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vette át a kórus vezetését. Zongorakísérőjük: Kovács Ottilia. A kórus rend-
szeresen szerepel ünnepi hangversenyeken, jótékonysági hangversenyen, 
részt vettek 2006-ban a Kodály Kórustalálkozón. Külföldi utak is színe-
sítik a kórus életét, és négy önálló CD-t jelentettek már meg.

A képzett hangú énekesek kamarakórusa igényes művet, Orbán 
György: VI. mise, Kyrie, Gloria, Agnus Dei tételeit adta elő, egységesen 
szépen megformált előadásban. Tamás Alajos: Szeretet himnuszával zár-
ták műsorukat. 

A kórusok bemutatását és a műsort Pölöskei Ildikó ismertette. A kórusok 
előadása közben két igen szép verset adott elő – Rónay László: Köszöntő-
könyörgés; majd Szabó Miklós: Alajos atya passiót vezényel. – A hangver-
seny befejező részét, a közös ének jelentette, a színpadra vonuló Összkar 
szólaltatta meg Tamás Gergely Alajos Nándorfehérvár 1456 c. oratóriu-
mából a Hunyadi, bízzál! c. korált. A hagyományokhoz hűen, mint min-
den eddigi Emlékhangversenyen a kórushoz a közönség is csatlakozott, 
és zengett az ének mint egykoron a szerző- a lánglelkű karnagy vezény-
letével. 

A Páter Tamás Alajos Alapítvány vezetősége, őszinte köszönettel búcsú-
zott a méltó módon rendezett hangverseny végén a Zalaegerszegen ott-
hont adó iskola vezetőitől, a szervezőktől és közreműködőktől, további 
sok sikert kívánva. 

A Budapestről érkezett Alapítvány egyúttal kifejezhette örömét, hogy 
jelentkező lévén, már tervezhetik az ország egyik másik városában a követ-
kező 10-ik Emlékhangverseny programját. Tovább élhet a hagyományőr-
zés nemes szándéka: a zenei értékek és emlékek továbbadása a felnövek-
vő generációban is minél szélesebb körben. 

Márkusné Natter-Nád Klára

Zene a Pannónia Sacrában

„A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem, hogy táplálkoz-
zunk vele. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem 
él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. 
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”- írja 1944-ben 
Kodály Zoltán 

1998 szeptemberében első alkalommal léptem be nagymamaként a 
Városmajori templomba a Pannónia Sacra tanévnyitó Veni Sancte-jára. 
Elbűvölt a gyerekek bevonulása alatt a folyamatosan hangzó, hangszerek-
kel kísért énekek bensőséges érzéseket indító hangulata. Az éneklésbe 
lassan mindenki bekapcsolódott, és a hangzás egy nagy crescendo-val ért 
véget, amikor az új kis első osztályosok is helyükre ültek. Ez az élmény 
kísér azóta is az iskolamisék, tanévnyitók és zárók alkalmával, immár 13 
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éve. A zene hatása alól –ha kicsit is nyitott a szívünk – nem tudjuk kivon-
ni magunkat. A Pannonia Sacra tanulói így indulnak az iskolai életnek 
6 évesen, s a lelkük már a muzsika rabságába kerül.

Miért is fontos ez a hatás? Talán többen túlzottnak ítélik Kodály szerint 
a zenei nevelést 9 hónappal a gyerek születése előtt kell kezdeni. Ha kicsit 
elgondolkodunk, rá kell jönnünk ennek a gondolatnak az igazságára. 
Tény, hogy a zene a legmélyebbre ható művészeti ág. Valójában már a kis 
születendő élet átveszi az anya ritmusát, érzékeli a dallam rezonálását. 
Ilyen korán és ilyen mélyen kapcsolatba kerülni más művészetekkel le-
hetetlen. Ez a kezdet azonban folytatódik az iskolai élet mindennapjaiban. 
Reggelente csengetésre megkezdődik a szilencium, amikor az élen furu-
lyázó gyerekeket libasorban követik az iskola diákjai, gyülekezvén regge-
li közös imára. Fegyelmezetlenség nincs, a zene maga fegyelmez. A napi 
indulás kellemes hangulata adott.

A Pannonia Sacra „csak” egy zenetagozat nélküli általános iskola, még-
is fontosabb szerepet kap a zene, mint más iskolában. Főszereplők termé-
szetesen Gyuri bácsi és Andrea néni voltak. Hála az ő lelkes, fáradtságot 
nem ismerő igyekezetüknek. Az ő munkájuk átörökítése, illetve folytatá-
sa remélhetőleg hosszú éveken át megőrzi az eddigi hagyományokat. 
A tanító nénik ugyancsak kiveszik részüket a nevelés eme területén. Ma-
guk is beállnak a gyerekek közé, vezetésükkel kis együttesek alakulnak. 
A tanulók igen nagy arányban látogatják a zeneiskolai órákat is, így a 
negyedik év végére kellemes kis hangversennyel tudják megörvendeztet-
ni szüleiket és a hallgatóságot. Az együttes éneklés, zenélés közösségfor-
máló erején kívül megismerik egymás egyéb oldalú képességeit és meg-
tanulnak örülni társaik sikerének.

Nagy szerepet kap a magyar zenei anyanyelv, a népdalok tanulása, 
amelyet a néptánc még élvezetesebbé tesz. Egy-egy osztályműsor gyakor-
ta valamelyik tájról való táncos koreográfiával záródik, betetőzve a már 
amúgy is nagyszerű hangulatot.

A tanév végének közeledtével csaknem minden esztendőben egy nagy-
szabású ünnepi hangverseny alkalmával adnak számot az iskola diákjai 
az évben elért eredményeikről. A helyszínek között szerepelt a Zeneakadé-
mia nagyterme és a Szt. István Bazilika is. Az ünnep hangulatát emelen-
dő a tanulókon kívül volt diákok, tanárok, a művészeti életben tevékeny-
kedő szülők is közreműködtek. Az iskolai kórust és zenekart lelkes szülői 
gárda bővítette a záró számoknál.

Az iskola 20 esztendős, csaknem egy emberöltő alakította hagyomá-
nyait. Szép és nemes célok vezérlik, igyekezete a kodályi útra mutat. Az 
ő gondolata: „Az iskolában úgy kellene tanítani az éneket és zenét, hogy 
ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére 
beleoltsa a nemesebb zene szomját. Sokszor egyetlen élmény egész életre 
megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre 
bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.”
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Nagy örömünkre szolgál, hogy már öt unokánk látogathatta ezt az 
intézményt. Bár a Pannonia Sacra sem tehet tantervébe több énekórát, 
mert az még Kodály óta megoldatlan, de azt a kis lehetőséget is követen-
dő módon kihasználja. Bár több gyereknek lenne lehetősége olyan isko-
lába járni, ahol felismerik és teljesítik ezt a lélekemelő kötelességet! Aki 
énekel, az boldogabb ember. A dalban kifejezheti örömét, bánatát, bol-
dogsága átsugárzik környezetére is. Ne feledjük: csak boldog gyerekekből 
lesznek boldog felnőttek és belőlük lehet boldog ország. 

További sikereket a boldog gyerekek nevelésében, Isten éltesse sok-sok 
évig a felnőtt korba lépett iskolát!

Somorjai Paula
 

Tarhosi példa – újra hasznosításra

Béres Károly, a ceglédi Állami Zeneiskola hosszú évtizedekig szolgáló ki-
tűnő igazgatója – egy tavaly tőle hozzám került dokumentum szerint – 
már 1985-ben kollégái figyelmébe ajánlotta az 1946-ban alapított és 1954-
ben sajnálatosan megszüntetett, ám hajdani diákjai és áttételes hatása 
révén zenei életünkben máig jelenlévő iskola zenei képességvizsgálati 
eljárásának ismertetését. Az Országos ének és zenei szakirányú líceum és 
tanítóképző-intézet és a vele kapcsolatos ének és zenei gyakorló általános 
iskola a magyar vallás- és közoktatási miniszter 116.453/1946. IV. sz. ren-
delete alapján kezdte meg működését Békés községben 1946. szeptember 
1-jei hatállyal. 

A Békéstarhos intézet első tájékoztatójában (kelt 1946. november 13-án) 
olvasható rendelet-idézet szinte Kodályék népdalgyűjtőként szerzett ta-
pasztalatából fakadt álom megvalósulása felé tett lépésként mutatja be az 
alakuló intézmény céljait. A Bartók emlékezete című írásban (1955) olvas-
hatjuk: „…látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetséget és friss életerőt, 
feltetszett előttünk egy a népből újjászületett, művelt Magyarország képe.” 

A tanuló-toborzásra kiadott tájékoztató szerint a gyakorló általános 
iskola feladata: 

„A magyar, elsősorban paraszti származású, kiváló ének és zenei tehet-
ségű tanulók egységes, alapvető, nemzeti műveltséghez juttatása, ezek 
mellett az ének és zenei képességük kifejlesztése és előkészítésük az ének 
és zenei szakirányú líceumban, illetve tanítóképző-intézetben való tovább-
tanulásra.”

„A líceum és tanítóképző-intézet feladata a magyar, elsősorban parasz-
ti származású, kiváló ének és zenei tehetségű tanulóknak nemzeti szellem-
ben erkölcsös polgárrá nevelése, általános gyakorlati irányú műveltség 
megadása, a családi és általános iskolai gyermekneveléshez és tanításhoz 
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