GYERKÓ
ANDRÁS
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.
BABITS MIHÁLY

Gyerkó András tanár úr, Négyfalu zeneművész egyénisége 1943. október 21-én született Négyfaluban (Bácsfaluban).
Elemi és általános iskoláit szülőfalujában végezte. Már abban az időszakban kitűnt
tiszta énekhangjával, kiemelkedő matematikatudásával, színpadi szerepléseivel,
hegedűjátékával.
A Légy jó mindhalálig című színpadi jelenet közkedvelt Nyilas Misijeként 1957-ben
jutott be az akkor egyetlen négyfalusi vegyes tannyelvű Elméleti Líceumba.
1961-ben kitűnő eredménnyel végezte el a középiskolát. Különösképpen a zene és
a matematika világa vonzotta. Reálszakos érettségi oklevéllel mégsem lett mérnök
(apja óhaja szerint), hanem eközben leérettségizett a Brassói Népművészeti Iskola
hegedű szakán. Diákkorában többször szerepelt hegedűsként a Népművészeti Iskola által szervezett koncerteken a diákklubokban, a Hadsereg Házában, a brassói
Operettszínházban. Komoly zenei megmérettetés után sikeresen bejutott a Zeneakadémiára, 5 éven át ismerkedett a Kodály-féle polifónikus éneklési módszerrel,
fejlesztette zenei képességeit hegedű és zongora szakon. Elvégezte a karvezető
mesterkurzust is.
1966-ban sikeresen államvizsgázott. Utána a féléves sorkatonai kötelezettségét
teljesítette.
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1967–69. között a zernyesti Elméleti Középiskolában V–XI. osztályosokat tanít. Célja
nemcsak a zenei ismeretek elsajátítása, zenei művek meghallgatása, az éneklési kézség kialakítása és fejlesztése volt, hanem a zene gyakorlati művelése közös
énekléssel mind a gyerekek, mind a felnőttek körében.
1969-ben álma teljesült, szülőfalujában, a Négyfalusi Elméleti Líceum mindkét tagozatán ő lett a zenetanár, a zene közösségformáló szerepét felhasználva megalapította az iskola kórusát és egyben a felnőttkórust is.
Hosszú évtizedeken keresztül vezetett gyerekkórusokat, furulyacsoportokat és felnőtt énekkarokat. Szerepléseik, vendegszerepléseik, fesztiválokon való részvételeik
fogják össze ma is a helyi magyar közösséget, és adnak lehetőséget a négyfalusi
magyarságnak a szórakozásra, a közös éneklésre és arra, hogy megmutassák magukat, Gyerkó tanár úrral az élen, a nagyvilágnak.
A tanár úr hivatásként éli meg az ének-zene tanítást, a karvezetést.
A négyfalusi kulturális élet szervezésében mindig aktív szerepet vállalt: népi egyetemek lebonyolításában, rangos zenei személyiségek, együttesek, előadó művészek
meghívásában, fogadásában, színjátszó csoportok meghívásában. Így vált Gyerkó
tanár úr és karvezető népművelővé, közösségformálóvá több mint négy évtizeden át.
1990. április 4-én megalapította a felnőtt magyar vegyes énekkart. Célja a közös
éneklés öröme mellett a magyar és az európai zenekultúra megismertetése és
megszerettetése. A kórus lelkesen bekapcsolódik az egyházi zenei rendezvényekbe is (szoboravatások, kórustalálkozók, egyházi gyülekezetek, kapcsolattartás más
helyi és külföldi énekkarokkal, együttesekkel).
Gyerkó András tanár úr több elismerő oklevél tulajdonosa:
– 1998-ban a Brassó megyei RMPSZ kitüntette tanári és karvezetői tevékenységéért;
– 2001-ben a Romániai Magyar Dalos Szövetség Márkos Albert-díjjal jutalmazta;
– 2007-ben a Tanügyi Minisztérium Érdemes Tanári Oklevéllel méltatta;
– 2007-ben a helyi közösség Zajzoni Rab István-díjjal tüntette ki.
Mint igazgató és közéleti személyiség lelkesen küzd a magyar tagozat fenntartásáért, a tehetséges gyerekek eredményeinek országos és határon túli elismeréséért.
Számos tanítványával megismertette a zongora, gitár, hegedű, furulya varázslatos
világát.

46

Kitartó, alapos, következetes, igényes munka jellemzi, és csak akkor áll ki a színpadra, ha tökéletes összecsengést hall a szólamok között.
A költő szavaival élve minden embernek létezik dal a lelkében, de csak az hallja
szépnek mások énekét, akinek szép a lelkében az ének.
Jó egészséget és gyümölcsöző, tartalmas életet kívánunk kedves kollégánknak!

KÖPE ILONA
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