Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy
embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden
ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának
szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emelkedésének
egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek
hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője.
KODÁLY ZOLTÁN
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GYULAI-GYÖRGY
ÉVA

A baróti Gaál Mózes Gimnáziumban is tevékenykedik az emberiség egyik
ilyen jótevője. Ő Gyulai-György Éva zenetanárnő. Nem baróti, még csak nem
is erdővidéki, ám közel negyven éve él közöttünk. Ez idő alatt gyermekeink
nemzedékeit tanította a zene szeretetére, felnőtt- és gyermekkórust alapított és vezet hosszú ideje, alapító tagja és vezetője a megye egyik legrégebbi és legismertebb régizene-együttesének a Kájoni Consortnak. Fesztivált
és dalostalálkozót szervez, és segít, ahol tud. Csendben, nem kérkedve
annyit tesz a városért és a tájegység megismeréséért, hogy már nemcsak
tiszteletbeli erdővidékinek, hanem minden tekintetben honosítottnak tekinthető.
Gyulai-György Éva 1956. december 21-én született Szászrégenben. A zeneszeretet bűvkörében élt, hiszen édesapja a híres hangszergyár egyik
hangolója és hegedűkészítő mestere volt. Nem csoda, hogy tanulmányait a
helyi zeneiskolában kezdte el, majd a marosvásárhelyi főiskolának zenepedagógiai szakán folytatta, ahol az erdélyi régizenei élet meghatározó alakja,
Branner Nóra hatására jegyezte el magát egy életre a reneszánsz zenével.
Szeretettel gondol vissza egyetemi éveire, tanárai igényességére, értékformáló szerepére, kiemelvén Birtalan József zeneszerző-karmester hatását, amely végigkísérte egész pályafutását. 1980-ban került Barótra, ahol
tagja lett az Erdővidéki Camerata régizene-együttesnek. Ennek megszűnése után, néhány esztendeig kimarad életéből az aktív zenélés, de 1988-ban
néhány zenészbarátjával megalakították a máig működő Kájoni Consort
Régizene Együttest. Az elmúlt közel 30 év során számos fellépésük volt Er-
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dély és Magyarország neves kastélyaiban: a fertődi Esterházy-kastélyban,
a Károlyi-kastélyban, a sárospataki Rákóczi-várban, Debrecenben, Budafokon vagy éppen Európa nagyvárosaiban: Bécsben, Münchenben, Párizsban,
Londonban. Arra is büszkék, hogy azon szűk csoporthoz tartoznak, akiket
amatőr státusuk ellenére évről évre meghívnak a nemzetközi rangra emelt
Csíkszeredai Régizene Fesztiválra.
Mindezzel párhuzamosan Gyulai-György Éva a zene erejével tanít és nevel.
Pályafutása során fontosnak tartja az iskolai kórusmozgalom fejlesztését, a magyar népdaléneklés és a hagyományok megszerettetését. Míg a
tanárok jelentős része a tanórák után „leteszi a lantot”, Gyulai-György Éva
partitúrákat válogat, vezényel és igyekszik népszerűsíteni, megszerettetni
a minőségi muzsikát. Pedagóguskórus vezetésére kérik fel, megalakítja az
iskola tanulóiból a Gyöngyharmat gyerekkórust és reneszánsz együttest,
amely 1992 óta működik az iskolában. A Gyöngyharmat gyerekkórussal
számos fellépésük volt itthon, Magyarországon, de eljutottak Ungvárra,
Munkácsra, Beregszászra is. A székely népdalok csodálatos hangzásvilága
Belgium több városában és Brüsszelben is felcsendült, koncertkörútjuk bevételét pedig a baróti fogyatékkal élő gyerekeknek adományozták.
Eddigi tevékenysége alatt több száz fellépést, koncertet tartott helyi, megyei, országos és nemzetközi fesztiválokon, versenyeken az általa vezetett
kórusokkal, együttesekkel. Fáradhatatlan munkájának eredménye a megyei, regionális versenyeken elért szép eredmények. 1996-ban a Năvodari-on megszervezett országos kórusversenyen III. helyezést ért el a Gyöngyharmat kórussal. Jelen van mind a gyermekkórussal, mind a felnőttkórussal
a világi és egyházi ünnepek műsorán. Adventi és karácsonyi koncerteket
tartanak Erdővidék különböző felekezetű templomaiban, énekükkel igyekeznek szebbé és meghittebbé tenni a hallgatóság ünnepét. 15 éve szervezője az Erdővidéki Dalostalálkozónak, melynek célja a zenei anyanyelv kialakításának ösztönzése és a népdaléneklés megszerettetése az általános
iskolákban. A Kájoni Consort Régizene Együttessel évente megszervezik az
Erdővidéki Régizene Találkozót, melynek igazi korhű hangulatát az olaszteleki Daniel Kastélyszálló biztosítja, ugyanakkor célja az erdélyi és magyar
reneszánsz zene megismertetése.
Munkássága túlmutat a mindennapokon, továbbterjed és virágzik azokban
a szívekben, ahol befogadták, ahol nyomot hagyott egy-egy gondolatával,
dallamával, mosolyával. Legnagyobb elégtételének azt tartja, ha volt tanítványai zeneszerető, -értő emberekké váltak, és nagy örömére sokan
közülük felnőttként is különböző városok kórusaiban énekelnek. Mindez
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„Valóban szép nap az, amelyik énekkel kezdődik vagy fejeződik be. Mert az
ének vagy a hangszerrel eljátszott dallam szívünk melengetője, kedvcsináló és hangulatteremtő. A szálló nóta hozzánk tartozik, bennünk lakik, mégis bárkivel megosztható” – vallja. Gyulai-György Éva tanárnő zenei nevelő,
hagyományőrző, értékmentő munkáját évtizedek óta töretlen erővel, hittel
végzi. Hajtóereje a székely közösségi életnek, méltó nagykövete a magyar
kultúrának.
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azt bizonyítja, hogy az együtt eltöltött énekórák, próbák nyomot hagytak
lelkükben. Szerinte mindenkinek egyszer át kellene élnie azt a felemelő érzést, amikor éneklés során egyszerre dobban minden szív, és megszólal a
Kodály által emlegetett nagy HARMÓNIA. Visszatekintve pályájára, hálás
mindazért, amit szüleitől és családjától kapott, akik mindig szeretettel támogatták és segítették.
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kovács ilona-éva
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