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Deméné Ilonka Gabriella

TÍz ÉVES A LEHEL VEzÉR GIMNázIUM FÉRFIKARA

Azt mondják, Bach korában egy embert egész életében ért annyi hatás, mint napjainkban 
minket egy hét alatt. Bach korában nem éltem, de döbbentem élem át mindazt, ahogyan, 
amilyen gyorsan változik világunk. A zenében is! Megszámlálhatatlan irányzat, stílus, tehet-
séges, új utakat bejáró emberek, új lehetőségek – és egyre kevesebb a szabad idő. 

Szerencsére emberi értéket teremteni és őrizni szándékozó énünk nem változik. Mindig 
voltak, vannak és lesznek is olyan emberek, akik hisznek egy jó, nemes ügy fontosságában. 
Őrzik a lángot, és igyekeznek azt továbbadni. 

Ma már nem jellemző ránk a hangos, felszabadult éneklés. Pedig „…az ének felszabadít, 
bátorít, gátlásoktól, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, mun-
kára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre – fegyelemre szoktat ...megadja a művelt-
ség alapját, amivel aztán szebbé, gazdagabbá teszi az életet”. Kodály zoltán bölcsességében 
az a fantasztikus, hogy ez a mondat napjainkban is elhangozhatott volna egy állásinterjún 
– elvárásként.

Sokszor megfogalmazták már – Jászberény szerencsés, hiszen itt sokan énekelnek. Nagy 
múltú énekkarok színesítik városunk civil társadalmi életét. Mindegyik kórusban aktív a 
tagság, nagyszerű célokat tudnak maguk elé kitűzni. Sajnos azonban egyre nehezebb erre a 
nemes időtöltésre a férfiakat rábírni. Ahogy már korábban is írtam, az IDŐ….

Hogyan tudott 10 évvel ezelőtt egy férfikar összeszerveződni megfelelő létszámban?
Íme, a recept. Kellett hozzá egynéhány nekik való ének, egy karizmatikus igazgató és 

egy hivatásában hívő énektanár. „Szeretném, ha eljönnél és velünk énekelnél az iskolánk 
alapítványi báljának műsorában 2007. december elsején 19 órától. Az első közös próbánkra 
október 26-án, pénteken 18 órától kerül sor a 25-ös teremben.”

Deméné Ilonka Gabriella                                                                 Nagy András
         énektanár                                                                                     igazgató

Ezt a levelet néhány kolléga, kolléganő férje, szülő kapta meg. Az első próbára emlékeim 
szerint 15 fő jött el. Akkor még úgy gondoltuk, az alapítványi bálon tisztességesen helytál-
lunk – aztán gazdagabbak lettünk egy szép emlékkel.  De a „kerék mozgásba lendült”. Egyik, 
akkor még dalos társunk – Bori István – rímbe szedte a próbákon és a fellépésen megélt 
élményeit. Megfogalmazta, mennyire nagyszerű lenne, ha ez a közösség együtt maradna. 

2007 őszén megalakult a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium Férfikara. A próbák állan-
dósultak, a közösség lassan tényleg kórussá formálódott. Sokszor elmosolyodunk, amikor 
a kezdetekre gondolunk.  Eleinte a kotta csak szöveg volt. Próbálkoztunk kánonokkal, de 
jobbára egy szólamban énekeltünk. A létszámunk gyarapodott, néhány diák is közénk állt. 
Volt alkalom, amikor több mint 40 tagja volt a férfikarnak.

Nagy büszkeség, hogy iskolánk azon férfi tanárai, munkatársai, akik kórusunk alapító 
tagjai voltak, egy kivételével mind a mai napig énekelnek: Antics István jelenlegi igazgató, 
akkor igazgatóhelyettes, Bartóki József testnevelés–földrajz, Kovács János karbantartó, Ma-
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gyar Géza matematika–fizika, Nagy András matematika–fizika (akkori igazgató, ma nyugal-
mazott), Parti Tamás magyar–angol szakos tanárok.
Nézzük tehát azon diákokat, akik munkájukkal segítették, segítik közösségünket:

Pomázi Attila, Tóth Tibor, Oliver Sámuel, Oláh Ferenc, ifj. Lőrik László, Deme Tamás, 
Lénárth Ádám, Karácsony Gábor, Deme András, ifj. Miklós István, Cseh Dániel, Sas Dáni-
el, Gedei Bálint, Felber Ákos, Ilonka István, Taczmann András, Muhari Ferenc /elhunyt/, 
Kocsis Tamás, Odus Máté, Lukács Balázs, Vígh Benjámin, Magyar zoltán, Kővágó Máté, 
Kozma Máté, Farkas Tamás, Réti Tamás, Magyar Zoltán, ifj. Fecske Kálmán, Hoffer Lehel, 
Urbán László, Mézes István, Szűcs Bogdán, Gattyán Péter, Sedon Attila, Uti László, Kozma 
Máté, Oláh Ferenc, Vincze Szabolcs és Pomázi Tamás

Az évek során az alábbi tagokkal bővült kórusunk:
Madarász Lajos, Koczkás György, Czakó Viktor, Ország János, Józsa András, Tavasz Fe-

renc, Ignéczi Ferenc, Sebestyén Gábor, Bolla János, ifj. Bolla János, Körei-Nagy József, Kalla 
Pál, Vígh Tamás, Fehér-Kaplár Vendel, Szórád Sándor, Fecske Kálmán és Tavasz Ferenc.

A karnagy munkája sem volt egyszerű. Most nem csak a szakmára gondolok. A felsorolt 
nevekből is jól kitűnik, hogy rövid 10 év alatt mennyi változás történt a kórus tagságában. 
Szerencsére mindez nem ment a minőségi munka rovására. Viszont folyamatos kihívás a mű-
sorpolitikát az aktuális kórus tudásához, képességeihez alakítani.  Lelkesedésből, közös aka-
ratból szerencsére sosem volt hiány. Jól sikerült a mozgósítás a kolléganők között is, hiszen a 
férjek is beálltak az énekkarba: Buzás Zoltán, Deme István, Velkei Demeter (elhunyt), Bori 
István, Katona János, Berkó Attila. Nagy András igazgató úr hívó szavára néhány szülő is 
csatlakozott: Szőke Péter, Miklós István, Lőrik László, Fehér Kaplár Vendel és Kozma József. 

Fellépés 2009-ben a Berényi Borünnepen
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Szeretnénk iskolánk fiataljait is bevonni a közös éneklés örömébe. Nagyon nehéz a fiata-
lokat a rendszeres, sokszor küzdelmes próbákon benn tartani. Azt is látni kell, hogy a sikeres 
érettségi vizsga után a tanulmányikat máshol folytatják, így nehezebbé válik összehangolni 
a rendszeres próbákra járást. Ezért is kell külön megemlíteni Farkas Mátét. Máté diákként 
alapító tag volt, ma pedig már diplomás fiatal, aki bár Budapesten él, mégis mind a mai napig 
kitart a kórus mellett. 

Hamar közismertek lettünk a városban. Bátran állíthatom, megszeretett minket a jászbe-
rényi közönség. Mindig arra törekedtünk, hogy amit előadunk az tiszta, hiteles legyen. Az 
egy-egy koncert során megszólaltatott dalok mondanivalója ne csak nekünk, de a közönség 
számára is adjon jókedvet, kikapcsolódást. Ha kell – gondolkodtasson el. 

Karnagyként nem zenei korokban, zeneszerzőkben gondolkodom. A kórustagokat lá-
tom magam előtt, amikor egy mű megtanulásába belefogunk. Férfikar, jól állnak nekünk 
a bordalok. Gyorsan meg is kaptuk a jelzőt – dalárda. Nem szégyellem. A Palotásy János 
Vegyeskar dalárdaként kezdte működését, és lám, 2017-ben ünnepli megalakulásának 155. 
évfordulóját.

Néhány dalcsokrot magam állítottam össze, néhányhoz kutatások során jutottam hozzá. 
Szívesen énekelünk bordalokat, operett, musical részleteket neves vagy kevésbé neves ze-
neszerzőktől is. Egy-egy opera férfikari részletével is megpróbálkoztunk már. Nagy kihívás 
volt Gounod: Faust című operájából a Katonainduló. Pontos ritmus, helyes hangzóformálás, 
tiszta hangzás – a próbák állandóan megfogalmazott feladatai. Több tájegység népdalait is 
csokorba szedtük (palóc, jász, erdélyi). Műsorunkban felhangzott már Karai József, Bach, 
Händel, Bárdos Lajos több kórusműve is. Kórustagokban gondolkodom, akik szeretnek éne-
kelni. Többször írtam már, hogy nagyon gyorsan változó világban élünk. Emlékszem olyan 
kórusversenyre, ahol az általam irányított gyermekkar Gershwin egyik művét is énekelte.  A 
zsűri értékelése során ezt a mondatot fogalmazta meg: „ A Gershwin művet nem hallottuk!” 
Az ő értelmezésükben az általunk előadott kórusmű könnyűzenének minősült, amit egy „ma-
gára adó” kórus nem énekel. Szerencsére ez ma már nem így van!

Véleményem szerint minden embernek örülnünk kell, aki énekel. Meg kell találni azt az 
utat az énekelt dalokon keresztül, amivel a jelent formálva a jövőnket is tudjuk biztosítani. A 
férfikarral szívesen emelünk be a műsorunkba klasszikusnak számító, gondolatokat ébresztő 
ún. könnyűzenét. Sas Dániel kiváló zongoristának köszönhetően a megfelelő zenei alap, a 
„kényelmes” hangnem mindig adott volt. Új utakat keresünk. Egyik dalos társunk felesége, 
Bartókiné Koczka Éva tanárnő többször írt már dalszöveget a férfikar számára, amelyeket 
mindig nagy örömmel énekel a kórus!

Komoly mérföldkő volt a férfikar életében az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára 
a Jász Múzeumban megnyitott kiállításon való fellépés. A közel 25 perces dalcsokor (a you-
tube-on meghallgatható) mindenkire nagy hatással volt. Néhányan tréfásan azóta is emle-
getik, hogy a karnagyon kívül még egy hölgyet fogadnak el maguk között. Forgó Katalin 
igazgatóhelyettes a Fogolyének előadásával tette még emlékezetesebbé a fellépést. Nem 
múlik el közösségi, baráti összejövetel, hogy ne énekelnénk a korabeli dalokból részleteket. 
Megrendítő hallgatni a zengő férfihangokat. 

Az elmúlt 10 év bővelkedett meghívásokban. Megalakulásunk után hamarosan számos 
felkérés érkezett. Rendszeres fellépők lettünk a városban. Az iskolánk – a Lehel Vezér Gim-
názium – által szervezett számos műsorban vettünk részt adventkor, alapítványi bálokon. 
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A városi rendezvények szervezői is hamarosan megérezték a férfikar újszerűségét, és éltek 
a nem mindennapi hangzás lehetőségével. Énekeltünk nemzeti ünnepeinken – október 23-
án, március 15-én – redemptiós emlékünnepségen, koszorúzások során. Megtiszteltetés volt 
számunkra, amikor Vechta és Jászberény testvérvárosi kapcsolatának 20. születésnapi ren-
dezvénysorozatán résztvevők lehettünk. Városunk lengyel testvérvárosában is nagy sikerrel 
mutatkozott be kórusunk. Egy alkalommal Gyimesfelsőlokon is tapsolhatott a közönség az 
énekkar műsorának. 

Szívesen mondtunk igent más, a város életét színesebbé tevő felkérésekre is: Nemzeti 
Vágta helyi rendezvénye, pálinkamustra, kapitánykerti megemlékezés október 6-án, nemzeti 
összetartozás napja (június 4), Ferences templomi búcsú, adventi gyertyagyújtás, advent-
kor a rendezvénysátorban való fellépés, augusztus 20-i utcabál – meghívott vendégeként az 
Apostol együttessel. 

Énekeltünk különböző báli műsorokban: Gazdabálban, Keresztény bálban – több száz 
ember előtt. Egy-egy összeállított műsor – például az első világháborús dalcsokor – városunk 
határain túl is meghívást kapott. Bemutattuk Nagykátán és Tápiószelén. A kórus énekét hall-
hatták már kiállítások megnyitóin, de bormustra során is. 

Két alkalommal szerveztünk jótékonysági koncertet. A bevételt a vörös iszap károsultja-
inak javára ajánlottuk fel, valamint Alma Materünket segítettük egy új zongora megvásár-
lásában. Ehhez Sas Dániel nemes felajánlása is nagyban hozzájárult. Jánoshidán szintén 
fellépői voltunk egy jótékonysági koncertnek.

Kórusunk fennállásának 10 éve alatt önálló koncerttel is megörvendeztette váro-
sunk kórusmuzsikát kedvelő lakosságát. Az Élet dolgai és Csodálatos világ címmel 

A jubiláló férfikar



Művészet 11

gondolatiságában tematikus műsort mutattunk be, mutattuk meg a férfilélek rendkívül 
izgalmas sokszínűségét.

Megünnepeltük 5 éves születésnapunkat is. Csatlakoztunk a Pedagógus Kórusok Or-
szágos Társaságához. Így bemutatkozhattunk Hajdúszoboszlón, Komáromban, Szekszár-
don, Sopronban. A megyei felnőtt kórusok énekkari találkozóján – a zene Világnapjá-
hoz kapcsolódóan – állandó fellépők vagyunk. Szolnokon, Martfűn és Fegyverneken is 
énekeltünk már. Örömmel veszünk részt kórustalálkozókon. 

Kitörölhetetlen emlékként maradt meg minden kórustagban a XX. Jász Világtalál-
kozó jászberényi bemutatkozása. A közreműködés Carl Orff: Carmina Burana című 
nagyszabású oratóriumában, a neves művészekkel való fellépés, a több ezernyi hallgató-
ság mindannyiunknak katartikus élményt jelentett. A próbák jó hangulatát sosem fogjuk 
elfeledni!

Jó végiggondolni az elmúlt 10 évet. Megannyi izgalom, emlék, nevetés, élmény. 
Meggyőződésem, szegényebbek lennénk nélküle! Nemcsak mi, de reményeim szerint 
mindazok is, akik már hallottak bennünket.

Magam, akinek az a szerencse jutott, hogy ezt a kórust vezethetem, nagyon büszke 
vagyok. Büszke vagyok arra, hogy a férfikar 10 év után ereje teljében van – minden tekin-
tetben. Bízom abban, hogy az út, amelyen haladunk, folytatódik, és még sok nagyszerű 
pillanatot élhetünk meg így – EGyüTT!


