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 „Húzd ki magad, emeld fel a fejed, 

támaszd meg…”  

 

Solymosi Árpád a trombitaszólamot fújatta ottjártunkkor  

A baptista iskolában folyó zenei program nem csak a szép hangokról szól. Sokkal több annál.  

Miskolc. Zenekari próba folyik épp a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskolában. Virág Csaba tanár 

úr hangolja a rézfúvós hangszereket, most éppen a baritont, amelyen Gyuszi játszik. Aztán 

mindenki megfújja a bé hangot, majd a következő hangot, hogy egy tiszta akkord szólaljon meg. 

Amazing Grace. Ez a címe annak a spirituálénak, amit a 8 tagú zenekar gyakorol. Fellépésre 

készülnek, az Ökumenikus Imahétre. A harmoniák még nem tökéletesek, de erre is van 

gyógyszer. Külön gyakorolnak a harsonások a tubával, Solymosi Árpád tanár úr pedig a 

trombitaszólamot fújatja.  

– Húzd ki magad, emeld fel a fejed, támaszd meg a hangszert! – jönnek a hasznos tanácsok 

Virág Csabától, aki egyben a zenekar karnagya is. Mire befejeződik a próba, már majdnem 

tökéletes a darab.  

Nem csak zene  

A gyerekek visszamennek tanórára, az egyik osztály történelemdolgozatot ír, úgyhogy sietni 

kell. Mi pedig leülünk beszélgetni a két zenetanárral, akik a Symphonia Alapfokú Művészeti 

Iskola pedagógusai. Virág Csaba a Symphonia Alapítvány zeneiskolájának vasgyári 

munkacsoport-vezetője, Solymosi Árpád pedig a művészeti iskola igazgatóhelyettese.  



Hamar kiderül, az előző percekben nem csupán zeneoktatást láttunk. Sokkal többről van itt szó. 

A közös muzsikálás folyamán tulajdonképpen a gyerekek szocializációja történik. A hátrányos 

helyzetű diákok az úgynevezett El Sistema filozófia alapján tanulják a hangszeres zenét, ez volt 

az alapja a Szimfónia programnak is, aminek folytatása a művészeti iskola munkája.  

– Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi muzsikálásra. Ha valamelyik gyerek hagyományos 

zeneiskolában tanul valamilyen hangszeren, akkor kevés lehetősége van, hogy zenekarban is 

játsszon. Nálunk viszont az együtt zenélés a fő elem. A mostani próbán részt vevő gyerekek 2–3 

éve tanulnak zenét, de biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan szinten vannak, mint bármelyik 

zeneiskola diákjai – mondja Virág Csaba, hozzátéve: a közös zenélés örömet okoz a 

gyerekeknek, számukra ez izgalmas, és segít leküzdeni a szorongásukat. Hiszen ha egyedül 

kellene kiállniuk a színpadra, valószínűleg azt kevésbé vállalnák.  

Solymosi Árpád megtoldja azzal, hogy tulajdonképpen olyan gyerekekkel foglalkoznak, akiknek 

egyébként eszükbe sem jutna, hogy zeneiskolába járjanak.  

– A munkánkban elengedhetetlen a személyes kapcsolat. Igyekszünk megismerni tanítványaink 

szüleit, családját, elmegyünk hozzájuk, beszélgetünk velük. A közös zenélés pedig arra tanítja 

őket, hogy figyelni kell egymásra és segíteni kell a társainknak, mint ahogy a próbán is láttuk. 

Ha pedig ezt az iskolai közösségben megszokják a gyerekek, akkor később, az élet más 

területein is így cselekszenek – hívja fel a figyelmet Árpád, majd a kis próbatermet mutatja, ahol 

az imént még a gyerekek muzsikáltak.  

Ez a gyerekszobájuk  

– Ez a terem tulajdonképpen a tanítványaink gyerekszobája. Sok megdöbbentő esettel 

találkozunk, amikor ellátogatunk a családjukhoz. Egy ilyen kis szobában élnek tízen, aminek 

következtében a felnőtt élet minden bajával, gyötrelmével szembesülniük kell. Itt azonban úgy 

viselkedhetnek, mint bármelyik gyerek. Mosolyoghatnak, tanulhatnak, büszkék lehetnek 

magukra – sorolja Árpád. Hozzáteszi: ezt a kis termet próbálták úgy kialakítani, hogy ne 

iskolához hasonlítson. A falakat meleg színű kárpittal borították, a padlót is hasonló anyag fedi.  

Csaba egy méretes dobozt mutat az asztal mellett: Tele van ruhával, ez is adomány. A 

gyerekeknek olykor mi adunk nadrágot, kabátot, sapkát, kesztyűt és sálat. Látom, hogy egy szál 

melegítőfelsőben jön az iskolába, azt mondja, nem fázik, de ez nem igaz, hiszen egészen 

átfagyott a hidegben.  

Óvodától kezdik  

Aztán visszatérünk a zenetanulásra. Megtudjuk, a zeneoktatás az óvodától egészen a 

középiskoláig tart. A baptista óvodában zeneóvodai foglalkozásokkal kezdik, folytatódik az 

iskolában, ahol ma már 230 gyereket vezetnek be a hangszeres muzsikálás szépségébe, majd a 

baptista középiskola a következő állomás.  

– Kicsit féltem a középiskolásoktól, hiszen 15–16 évesek közé berobbanni egy zenei 

programmal, nem egyszerű. De kiválóan sikerült, ma már énekkaruk, gitárzenekaruk és 

ütőegyüttesük is van – újságolja Árpád. – Itt, az általános iskolában is tanulhatnak a gyerekek 

furulyázni, fuvolázni, klarinétozni, szaxofonozni és ott vannak a rézfúvós hangszerek. Csak 



trombitán 40 gyerek tanul játszani. A művészeti iskola egyébként 16 telephelyen van jelen 

országszerte, és összesen 1200 gyerekkel foglalkozunk. Legújabb iskolánk Tornanádaskán van 

alakulóban.  

Csaba pedig azt hangsúlyozza, hogy az El Sistema filozófiájának része az is, hogy aki hangszert 

fog a kezébe, az fegyvert nem fog.  

– Nem tudom elképzelni, hogy bármelyik tanítványunk bűnözésre adná majd a fejét 

felnőttkorában – ezt már Árpád jegyzi meg.  

Jobbra vágyhatnak  

Kérdezzük azt is, hogy tudták elérni, hogy a gyerekek fegyelmezetten ülték végig a próbát, és 

igyekeztek mindent úgy csinálni, ahogy a tanáruk kérte.  

– Nem volt ez midig így – ad magyarázatot Árpád. – De a zenetanulásnak az is a nagy haszna, 

hogy rendet és szabályokat visz a gyerekek életébe. Itt, a zeneteremben nem lehet makukázni, 

verekedni, mert aki így tesz, nem lehet a zenekar tagja. De nemcsak ezzel kellett megküzdenünk, 

hanem a gyerekek kishitűségével is. Megfújták a hangszert, és azt mondták, „én ezt nem 

tudom”. Állandó biztatásra volt szükségük, hogy újra és újra megpróbálják. Az az igazság, ha 

valaki nem találkozik a saját életén kívül valami mással is, akkor az az ember nem fog 

vágyakozni valami jobbra, szebbre. Mi azonban a zenével megadhatjuk nekik a vágyakozást, a 

jobb élet reményét – fogalmaz Solymosi Árpád.  

Hegyi Erika  

erika.hegyi@eszak.hu  

 

 
Ketten a rézfúvósok közül  

Lakatos Gyula (12): Én baritonon játszom. Azért választottam ezt a hangszert, mert szépen szól, és az alakja is 

érdekes. Nem nehéz rajta játszani, az a lényeg, hogy sok levegőm legyen. Az elején kicsit nehéz volt, amikor a 

hangokat kellett megtanulni, de most már jól megy. Nagyon szeretek a zenekarban játszani, mert jó együtt 

lenni a barátokkal és jó együtt zenélni. A fellépéseket is szeretem.  



Orgona József (12):  

Én harsonán játszom. Azért tetszett meg ez a hangszer, mert nem billentyűi vannak, hanem a tolócsövet kell 

húzogatni rajta. Emiatt nehéz is rajta játszani, mert el kell találni a megfelelő hanghoz a megfelelő helyet. 

Nagyon örülök, hogy benne vagyok a zenekarban. Jó itt lenni a barátokkal. Sokkal jobb együtt zenélni, mint 

mondjuk az utcán lógni.  

Film is készült róluk  

2017 júniusában mutatták be Surányi Z. András Rézangyalok című dokumentumfilmjét, 

melynek középpontjában a miskolci baptista általános iskolában folyó zenei program áll. Akkor 

így ajánlották a filmet a közönség figyelmébe:  

„Egy miskolci általános iskolában 2014 óta rézfúvós hangszeroktatás folyik a hátrányos 

helyzetű, mélyszegénységben élő gyerekek számára. Esetükben ez többet jelent, mint 

megtanulni a trombitát fújni: a zenetanulás kitartásra, fegyelemre és együttműködésre neveli 

őket, illetve megadja a közös zenélés örömét és a sikerélményt, ami az iskolai felzárkózás 

esélyének záloga. A film az évzáró koncertre készülést követi nyomon, miközben bepillantást 

enged a gyerekek családi hátterébe, szociális körülményeibe.”  
 

 

 

 



 
 

 


