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Halmos Katalin 1974-ben

a középiskolai zenetanítás mel-

végzett a kolozsvári Zenekon-

lett, de „nem középiskolás fokon”

zervatórium

szakán.

tanított, hanem nagy szakmai

Bácsban

tudással és pedagógiai hozzáér-

és Szucságon tanított 1979-ig,

téssel szerettette meg a zenét egy

amikor versenyvizsgával a mai

olyan világban és iskolarendszer-

Báthory Líceumba került. A bácsi

ben, amelyben a fontosnak tar-

gyermekekkel rádiós zenetanítási

tott reáltantárgyak után a zene-

sorozatot indított, és a Harang-

és énekórák valahol a sor végén

virág című tévésorozatot Vermesy

kullogtak.

pedagógia

Mezőszoporon,

majd

Péterrel és Péter Jánossal együtt

Stílusosan

a

laudációt

álmodta meg. Kisiskolásként én

énekelnem

kellene

himnusz

is részt vettem ez utóbbin, máig

formájában,

hiszen

meghatározó élményem ez a já-

csak az életrajzi adatokat tudom

tékos utazás a zene birodalmába.

visszaadni, és kimarad az a sok

Lektorként, társszerzőként nem-

érzés, élmény, ami összeköt min-

csak a neve van ott a zene-

ket a közös éneklés által Halmos

tankönyveken, hanem a sorok

Katalinnal, Kati nénivel. 20 évvel

között felfedezhető sok év pe-

ezelőtt, amikor Kati néni szülési

dagógiai tapasztalata, tudása, a

szabadságon volt, a kórus titokban

zene szeretete is. Noha lehetősége

betanulta Orlando di Lasso Zsoldos

lett volna tudományos karrierjét a

szerenádját, és meglepte vele Kati

Zeneakadémián folytatni, maradt

nénit: „Asszonyom, édes úrnőm,

szavakban

halljad e víg dalom...”

minden mozdulatát. Köszönjük, Kati néni, az

Most nincs rá lehetőség, hogy a

éneklés, az együttlét örömét, a harmónia

kórus egykori tagjaival együtt énekeljünk,

megtapasztalását! A kórus több volt sokunk

de e laudációra készülve megkérdeztem az

számára egy egyszerű énekkarnál. Mai diákok

egykori kórustagokat, kinek mit jelentett a

számára szinte felfoghatatlan, hogy önszán-

kórusban való éneklés.

tunkból péntekenként délután 5 órától két

Általános vélemény szerint üde szín-

órát próbáltunk. A kórus az élni akarás szim-

foltot, életet adó oázist jelentett a kórus az

bólumává is vált sokunk számára akkor,

iskola, a diákok életében. 30 éve került Kati

amikor már-már belénk fojtották a szót, és

néni a Báthory Líceumba, és még abban az

nem volt szabad magyarul szólni iskolai bal-

évben, a 400 éves évfordulóra készülve meg

lagáson. Latin szöveggel ugyan, de mégiscsak

is alapította az iskola kamarakórusát. A 30

Kodály Zoltán írta művet énekeltünk. Nem

év alatt sokan megfordultunk a kórusban,

csendesen, hanem énekszóval tiltakoztunk

egyesek egy életre megszerették a kórusé-

az elnyomás ellen. Ugyanilyen „a főokos előtt

neklést, és azóta is más-más kórusokban

vigyázzban álló láthatatlan röhögés”-szerű

keressük azt a megfoghatatlan, leírhatat-

csíny volt az, amikor a Megéneklünk Románia

lan élményt, amit Kati néni tudott nyújtani.

fesztiválon Palestrina és Wagner műveit

Talán a legbeszédesebb az a tény, hogy a

szólaltattuk meg.

420, 425, 430-as évfordulóra az első hívó
szóra

Budapestről,

Zenei hallásunkat, szépérzékünket is

Sepsiszentgyörgyről,

csiszolta, alakította a különböző szerzők által

Vásárhelyről eljöttek a régi diáktársak énekel-

írt művek megszólaltatásával. Kodály, Bartók,

ni. Negyvenéves véndiákok és mai diákok

Bárdos, Bach, Purcell, Mozart és kortárs fiatal

együtt figyeltük újból szeretett karmesterünk

szerzők műveit is énekeltük. Mindig csodál-
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tam Kati néni nagy türelmét, ahogy a sokszor

a világot még nem ti vezetitek, de szebbé

kottát olvasni nem tudó diákoknak betaní-

teszitek az egyes lelkeket, és ezáltal egy na-

totta a szólamot, és a zeneileg képzetleneb-

pon talán az emberiség is szebbé, szeretet-

bek is részesei lehettek annak a csodának,

re méltóbbá válik. Akkor majd az egész világ

amit csak a közös éneklés által élhet át az

egy nyugodt, szeretnivaló faluvá szelídül.

ember.

Én is szebbé, jobbá váltam áldásos
1989 után megnyílt az út a külföldi

munkádnak köszönhetően, és nagyon sok

szereplések előtt is: Szombathelyen, Miskol-

kortársam, majd megannyi ifjú dalos társam,

con, Veszprémben, Kecskeméten, Budapes-

akik velem együtt vallják ugyanezt. Többek

ten, versenyeken és fesztiválokon énekelt a

lettünk. Jobbak lettünk. Boldogság volt együtt

kórus. Örömmel hallottuk ifjabb kórustár-

énekelni!”

saink élménybeszámolóját, hogy a kórusnak

„Isten tartsa meg lelkesedésedet,

köszönhetően hány helyre jutottak el, ismer-

halmozzon

el

egészséggel,

energiával,

hették meg más karmesterek munkastílusát,

türelemmel jövőbeni munkádhoz! Sokszo-

de Kati nénit senki más, híres karmesterre

rosan részesülj a szeretetben, amit nekünk

sem cserélték volna el.

nyújtottál! Hiszem, hogy várnak rád újabb

Kati nénit méltató soraimat az egyik

nemzedékek! És várjuk mi is, régebbi idők

kórustag jókívánságával zárom, aki szerint,

dalosai, hogy újból együtt lehessünk! Énekelve

ha a világot a karmesterek varázspálcája

fiatalodni, boldognak lenni, együtt, esztendők

irányítaná, akkor nem félne a jövőtől.

múltán is!” (Elekes Csongor)

„Erről szól hát, erről is, drága Kati
néni, a te munkád, az elmúlt 30 esztendő.
Erről szól a hozzád hasonlók munkája. Sajnos,

Sógor Csilla

