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A várakozás szentsége 

 

Mire is várakozunk ádvent idején? Jézus születésére, arra, hogy 

a teremtett világban maga a teremtő Isten is testet öltsön. Arra 

várakozunk, ami már réges-régen megtörtént. 

Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A felületen az ember 

köznapi életét mindenkor könyörtelenül meghatározza az idő 

három - múlt, jelen és jövő - látszatra összebékíthetetlen fázisa. 

A felületen igen. De nem a mélyben. Ott, a mélyben mindig is 

tudta az emberiség, hogy tér és idő mechanikus határait képes 

elmosni a minőség, a jóság, a szépség és igazság ereje. Elég, ha 

a nagy drámákra vagy a nagy zeneművekre gondolunk, melyek 

titokzatos módon attól nagyok, hogy többek közt alkalmat adnak 

arra is, hogy a jövőre emlékezzünk és a múltra várakozzunk. 

(…) 

Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra Aki 

van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás 

az után, aki van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és 

erről a vágyódáról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is in-

kább, mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét 

minden súlyát és megosztottságát. És mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek - meg-

születvén Betlehemben - maga a teremtő Isten is készséggel és véghetetlen önátadással ve-

tette alá magát. Ádvent idején mi arra várakozunk és az után vágyódhatunk: ami megtör-

tént és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és 

várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az idő-

ből. 

Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban mindennél távolabb áll 

tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágya-

kozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart. 

 

Pilinszky János 

  

HÍRLEVÉL  
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Évkezdéstől karácsonyig 

 

Egy évvel ezelőtti számunkban bizakodóan azt írtuk, hogy „talán már látszik a kilábalás 

útja” a járványból. És valóban sok minden történt azóta: vannak vakcináink, és sokan ol-

takozunk is, sokan (bár kevesebben) pedig nem. A vírus pedig mutálódik, itt kering körü-

löttünk, időnként az iskolánkba is hivatlanul betéve a lábát. Ez éppen elég ahhoz, hogy ne 

tudjuk élni a rég megszokott életünket: maszkot hordunk, csökkentjük a találkozásaink 

számát. Igyekszünk vigyázni egymásra és magunkra. 

Az őszi-téli idényünk az ének-zene oktásunkban is ennek megfelelően alakult: szerencsére 

jelenléti formában folyik a zeneoktatás, és – még ha maszkban is – de kórusaink is gyako-

rolnak, működnek. Novemberi tanári és növendékhangversenyünket még vendégek je-

lenlétében tudtuk megrendezni, decemberben azonban már sajnos csak a kamera nyilvá-

nossága előtt mutathatták meg növendékeink, hogy mennyit fejlődtek ebben az időszak-

ban. 

Emellett végre befejeződött a zeneoktatásnak is helyet adó törté-

nelmi épületszárnyunk még a nyáron elkezdődött felújítása. Az, 

hogy ez a késő őszbe (kora télbe) is belenyúlt, nem könnyítette meg 

növendékeink és tanáraik mindennapjait, ezúton is köszönjük a tü-

relmüket. Ugyanakkor minden itt lévő termünk padlózata megújult 

(csiszolással, olajozással és polírozással, de több teremben aljzat- 

és/vagy burkolatcserével), frissen ki lettek festve, sőt ennek a szárny-

nak az első emeletén néhány terem összenyitásával egy rendezvény-

terem is kialakult, amit – reméljük- a tavasz folyamán be is tudunk 

rendezni.  

Ilyen keretek közt tanul ebben a tanévben 68 tanít-

ványunk muzsikálni: 24 vonós, 7 fafúvós és 22 zon-

gorista növendékünk van, a legkisebbek pedig 15-

en a szolfézson keresztül ismerkednek a zene sok-

arcú világával. Szolfézst idén is Betti és Gitta néni 

tanít, a csellósokkal Gabi néni, a hegedűsökkel Vi-

vien néni foglalkozik. Furulyát továbbra is Lőrinc 

bácsi oktat, zongoratanáraink között Gitta néni és Pali bácsi mellett új kollégát is üdvözöl-

hetünk: Kaposi Gergely tanár urat, Gergő bácsit. Az alap énekórákat most is Bori néni 

tartja, aki a gyerekkórusunk munkáját is irányítja. Énekes iskolásainkkal Betti és Helga 

néni foglalkozik, számukra a kórusfoglalkozásokat szintén új tanárnő, Dr. Nacsa Jánosné, 

Ildikó néni tartja, aki emellett még egy „hangműhelyt” is beindított nálunk.  
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Az eltelt időszakról tanáraink szemével 

 

Ildikó néni a hangműhelyről 

A hangműhely a gyermekek zenei 

kreativitására épít. Az egyéni és kis-

csoportos alkalmakon a hangszerek 

hangja és a saját hang az önkifejezés 

szolgálatában áll. Eljátszani mind-

azt, amit szavakkal nem lehet egé-

szen kifejezni. Milyen módon jelenik 

meg a hangszerek hangján, hogy 

„olyan sötét-hideg őszi nap van 

ma”, „elestem tornaórán”, „erdei ki-

rándulás”, „éjszaka”, „vihar”. Ezt a 

képességet születésünktől fogva 

használtuk önmagunk közlésére gügyögéseink, csörgős játékaink során, azonban gyorsan 

elfelejtődik, ha nem használjuk. Ily módon átélt és kifejezett érzelmek egyben az érzelmi 

intelligenciát is fejlesztik, segítve a harmonikus személyiség fejlődését, támogatva a diá-

kok feladatokkal való megküzdését.  

 

Lőrinc bácsi a furulyásokról 

 

Szeptemberben négy új tanítvány tette meg első lépéseit a világhír felé ve-

zető rögös (gyakorlás) és lemondásokkal teli (gyakorlás) úton, kezdett el 

furulyán tanulni. Mindannyian nagyon ügyesek, és úgy érzem, hogy egy 

jó társaság van kialakulóban. Kollár Bori nagysikerű debütálása a novem-

beri növendékkoncerten meg is történt, ahol Baboss Hangával együtt kép-

viselték a tanszakot. Básty Levente személyében új trombitást fogadhatunk 

köreinkben. 

Nagy izgalommal várjuk a félévi koncertünket, amit előreláthatólag felvé-

telről tudunk majd a nagyközönség elé tárni. 
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Gabi néni a csellistákról 

A cselló tanszak létszáma 12 fő, ebből 

ketten B-tagozatosok, és ketten kezdők. 

Hamar megszoktuk az új helyzetet, 

amit a tantermünk felújítása okozott, és 

lendülettel kezdtük a munkát. Lassacs-

kán visszaköltözhettünk a megszokott, 

szépen felújított tantermünkbe. Örö-

münkre szolgál, hogy kaptunk új hang-

szereket, így akik nagyot nőttek, mére-

tes hangszert kaphattak. 

Hagyományainkhoz híven, a növen-

dékhangversenyen megint megszólalt 

a csellózenekar, mind a tizenketten 

együtt játszottak két magyar népdalt, a 

novemberi növendék gálahangverse-

nyen. 

Tanszaki hangversenyünkre minden 

növendék két darabbal készül, melyet zongora kísérettel adnak elő. Az adventi koncerten 

két karácsonyi dal kísérésével vettünk részt. 

 

Vivien néni a hegedűórákról 

 

A legfontosabb szá-

momra, hogy a diákjaim 

fejlődjenek. Szerencsés-

nek tartom, hogy négy 

kezdő tanítványom is le-

het e tanév elejétől. Ez 

amiatt is jó, hogy őket a 

saját módszeremmel 

kezdhettem el tanítani, 

tehát nem más tanártól 

átvéve, hanem friss 

„alapanyagként”. Már az 

első hónapokban megmutatkozott, hogy ki számára lesz fontos a későbbiekben a hegedű, 

kinek lesz a hangszere olyan, ami majdnem az egész életén át végigkíséri majd. Magyarán 

mondva: ki tehetséges és ki nem. 

A tehetség azonban nem elegendő, kell hozzá a kellő szorgalom is. Emiatt szeretném buz-

dítani a diákokat a gyakorlásra!  
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Gergő bácsi első tapasztalatai 

 

Nagy öröm ebben az iskolában dolgozni. Maga az épület is egy csoda, a gyerekek pedig 

kedvesek, tisztelettudóak, láthatóan érdekli őket a zongorázás, még a fiúk is tisztessége-

sen gyakorolnak, ami mindenképp gigabónusz...  A szülők rugalmasak és megértőek a 

különféle szervezési nehézségek során.  A Jóisten nagy ajándéka, hogy sok-sok kerülőút 

után idesegített. 

 

Gitta néni a félévről 

 

Az idei félév sokkal jobban sike-

rült, mint a tavalyi. Szerencsére 

nem volt online oktatás, és a 

koncerteket is megtarthattuk. 

Mindig nagyon örülök a kez-

dőknek, és annak, hogy több 

testvérpár tanul nálam, így az 

együtt zenélés örömét nemcsak 

az iskolában, hanem otthon is 

megtapasztalhatják a gyerekek. 

A tanszaki koncertünk jól sike-

rült, amit nemcsak online közve-

títettünk, hanem Google meeten 

is. A gyerekek láthatták szülei-

ket, és ez a jóleső érzésen túl biz-

tonságot is jelentett számukra. 

Büszke vagyok tanítványaimra, 

hogy az iskolai leterheltségük 

mellett ilyen szépen teljesítenek.  

 

 

 

* * *  
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Eseménykrónika 

A zene világnapja (2021. október 3.) 

Iskolánkban a zene világnapja al-

kalmából bemutató foglalkozásokat 

szerveztünk, amelyeken Betti néni 

és Helga néni, az énekes iskolás 

énektanáraink varázsolták el a gye-

rekeket és az érdeklődő szülőket 

egyaránt. Volt menetelés, dallam-

rejtvény, zenehallgatás, közös ének-

lés citeraszóra, muzsikálás, dalolás, 

labdaadogatás ritmusra, énekelve 

bemutatkozás. Megszólaltak a csen-

gettyűk, fabékák, műanyagcsövek, ütőfák, de a legszebbek a csilingelő gyermekhangok 

voltak. 
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„Reqviem” – tanári hangverseny (2021. november 8.) 

 

Az ősz fontos ünnep- és emléknapjai (október 6-a és 23-a, 

november 1-je és 2-a és 4-e) arra indítanak minden évben 

bennünket, hogy foglalkozzunk kicsit az elmúlással, gon-

doljunk közvetlen szeretteinkre és nemzeti hőseinkre egy-

aránt. 

Iskolánk zenetanárai – kedves művészvendégekkel kiegé-

szülve – Bach, Popper, Fauré, Handel, Bizet és Schubert 

művein keresztül segítették az iskolánk kápolnájában 

megrendezett koncerten ezt emlékezést és gyászmunkát, 

egyszersmind kicsit felelevenítették a „Zsámbéki énekes 

hétfők” szép hagyományát is. A koncert ötlet- és házigaz-

dája valamint rendezője Gabi néni volt. 
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Növendékhangverseny (2021. november 22.) 

 

„Hosszú hallgatás után végre megtartottuk az első nyilvános koncer-

tünket a pandémia kitörése óta. Az elmúlt időben volt online-koncert 

és olyan is, amelyet a iskolások és az érdeklődő tanárok előtt tartot-

tunk, de erre az alkalomra végre szülők, rokonok, barátok is jöhettek. 

És jöttek is szép számban. Remek kis koncert volt, változatos műsorral, 

hallottunk hegedűverseny-részletet, Haydn szonátatételt, testvérek 

négykezeseztek, egész apró lánykák angyali tisztasággal játszottak fu-

rulyájukon, elhangozott saját kompozíció is, és a koronát a tizenhárom 

tagú cselló-zenekar tette fel néhány népdalfeldolgozás előadásával.”  

Ennek a szép estének a szervezője és házigazdája Gergő bácsi volt. 
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Karácsonyi koncert (2021. december 17.) 

 

Az egész decembert alapvetően a 

karácsonyváró koncertre való 

készülődés határozta meg. Kik és 

milyen műsorszámokkal lépje-

nek fel? Milyen legyen az énekes 

és hangszeres műsorszámok ará-

nya? Mik azok a közös pontok, 

ahol különböző korú és zenei tu-

dással rendelkező növendékeink 

egyszerre tudnak megszólalni? Hogyan tudja 

mindez jól átadni az advent és a karácsony 

üzenetét? Megannyi kérdésre kellett választ ta-

lálni, és közben az is kiderült, hogy a vírus-

helyzet miatt a közönség csak az online közve-

títésen keresztül tud bekapcsolódni a prog-

ramba. Mindez nem szegte kedvét zene- és 

énektanárainknak, ahogy a diákjainknak sem, 

rendületlenül próbáltak, gyakoroltak. Még a 

koncert napjának délelőttjén is egymást váltot-

ták az énekesek és hangszeresek a koncert szín-

helyén, és persze izgalommal várta mindenki az 

esti fellépést. 

A Gitta néni – mint főszervező - által koordinált 

sok közös munka meghozta az eredményét: iga-

zán szép, lélekemelő muzsikát és gondolatokat 

hallhattak azok, akik bekapcsolódtak a közvetítésbe, vagy utóbb nézték meg iskolánk vi-

deocsatornáján (https://www.youtube.com/playlist?list=PLqrAogawXT4G-9eTB08uW7PuQNBV3A9N3). 

Itt is szeretnénk köszönetünket kifejezni diákjaink és tanáraink mellett iskolánk technikai 

dolgozóinak is, akiknek áldozatos munkája nélkül nem tudtunk volna együtt ünnepelni. 
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Terveink 2022-re 

 

Bár járványos időszakban csak óvatosan 

merünk előre tervezni, mégis nagyon bí-

zunk abban, hogy tavasszal nemcsak a 

tanítványainkkal, de szüleikkel is tu-

dunk újra élőben találkozni. A szokásos 

tanszaki és nagyobb koncertjeink mellett 

nyílt órákat és hangszerbemutatókat is 

szeretnénk tartani.  

Gitta néni egy táncszakkör beindítását is 

tervezi, részletek a plakáton: 

A jövő tanév indításának megkönnyíté-

sére úgy gondoljuk, hogy előbbre hoz-

zuk a jelentkezési időszakot is valamikor 

április elejére, a beiratkozásokat pedig 

augusztus végére tesszük, hogy szep-

temberre legalább a szolfézscsoportok 

beosztása és órarendje látható legyen. 

Reményeink szerint további hangszerek 

oktatásának a bevezetésével is gazda-

godni fog zeneiskolánk. 

Minderről a későbbiekben még további részletesebb tájékoztatást is fogunk küldeni. 

 

* * *  

 

Istentől áldott, szép, békés 

karácsonyt és kegyelmekben 

gazdag, járványmentes 

új esztendőt kívánunk! 


