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magyar, hanem külföldi koncerttermeknek, fesztiváloknak is. Legutóbb 
ez év tavaszán Erdélyben és Salzburgban turnéztak. Szinte felsorolha-
tatlan az a sok nemzetközi verseny, ahol nagy sikereket értek el. Számos 
hazai és külföldi díj fémjelzi szerepléseiket (pl. Arezzo, Spittal, Pécs, 
Sligo, Prága nagydíjai, több első és második helyezés, valamint karnagyi 
különdíj). 1982 óta rendszeres közreműködői hangfelvételeknek, s több 
önálló CD-t is készítettek.

Igen széles repertoárjuk felöleli a zenetörténet nagy korszakait a re-
neszánsztól egészen napjainkig. Műsorukon megtalálhatók a cappella 
és hangszerkíséretes kórusok, angol és olasz madrigálok, francia chan-
sonok, Bach, Haydn, Mozart, Puccini stb. remekei. Kiemelt figyelmet 
szentelnek Monteverdi teljes életművének, s előszeretettel mutatnak be 
kortárs darabokat (pl. Szőnyi Erzsébet, Kocsár Miklós, Orbán György, 
Daróci Bárdos Tamás, Hollós Máté. Mohay Miklós, Gyöngyösi Levente).

Jubileumi hangversenyükön főként névadójuk műveiből válogattak a 
Barokk Kamarazenekar (Kállay Gábor művészeti vezető) és Illényi-
Szappanos Edit (szoprán) közreműködésével. Előadásukban hallhattuk 
még Kodály Zoltán Balassi versére készült „Szép könyörgés”-ét. 
Zárószámként szólaltatták meg a régi tagokkal kiegészítve: Kodály 
Esti dalát. 

A magas színvonalú koncertet meghatott szavakkal fejezte be a veze-
tő karnagy és szép csokor kíséretében köszönetet mondott nagyrabecsült 
professzorainak Szőnyi Erzsébetnek és Párkai Istvánnak. 

A hallgatóság nevében további sok sikert kívánunk a Budapesti  
Monteverdi Kórus dalosainak és karnagyának Kollár Évának.

       Nagy Márta

Balatoni kórustábor 2017
A cím akár szokványos is lehetne. Hogy mégis mást takar, mint a meg-
szokott fogalom, azt az Óbudai Árpád Gimnázium egyhetes keszthelyi 
tartózkodása bizonyítja.

Lelkes karvezetők és kórustagok gyakran szerveznek közös felkészítő 
tábort egy-egy szereplés, fesztivál vagy verseny előtt. A célirányos mun-
ka, az intenzív együttmuzsikálás megkönnyíti a konkrét eseményre tör-
ténő felkészülést. A mindennapos, sokszor feszített tempójú, koncentrált 
éneklés sokszor vezet kimagasló eredményekhez.

A módszer évek óta bevált az óbudai diákok esetében is, azzal a kü-
lönbséggel, hogy ők egyszerűen „csak” együtt akarnak zenélni. Ennek 
érdekében hajlandók pénzt, időt és energiát áldozni, s mindezt a nyári 
szabadság terhére. Sajnos manapság már ritkán tapasztalhatjuk, hogy  
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a tizenéves korosztály ily nagy örömmel énekel „csak úgy”. 2017-ben 
tizenharmadik alkalommal jöttek össze a reál- és nyelvtagozatos gim-
názium jelenlegi és már végzett tanulói. A tábor alatt általában 4-6 kó-
rusművet tanulnak meg, amit egy zárókoncerten mutatnak be. Példaér-
tékű, amennyire komolyan veszik a diákok a hangversenyt. Természe-
tesen előzménye van annak, hogy utolsó nap másfél órás műsorral 
tudnak fellépni.

Az idei koncertet – az utóbbi évekhez hasonlóan – a Balatoni  
Mú zeumban tartották. A kánikula ellenére összegyűlt nagyszámú 
közönség igen színvonalas koncert részese lehetett. A klasszicista stílusú 
épület patinás aulája kedvez a vokális műveknek, így gyakran rendeznek 
itt kórusfesztiválokat. Az Árpád kórus szólistákat is ki tud állítani: min-
dig van, aki kiválóan fuvolázik, hegedül, zongorázik, klarinétozik, avagy 
énekel: a „Tiszán innen, Dunán Túl Népdaléneklési Verseny”-nek rend-
szeres résztvevői – több együttessel is, számos alkalommal kaptak az 
országos döntőben Kiemelt Arany minősítést.

A gimnázium énektanárai gondoskodnak az utánpótlásról, így több-
féle korosztályból verbuválják a kis- és nagy kórust. A dicséret egyértel-
műen a két karvezetőt, Orosz Erzsébetet és Kocsis Attiláné Kun Erzsébe-
tet illeti. Orosz Erzsébet májusban egy búcsúhangversennyel köszönt el 
a főállású tanári pályától. Szakmai lelkesedésére vall, hogy a követke-
zőkben is tanítja a manapság megengedett heti tíz órában az éneket,  
s viszi tovább az idősebb gimnazisták kórusát. Már a tavaszi búcsúztatón 
hallható volt az a nívó, ami sajnos már nem jellemző a magyar közép-
iskolákra. (Bár szerencsére mindig akadnak kivételek!) Megérdemelten 
lehetnek büszkék magukra, mivel idén a Fővárosi Középiskolák Minő-
sítő Hangversenyén, melyet a Szent Imre Gimnázium aulájában rendez-
tek,  a KÓTA elnökétől „Kiemelt Arany Minősítés Diplomával” minő-
sítést kaptak, plusz Országos Dicsérőoklevelet, valamint különdíjat  
a színes műsorválasztásért. 

Vendégszólistát is hívtak: egy magyar származású svájci mezzo éne-
kesnő közreműködött a múzeumbeli matinén. Kádár Viktória, aki a 
berni Musik Hochschulén idén diplomázott, Brahms két dalát, s Kodály 
„Rossz feleség” c. balladáját adta elő hallatlan szuggesztív erővel. (A mű-
vészt legközelebb 2017. november 18.-án, a Bárdos Társaság estjén hall-
hatja a nagyérdemű közönség Budapesten, a Régi Zeneakadémián.)

A keszthelyi hangverseny műsorán elhangzott Pierre Attaignant 
Tourdion-ja, Petrovics Emil, Udvardy László, Fauré egy-egy darabja, 
Balázs Árpád „Bodzavirág” c., Daróci Bárdos Tamás „Üszküdárá” c., 
Bárdos Lajos: „Széles a Duna” c. kórusműve, valamint Első népdalrap-
szódiája, Karl Jenkins „Adiemus”-a, s Billy Joel: „Dream of River” – fel-
dolgozása. Ütőhangszereken közreműködtek a gimnázium diákjai,  
s zongorán e sorok írója:

Nagy Márta


