S. Szabó István

A Tanár úr nyugdíjba ment


Ismét kevesen voltunk, de, érdemes volt odamennünk! A Varga Domokos ÁMK Művészeti Iskolája - zeneművészeti ág – június 15-én az ÁMK színháztermében tartotta tanévzáró ünnepélyét. Nemzeti Fohászunk elhangzása után, a maroknyi érdeklődőt, – tanulókat, szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat, és néhány odatévedt zenerajongót – Honti Rita, a művészeti iskola vezetője köszöntötte. Rövid beszédében értékelte az elmúlt tanévet, majd átadta a szót Tábori Ferenc Tanár úrnak, a Zeneiskola alapítójának. Tábori Tanár úr a tőle megszokott visszafogott stílusban értékelte az elmúlt esztendőt, majd két fontos bejelentést tett. Az egyik hír örömteli. Ugyanis, Szabó Petra Luca felvételt nyert a budapesti Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola klasszikus fuvola tanszakára. A másik bejelentést pedig értékelje mindenki a saját szája íze szerint. A Tanár úr – sajnos - nyugdíjba vonul. Amikor ezt meghallottam, eszembe jutott egy régi-régi beszélgetés, melyet három-négy éve, a Puszta Rádió stúdiójában folytattam Tábori Ferenccel. Ez is én vagyok című, térségünkben élő fantasztikus egyéniségek életét bemutató műsoromban, bő egy órát beszélgettünk Ferivel. Illetve, ez így, ebben a formában, nem igaz. Ő mesélt, és én, az örök nagypofájú, mindenki szavába vágó, sokat okoskodó, akkor, csak hallgattam. Néha rácsodálkoztam. Az is lehet, hogy belekérdeztem, de ebben sem vagyok biztos ennyi év távlatából, mert elvarázsolt a gyermek, az ember, a Tanár úr élete, kitartása, zeneszeretete, a zenébe vetett hite. Elhittem neki, mert Ő is hitt magában, ha az ember nagyon akar valamit, akkor azt létre lehet hozni, meg lehet valósítani. Küzdelmek árán, sok kitartással, de, meg lehet csinálni! Még itt, Kunszentmiklóson is. Feri hitt benne, és fáradtságot nem kímélve dolgozott azért, hogy álma valóra váljon. Ez az álom, a városi zeneiskola létrehozása volt. Ezért dolgozott, ezért kilincselt és talpalt, ezért noszogatta az akkori városvezetést. Hogy Ők is hittek benne, vagy csak megunták Ferenc állandó ostromát? Azt már senki sem tudja. Egy a lényeg! A sok kitartás meghozta gyümölcsét. Létrejött a Kunszentmiklósi Zeneiskola, melynek Tábori Ferenc lett az igazgatója és tanára. Ennek már harmincöt éve. Ennyi ideig, egészen pontosan, 12.775 napig vezetgette gyermekeinket a szolfézs és a zene gyönyörű, ám nehéz útján. A tanári kar összetétele, a város vezetése, a diákok szorgalma és a szülők állhatatossága az évek során sokat változott, néhol megkopott. Viszont a Tanár úr akarata, Önmagába és a zenébe vetett hite megmaradt, erősödött, hisz kiváló tanítványok kerültek ki kezei közül. Amikor idáig értem a gondolatban, felcsendült Albinoni: Adagioja. Szabó Petra Luca játszotta fuvolán, Perszki Károly zongorakíséretével. Petra érett játéka meglepett minket, jó volt hallgatni. Utána Molnár Maja mesteri gitárszólójának tapsolhattunk. Maja, a Mary Ann Godla Farruca című számot játszotta virtuóz módon. Aztán egy világslágernek örülhettünk, Szabados Orsolya előadásában, L. Berstein: Ma még… címmel. Majd ismét a fuvola és zongora hangjainak tapsolhattunk. Szabó Petra Luca, aki ezen az estén búcsúzott a Kunszentmiklósi Zeneiskolától, S. Joplin: Thenonpareil című szerzeményét adta elő. Következett Banyák Hajnalka, aki Perszki Károly zongorakíséretével három spirituálét énekelt mély átéléssel. Majd Zátrok Vivien énekelte Bordódy Kristóf balladáját, Káli Károly gitárkíséretével. És végül, J. S. Bach: h-moll szvit (Polonaise – Double, Menuett, Badinaire) Szabó Petra Luca és Perszki Károly előadásában. Amikor a taps után elcsendesült a nézőtér, Szabó Petra Luca megköszönte felkészítő tanárainak, – Kovács Rékának, Draskóczi Balázsnak, Perszki Károlynak, Tábori Ferencnek – a sok munkát, mellyel pályája megkezdéséhez segítették. Utána Perszki Károly lépett a színpadra. Rövid beszédben, gyanúsan csillogó szemmel méltatta a nyugdíjba vonuló Tábori Ferencet, majd Honti Rita és Baranyai Anna is elbúcsúzott a Tanár úrtól. Az est a bizonyítványok kiosztásával ért véget. Hazafelé jövet pedig azon gondolkodám, vajon a Polgármesteri Hivatalból, netán a képviselő testülettől, esetleg a kulturális bizottságból, ezen az estén miért nem volt jelen senki?     

