásba mondtam, hogy elrakhatja a he-
gedűjét. 

– Nem anya! Előbb még eljátszom 
neked a hegedűn a csillagok háborúját! 
– és már húzta is a vonót és dúdolta hoz-
zá a Birodalmi-témát. Csak a baj az 
volt, hogy pár hang után a dallam nem 
egyezett a hegedűn megszólaltatokkal, 
mivel csak üres húrokon játszott. Csa-
lódásának hangot is adott: – Anya, én 
gyakoroltam! Akkor miért nem megy? 
– Azért kincsem, mert a zeneszerzők 
nem csak az üres húrok hangjait írták a 
kottákba, hanem más hangokat is, amit 
a kicsi ujjacskáiddal le kell fognod. 
Ezért ha el akarod játszani, akkor sok-
kal több hangot kell megtanulnod le-
fogni. – Anya! Azok a zeneszerzők go-
noszak! Miért nem gondoltak arra, 
hogy az én ujjaim fájnak a húroktól?

***
Olvasom a hirdetést hangosan: min-

den héten, csütörtökön, a Kossuth téren 
fellépnek a zeneiskola tanárai, növen-
dékei. Vanda kijavít: – Nem inkább jö-
vendékek?! Kérdezzük az apjával, ezt 
hogy érti. – Hát, jövendékek azok a gye-
rekek, akik jövőre fognak járni zeneis-
kolába.
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  Az anyagokat gyűjtötte, az újságot szerkesztette: Szabó Tünde Júlia intézményvezető helyettes  
    Elérhetőségünk: Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola  4400 Nyíregyháza, Kürt u. 5-11.  Telefon: 06-42/504-346  

    E-mail: helyettesi@vikarzeneiskola.hu  Honlap: http://www.vikarzeneiskola.hu  Facebook: http://www.facebook.com/vikarzeneiskola  
  Készült: Örökségünk Könyvkiadó Kft-ben, 2014 novemberében  

Kellemes karácsonyi ünnepeket, 

boldog új évet 

és jó pihenést kívánunk 

a téli szünetre!
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