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GORDONKA TAGOZATÁNAK
ESEMÉNYEIRŐL

Nagy izgalommal gyűltek össze két alkalommal is az ország gordonkatanárai az
idei tanév elején, ugyanis érdekes programmal vártuk őket mindkét alkalommal.
Az előadások, foglalkozások az „Ismerjük meg az új gordonka kiadványokat I.II.” címet viselték. Mindkét alkalommal a Molnár Antal Zeneiskola AMI adott
helyet rendezvényünknek.

Az első alkalommal, ami 2018. szeptember 29-én volt, Pálköviné Békefi Cecília
Arany katedra-díjas zenetanár mutatta be „Képes csellókotta” című kiadványát,
amit 100 magyar gyermekdalból állított össze, majd a kottabemutató után
foglalkozott néhány csellista növendékkel.
A kotta már – szemre is – igen figyelemre méltó, nagyon szép színes képek
vannak benne és szinte várják a dalocskák, hogy előadjuk azokat. Azon
túlmenően, hogy megtudtuk, hogyan és miért lett a kotta összeállítva, egy
nagyon színes és tapasztalatokban gazdag magas színvonalú előadást hallhattunk
a kezdők tanításáról. Minden kolléga számára – legyen az kezdő, vagy már több
éve a pályán – hallott számára újdonságot, illetve megerősítést, hogy jó úton jár
a csellótanításban.
A növendékekkel való foglalkozáskor a kolléganő azonnal megtalálta minden
gyermekkel a hangot, akik teljes bizalommal és figyelemmel követték
utasításait, a legkisebb szorongás nélkül. A meghallgatott gyerekek mind nagy
örömmel és köszönettel mentek el az eseményről. Az egyik szülő meg is
jegyezte, hogy ő nem is tudta, hogy ilyen érdekes dolog a csellótanulás, ő is

szeretne megtanulni csellózni. Nagyon köszönjük Cilinek ezt a délelőttöt, amin
kedves személyiségével magas szintű szakmai tudásával, egy lelkesítő és
hasznos élményben részesített minket.
A második eseményre 2018. október 6-án került sor. Ezen Gárdián Gábor
Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett gordonkaművész, mestertanár
ismertette gordonkaiskoláinak legújabb darabjait. Ezen az előadáson

megtudhattuk, hogy miért kezdett iskolájának megírásába, hogyan, milyen
szempontok alapján állította össze kottáit, miért határozott az első kötet
bővítéséről, és mik a távlati tervei. Az új darabokat vállalkozó szellemű kollégák
adták elő nagy lelkesedéssel.

Havass Andrea, Gárdián Gábor és Salát Ildikó (jobbról)

Znamenák Rita és Gárdián Gábor

A zongorakíséretes darabokat egyik zongoratanár kollégánkkal mutatták be. Jó
volt látni-hallani, hogy milyen örömmel adták elő a darabokat a kollégák és azt,
hogy mennyire lelkesen hallgatták őket a többiek. Az előadás sikerére jellemző,
hogy többen mondták nekem, hogy az elhangzott darabokat, már tanítják is
növendékeiknek. Reméljük, hogy minél előbb megvásárolhatjuk az ismertetett
darabokat tartalmazó kottákat.

2 oldal Gárdián Gábor: Gordonkaiskola II/2. kötetéből
A Gordonkaiskola II. kötete – amely két részben jelent meg – felépítését tekintve pontosan
követi az I. kötet jól áttekinthető szerkezetét. A gyakorlatok itt is nagyobb egységekbe
csoportosítva találhatók, kiegészítve kétszólamú és zongorakíséretes darabokkal. Az iskola
magvát a gordonkairodalom legfontosabb etűdjei alkotják. A szerző ezekhez társította a két
kiemelkedő magyar iskolaíró, Schiffer Adolf és Friss Antal egymástól teljesen eltérő
metodikai szemléletmódját, amelyekből egy egységes módszertani folyamatot alakított ki. A
folyamat hiányzó láncszemeit pedig újonnan készült darabokkal pótolta, így a világszerte
ismert és mindenütt tanított zenei anyag sajátosan magyar színezetet kapott.
(A kottaképek és az ismertető a Kotta.info-ból)

Gárdián Gábor az ősök tiszteletét is nagyon fontosnak tartja. Azokét az ősökét,
akik a régmúltban írtak cselló iskolákat. Ezért azt a célt tűzte ki maga elé, hogy
a ZeTa szakmai védnökségével és a Főváros segítségével síremléket,
emléktáblát állítson a nagy elődöknek, mint pl. Schiffer Adolf, Friss Antal.
Igyekszünk ehhez minden segítséget megadni Gábornak.

Friss Antal (Parlando 1963/5-6.)
http://www.parlando.hu/1963/1963-5/1963-05-06-Szakosztaly.htm

A kollégák mindkét alkalommal tanúsítványt is kaphattak a részvételről.
amennyiben ezt kérték.

A 2018. október 6-i összejövetel résztvevői a Molnár Antal Zeneiskola AMI-ban

Kovácsikné Falvay Edit
ZeTa gordonka tagozatvezető

