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Zeneszgretete példaértékií
volt számomra

is, fiatal korában Magl cán, sztil falujá-

nak kis templomában orgonák, kántorkodott, csornai otthonunkban pedig gyakran

Sipos Bernadett: Szalrmai munkás- játszva. A dalokhoz, dallamokhoz, versekságodr l solrat lehet olvasni, halla- hez igazo dva gitfu oztam, furulyá ztam va1y
ni, hiszen eredményeídet nem lehet épp hegedi.iltem, a számomra kincset jeelvitatni; számos elismeréssel jutal- lent , kedves, anyai nagypaPámt l orokolt
maztak mát. Létrehozásának évében, hangszeren. Kovetkezetta felveteli, a szom1999-ben riigtiin megkaptad a Csor- bathelyi tanárképz(5te keriiltem ének-ze-

na SzolgálatáÉtt Dí'jat lriizolrtatásban
végzett munkádért, három éve pedig
Gy r-Moson-SoPfon Megye Szolgálatáétt Díjjal jutalmaztak. Ezek kitiín
visszajelzései annalr, hogy hivatásod
kivál míívelje vagy. Hogyan jutottál
idáig? Mesélnéla gyeÍmekkorodr l'
tanulm ányaidr l?

Szab Rita: Olvastam egy tibeti bolcsességet, amely szerint ,,Nem az írton jársz,

mágad va1y az ílt''. Ha visszatekiniek a

gyermekkorom Ía, ez a gondolat, val sággá
váWameg is jelent, hiszen azene az els pillanatt l kezdve életem fontos részévévált.
Már akkor ott volt a mindennapjaimban,
meghat átozva az utam, amelye n aztánvégig
kísért.Kisiskolásként a csorn ai zeneiskolában egyszetre két hangszert választottam' a
hegediít és a zon1otát, de e tanulmányaim
mellett figyeltem osztálytársaim hangszereire is, így kozben megtanultam furulyrízni,
majd fels ago7.atosként gitározni kezdtem. Kozépiskolás éveimb en ezt folytatva,

klasszikus gitfut tanultam. Ezekben az
években ismertem és szerettem meg a mai

napig legkedvesebb irodalmi-zenei m fajomat, az énekelt verseket. Megalakítottuk
a ,,K cosok" nev zenekart, veliik na-

gyon sok diákrendezvényen szerepelti.ink

verseket énekelve, népdalfeldolgozásokat

ne kozmiível dés szakra, ahol ismét a
klasszikus zene vált fiíszerepl vé. Azért a
gyakorlások, k ruspr bák mellett jutott

kis id a kedvenc énekelt versekre, zenekat
alapításra is, a ffiiskolás ,,Barangol k''-kal
énekelttink verseket, népdalokat, fuvola, klarinét, gitár kísérette|. Az els :'anáti
diplomaszerués után - melyet kés bb 8y^korlatvezet mentortanári szakképzettség,
mesterfokozatu játél<- és szabadid -s zervez tanári oklevél kovetett - utam visszavezetett sztil városomba, általános iskolámba, ahol már 30 éve végzem pedag gusi
munkámat' ének-zene tanárként, osztályfi5nokként,

k

rus- és népdalko r-vezet ként.

S. B.: vgytudom, édesap ádatkiivetted a
katedrán. Nemrégiben Yeszítetted el t,
akire példalcépkénttekintettél. Mesélnél
arr l az tiriilrségétl, amít azenei, tanáti
pályajelent?

A gyermekkor, a sztil i ház, ahogyansokak életében,u1y az énéletemben is

Sz. R.:

meghat ározta, kijelolt e a7.t az vtat, amelyen
a mai napig járok. Nekem nem kellett keresnem a
péIdát, mert az je|envolt azels
pillanatt l kezdve a családunkban. Edes-

j

apámnak tanít i végzettsége volt, napkozis
tanárként, szakfeltigyel ként dolgozott évtizedekig, egészen nyugdíjba vonulásáig.

zongor ázgatott. Szívesen emlékszem vissza

gyermekkorom vasárnap délutánjalta, mikor ketten odai'ilttink a zangorához, és az
énekkonyvekb l két sz lamban, sz lamcserével énekelttink. J volt hallani t, nagyon
szép hangja volt. Éd.'"pám elhivatotti ág^,
szakmai felkésziiltsége és emberi kvalitásai
lettek az én pályám legfontosabb és meghatátoz értékeiis. Iskolája, els és egyetlen
munkah.ly. lett az én iskolám, munkahelpm is, csak a kaptl ru fut nevek változtak
az éveksorán. Ami azonban nem változott,'
az a szellemi, emberi és szakmai orokség,
amit t le, a példaképemtl kaptam. Az t
kortilolel emberi és szakmai szeretet, tisztelet gyakran napjainkban is megnyilvánul,
amikor volt tanítványai és tanártársai velem
találkozva emlékeznek meg r la.

S. B.: A ,rlcapufa írt nevek'' mellett szá-

' Ínos egyéb változást

megéltélaz évek
alaft: változ olctatási rendszeg j meg
j nevelési trendelr... T bb generácí nyi
gyerek keríilt ki a kezeid lciiztil. Máslrépp

lcell-e odafordulni a mai gyerelrekhez,
mint a 10, 2o vagy 30 érryel ezel ttihez?

Sz. R.: Érdemes elgondolkodni azon, hogy
miaz,ami változott, s mi az, amiÍlem. Nem
vá|tozott (legalábbis a sajátéletemben nem),
az a Michelangelo által jegyzett gondolat,
amely a mindenkori szakmai feil dést mu-

tatja: ,,sziintelen tanulok." Ez kiilonosen
hangs lyos századunk felgyorsult világában. Ezt

j

Ipé|dázzae1y a tantermeinkben,

napi gyakorlatunkban is megjelen , id u-

tazásszertí párhuzam: kréta és digitális toll.
technika fejl dese természetesen az

A

ének-zene rákon is megjelenik. Magam
nagyon sok id t toltok a számít gépern
mellett' mert saját igényemmé vált , hogy az

ráimra, íinnepi miísorainkra olyan arya-

gok is bekertiljenek, amelyeket a 2I. század
iechnik ája számunkra kínál, s amelyeket a
ma diákjai is j l, szinte ,>anyanyelvi szinten''
értenek és értékelnek.Amire ezzel egytitt
nagyon figyelni kell, aZ az rákon bemulehet ségek". aránya. Ami
tatott
'technikai
ugyanis nem szabad, hogy vá|tozzon, mint
legfontosabb tevékenys ég az ének-zene rák
esétében, aza nagybétti. ÉNEKLÉSI
A hagyománytiszielet nagyon kozel ál|honzám, amit tanítványaimnak is szeretnék tovább adni, még ha ez a ma világában j val
nehezebb is, mint a korábbi években. De ez
is az utam része, mint ahogyan a tanári tevékenységem kiemelt teriilete, a tehetségek
gondozása. Az j nevelési trendek, oktatási
rendszerek, ahogyan említetted, johetnek
és mehetnek, de nem szabad, hogy változtassanak.gy általam nagyon fontosnak vélt
gondolaton' amelpt Jaromir John cseh ír ,

tanárt l olvastam:

,,A tanári hivatás lényege nem az ismeretekben, hanem a személyiségben rejlik...
legszemélpsebb kapcsolatban,
abban
amely az emb eff az emberhez koti
akár szavak és mindennemií tudáskozlés

a

amelynek keretében neves operaénekesek

és a Rackajam, Stin$, Norah Jones, Katie

Programot szeÍvealn, tanítványaim ked-

hallgatások mellett, talán tobb más jellegií

találkozhacnak a gyermekekkel. Mindkét

velik ezeket. Most tavasszal is késztiltink
e1y uj ,,kalandra'', Kodály Hfuy Jánosára.

Ez

egy j(, példa aZ érdekl désfelkeltésre.
Anépzene terén nálam már évtizedes munkával kialakított hagyományorués mtí-

kodik, amelynek támasza

természetesen

a Széchenyi Népdalkor, kicsik és nagyok
egyaránt, így az ebbe az irányba mutat
érdekl désfelkeltés'álland an jelen van az

iskolában' s az ráimon is. J példát mutat
a népdalkor, eredményességével,kozosségi
osszeta rcozásáva|. Ez a példa aztán elvezethet oda, hogy egyre tobben igényeljékeztaz
éneklést,megismerve kozelebbr l a népdalt.
A kérdésedreadott válaszom persze : rgy
lehet teljes, ha megemlítem a média felel sségétis. Az érté[ekmentén na1y hatást
gyakorol, s ezze|egytitt sajnos jelent s károkat okoz nap1ainkban á kereskedelmi média

(rádi k,

rclev

ízi k) igénytelensége.Ellenp

-

lusként akozszolgálati média bebizonyította, hogy lehet értékeszenét' is kozvetíteni a
nagykozonség, tobb generáci s hallgat ság
számáta, a klasszikus zenét népszertísít
,,Virtu zok" és a népzenénk értékeitbemutat ,,Folszállott a páva" miísorral.

nélktil.''

S. B.: Te meghallgatod azokat azenéket,

S. B.: Azenei dívat ewÍe inlrább eltávo-

nak?

a hangszefes zenét l. Jelenti ez azt
ís, hogy nehezebbé válik a klasszikus és
népzene iránt felkelteni a diríkolr érdelr-dését?

lodik

l

Sz. R.: A klasszikus zene megítéléseés sze'
rePe jelent s átalakuláson ment át az ut bbi

években, egymásnak ellentmond nyilatkozatokat lehetett és lehet ma is hallani, s szinte
mindegyikben megjelenik a zeneoktatással
szembeni kritika, de sehol nem találkozhav
runk megoldási javaslatokkal, elképzelésela
kel. Az én ,,megoldásom'', szereP- és felel sségvállalásom e téren az é|ményszetiíséget
helyezi el térbe, 3Z ráimon figyelve az
ado t t o sztály at t it iídj ei re, a me g fo ga|mazás'
ta, abeszédstílusra, értékrendre. Fontosnak

tartom, hogy tanítványaim korosztályuk-

nak megfelel szintií, értékes,min séget
kozvetít operael adások érto részesei is
lehessenek. Ezért is csatlako ztam az els k
kozott két hazánkban kiemelt támogatást
kapott klasszikus zenei programhoz, melyeket a Magya' Álla-i Operaház gondoz,
és az EMMI támogat. Az egyik az ,,ope'
raKaland'' program' az ut bbi évek legnagyobb szabásír kozmtível dési-koznevelési

projektje, amely lehet séget kínál évente
két alkalommal él operael adás megtekintéséreafovárosi Erkel Színházban.A másik

az ,,Opera Nagykovet" projekt,

rendhagy(, ének-zene rákat ajánl iskolák részére,

amilret a míndenkorídirítriaid hallgat-

Melua, Diana Krall. A szabadid beli zene-

tevékenységemr l is érdemes beszélnem. Az
Egerbe n szeÍzett mesterdiplomám azért is
kedves számomra' mert olpn teriiletet érintett' amelyet már atanítási utam els napjait l kezdve fontosnak tartottam. A mírltban
és a jelenben egyaránt megjelenik a kulturális-szervezés, hiszen gyakran szervezek

tanítványaimnak színházlfuogatásokat, kirándulásokat, más kulturális programokat,

versenyeket.

Ktilon

fejezetké''t

.-tthetem

az iinnepi miísorokat, amelyeknek szefvezése, osszeállítása jelent s alkot i munkát is
igényel. Szívem hez kilzel állna k a kézmiíves
tévékenységekis, erre sajnos talán az eddig
felsoroltakb l é,rthet en nagyon kevés id m
marad.
B.: "Emlftetted a Széchenyi Népdal'
kiirt. Mi ta rn ílrtidilr, és milyen eredmé-

s.

nyelret tudtok felmutatni?
Sz. R.:

A népdal maga az anyanyelrr,

s ne-

kiink ezt a nyelvet ,,beszélntink kell". Ennek a gondolatnak életet adva 2006-ban
megalapítottam a Széchenyi Népdalkort,
melynek el dje a ,,Csiribiri" gyermekzene-

kar volt, amit tanári pá|yám els éveiben
alapítottam. Végig a kodályi írton jártam,
népdalkultírránk gazdag kincsestátához,

kulturális orokségtinkhciz, a zenei arya-

z vezetve mindenkori énekeseimet.
Igazi népdalos kozosséget alkotva tobb

nyelvhe

Sz. R.: Igyekszem haladni a korra|, így, ha
a tanítványaim aján|anak zenei anyagokat,
dalokat, természetesen meghallgatom, s ha
igény van tá, véleményezem' értékelemis
számukÍa e magam m dján. Persze a ,,háttérben'' azétt ott van az a változatlan cél,
hogy megpr báljam ket az igényesség felé
terelni a konnyíjzene világában is, hiszen
már e zenei teriilet is megalkofta a maga
értékeit.

S. B.: Szabadid dben milyen zenét hall-

mint egy évtizede sz laltatjuk meg zenei
anyanyelvtink tobb dialektustertiletének

népdalait, s kozben énekeseim a miívészet
erejével átélik és megélik a ma1yar népdal
kozosségteremt erejét' s meg is értik identitás iizenetét.

Sok

szép eredményt

értiink el,

ttibbek kozott az országos Népdaléneklési
Min sít Versenyeken' az orczágos szinten
jegyzett és a Bart k Zeneház álta| kiírt Fehér Galamb népzenei versenyeken évek ta
arany és kiemelt arany fokozatokat, 8 éven

át a Gy r-Moson-Sopron Megye Legjobb
Népdalénekes Iskolája kittintet címe t, ezzel egyedtili népdalkorként orokre elnyerve
Sz. R.: Ha marad szabadid m (e, sajnos
ritkán ad dik), akkor az álta|am értékesnek a kiírás értékesvándorserlegét.
tartott zenék koztil válogatok, stílusmeg- Szakmai, miívészeti vezet ként magam is
kaptam elismerést. 9 éven át én vehettem
határozás nélkiil, leggyakrabban a világzene és a folkos dallamok kertilnek el térbe. át ezeken a versenyeken a Gy-M-s megye
Nagyon szeretem a moldvai, kalotaszegi és Legj obb NépdalénekesFelké szit(.lje címmel
mez sé gi népzenét is hallgatni, de ezigazán jár megtisztel kittintetést, díszoklevelet.
nem kapcsol ki, mert ha hallok egy j nép- 2018-b." rÓTA (M a1yaÍ K rusok Zenekarok és Nép zenei Egyiittesek Szovetség.)
dalt, el bb-ut bb azon torom a fejem, hogy
népdal kateg riában arany -min sítéstis
a népdalkor melyik csokrába tudnám beilleszteni. A teljesség igénye nélktil sorolnék szerezttink Sopronban az Enekl Ifírság
min sít hangversenÉn.
néhány kedvencet: Kaláka, Makám, Seb
Hangszeres' alkot i tanári tevékenységemThmás,
Ghymes,
Cseh
Muzsikás,
Zenekar,
Csík Zenekar, Nikola Parov, Bognár Szil- re is szívesen emléke zem vissza. Az iskola
via, Palya Bea, Sirtos, Vujicsics Egytittes, furulpegyiittesét vezeffem' és a mai napig
miíkodik a gitár-sulim, cé|ja a városban él
Budapest Klezmer Band, Hot lazz Band,
10-14 éves korosztá|y gitároktatása, az éneGyorgy
Ferenczi
Zohán,
Zorán, orosz

gatsz?

kelt vers

es az akusztikus zone megismertetese,
qepszenísítése,kezd es halad szinten ewt

ránt. MuHikáltam feln

n zenekarokban is,25

évgvoltam a Garabonciás Egyiines tagja, s a

hegedtirlést ujta el térbe helyezve népzsnétis
jtászhauaÍn a K{o' LásZl vezette népzenel'or-

ral. Veltik a Szili Haryomany rzÍ5 Néptánccsoportnak h zruk a alpalával t. Szep és kedves
élményeket adon utamhoz a Csornai Bárdos
K rusban eltolton idoszak. Az évek során ut&
mon írj barátokra találtam, rársakat, akiket a
7one, az énel<lésés a zenélésszeretete, s az aItalam villalt és képviselt énékrend elfogad.ísa
ten barátoklcí . Azity*,,találkozásoknak'' kdszonhet en élhedrnk át írjabb usp élményeket,
értékespillanatokat, legut bb éppen az elmult
esztend karácsonyán, amikor ew uínpadra
állhatnrnk és énekelhefftink a Kossut}r-díj*

Ghymes Egyiittessel. De emlékezetes a 2018-as
,,Meglepetes koncen'' is, ahol csomai zsnész es
énekes társakkal, volt CI jelenlegi taníwlínyoh
kal tobb h napos kCIztil dessel állnrnk cissze,
hogy a 4. gyeÍvagyujtásnál egy kicsit ,,kcinynyedebb'' karácsonyi dallamokkal Lpjiik meg
a város

lak

it.

ge*mrÉ lxrrgmmglo nE Nu smÉrqv-g tzro

m

sÁcos

Egyceltudatos, hiteles ember riátmesélrcd eL Ös.z" tudnííd foglatni a hitrrallást,
amit íitraralodul vrílagztgttrítgg;réletr'e?
S. B.:

Sz. R.: Egy életut id vel kialakít benntink egy
ars poeacfu, amelpt aztán kovetiink, amelpt
iryekszíink napr l-napra hitelesen meryal sí-

tani. Az én hiwallásom valahogy tlgy sálna,
hogy mindaz, amit tCIzek es gondolok, eW
olyan személyes es alkot j.lLgií muzsiktrs-a-

xnnÉ xpÁnos

r

ftáhapat*nán 14:Ü orát*l ae lKsZT ÉpuÍetáhen' i9'l4í
ft;íbepat*m*, $x*$frá.l'*rrrság ' t*r ]t. se*fln .alalí} a ''K*r*ltpár*s lt$zl*lE*dás
feltdte|einek jovítdsa ftábaputonán" lT0P"s't.'|"1s-st'/l1-ÍÜ1$- Üfi10/ e. proj*t
k.oretében slk gztilt l*tesÍtm*ny*k átadlásár_a, valg'nint sremiríl*tfomnli
t*n<Jerv*nytlnlsl*' A ren*{*zvény keret*bh*n a t*sá'tvxvsk h*[x*ettrr*g*l *ssi
el*adást h*llgathotnah lfies a trímában, valan-rint a ciztons;igos k{'elekedés

gÜ19" n"rárci*g 7-én keriiioor

l*gfr:nt**ahb srah;ályait tís n r'&Bapatonai ker h.párrit j*ll*ge*t*'*s*geit h*trtutat*
Íunreretterj*satŐ kia'Jv*nyt *sxtunk *xt*t mrtgjelerdek k-qzult. -&a eÍkÉoatjlí
k*rsh:párritot ac unnep*tye* &tadás után koessen használnt}re vnsseuk, i"nelyn*k
sCIrán * Üy,?lc*ríath}xn srernl lletjrik a k*r*hpárx* k$e.leÍ<*<l*s l*gíont*s*btl
b*t*rtond* orabályait.

pfrÜtnAt:
14:

_..

__ -
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t

ném megéreztetni, s megértetni taníwán1'aimmal (Vy,hogy kozben munkámat, tevékenpégeimet

a

megbízhatoság, hitelesseg jellemuzs.

ének rzi az id(St, l Azartja saímon
minden eleinket! /
Hallgass meg eg-y semmicske éneket, / S szíve
jarásathallod az idonek" l l
,,Embernek

MEGHIVO
N*aurnns-{is

nári tevé}erynég,amellyel az énekles és a 7one
szcpsegét, élményét,oromét CI értékeitszeret-

':ffi

Ratk J

z.ref Segítsd a

kinill

c.

dnmájában

az íltaJan is vállalt hirvallíst'' alnelyet egy énekes-hangszeres ének-zerre tlnáÍ
képviselhet el ad i pályá$a során. J pfu éve
fejezt|<t azt

,, tzom" magam is énekeimmel az id t,

s

ezeka )'semmicske énekek'' életutam fontos
részévéváltak.

