
Szentegyházától Brüsszelig: Ko 
ron don, Magyarországon több 
helyszínen, Bécs ben, Müh l dorf
ban, Mün chenben, va lamint 
Brüs szelben lépett fel a Szent
egyházi Gyermek fil har mónia, 
útjával a magyarok összetar
tozását szimbolizálva. A közel 
kéthetes koncertkörútról, en
nek részleteiről a fili néhány 
tagjával beszélgettünk.

Tamás Attila
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Több ezer kilométer távol-
ságot tett meg busszal a 
140 tagú gyerekzenekar, 

kísérőikkel együtt. 
– Korondtól Gyuláig, Gyu-

lától Budapestig, onnan Győrbe, 
majd pedig egészen a németországi 
Mühldorfig utaztunk, s az út nagy 
részét csupán alvással lehetett átvé-
szelni – mesélte Mihály Szilárd, a 
gyerekfili egyik hegedűse. – Próbál-
tuk hasznosan eltölteni azt az időt, 
amikor éppen nem aludtunk a bu-
szon, beszélgettünk, zenét hallgat-
tunk és időnként játékokkal dobtuk 
fel a hangulatot.

Lázár Levente hozzátette: – A 
másik buszon, ahol Haáz tanár úr 
is utazott, versmondással és népdal-
énekléssel ütötték el az időt.

– A buszon való alvással nem 
volt különösebb gondunk – me-
séli Katona Szabolcs. – Aludtunk 
a busz közepén a földön, helyeket 
cserélgetve, egymás kényelmére 
is figyelve, s nem volt különösebb 
gond az utazást közvetlenül követő 
koncertezéssel sem, mindenki bele-
adta, amit kellett.

– Ez idő alatt otthonról hozott 
ételt, úgymond tarisznyából ettünk, 
meleg kaja azonban csak a szálláso-
kon volt – tette hozzá Tankó And-
rea. Ennek ellenére jól telt neki is 
az út, elmondása szerint az utazás 
során barátságok kötődtek az „ide-
genlégiósokkal”, a hat kárpátaljai és 
délvidéki fiatallal, aki a filihez csatla-
kozott a koncertkörút során. 

Lázár Ilonka tanárnő szerint ez 
a turné kissé különbözött a többitől, 
mert nagy előkészületek előzték meg 
és nagyobb kaliberű volt az előzőek-
nél. Mint mondta, sok izgalommal 
járt az előkészület, de a gyerekek na-
gyon ügyesen vették az akadályokat, 
jól alkalmazkodtak a helyzetekhez. 

– Fárasztó is volt, de átvészel-
ték – mondta –, nem tudom hon-
nan, de sok-sok energiájuk lett, 
mindig, amikor a koncertre elő 
kellett állni, akkor volt elég ere-
jük, mosolyuk, kedvük az ének-
léshez.

Lázár Ilonka fia, Levente a ze-
nekarban hegedül.

– Nagyon sok látnivaló volt a 
körút során – számolt be Leven-
te –, sokszor alig tudtuk felfogni, 
hogy mi mindent látunk útköz-
ben és a megállókon.

– Nekem a müncheni Deut-
sches Museum tetszett a legjob-
ban, amit nem is tudtunk a kisza-
bott két és fél óra alatt végignézni 
– tette hozzá Mihály Szilárd. 

Simó Emese elmondta: – Olyan 
helyekre juthattunk el és be, ahová 
magánemberként nem valószínű, 
hogy valaha is eljutnánk.

Emellett természetesen a kon-
certek is nagyon jól sikerültek, 
tudtuk meg a kérdezettektől. A 
németországi Mühldorfban pél-
dául a zenekar tagjai legalább há-
romszor annyian voltak, mint a né-
zők – tudtuk meg Tankó Andreától. 
Ezt azonban igazi bajor vendégsze-

retettel kompenzálták, fűzte hozzá 
Katona Szabolcs.

– A gyermekek mindig na-
gyon érzékenyek arra, hogy mek-
kora a közönség. Ahol kisebb, ott 
általában kicsit elkedvetlenednek, 
de végeredményben ezek a kon-
certek is nagyon jól sikerülnek – 
hangsúlyozta Lázár Ilonka. 

Mihály Szilárd szerint emléke-
zetes volt többek között a mün-
cheni fellépésük.

– Itt a templom nagyon jó 
akusztikájának köszönhetően még 
percekig visszhangoztak az utolsó 
hangok a dalok befejezése után, 
nem voltunk beszorítva egy kicsi 
terembe, zenekarként is ténylege-
sen érvényesülni tudtunk.

Lázár Levente a Európai Par-
lamentben való fellépést emelte 
ki, aminek érdekessége az volt, 
hogy a zenekar tagjai állva kísér-
ték az énekkart:

– A koncert után méltatott 
minket a politikai elit, és a parla-
ment elnöke személyesen gratu-
lált nekünk, elmondva, hogy jól 
végezzük dolgunkat, és büszke 
ránk, hogy zenénkkel összetart-
juk a magyarságot.

– Felemelő érzés volt számom-
ra az Európai Parlamentben szé-
kely ruhában fellépni. Én mindig 
is büszkén vettem fel a székely ru-
hát és büszkén vállaltam nemzeti 
hovatartozásomat. Úgy éreztem, 
Brüsszelben tisztelik, hogy ha az 
ember felvállalja azt, ahonnan jött 
– ecsetelte Tankó Andrea a brüsz-
szeli fellépés élményeit.

Simó Emese elmondta: – Szá-
momra a Belga Parlament volt 
a legemlékezetesebb helyszín: 
igazi palota, hatalmas termekkel, 
régi bútorokkal, festményekkel 
és bársonnyal bevont székek-
kel, akár egy királyi lakosztály. 
Örülök, hogy ott lehettem én is. 

Koncert után visszhangozva hal-
lani saját énekhangunkat, igazán 
felemelő érzés volt. – osztotta 
meg élményeit. „Lassan 10 éve, 
hogy az együttes tagja vagyok, 
és nekem ez a körút egy igazi ko-
rona volt az eddigi tevékenysé-
gemre, amit a filiben folytattam 
– tette hozzá. 

Lázár Levente elmondta, ez 
volt az utolsó turnéja a Gyermek-
filharmóniával. 

– Örülök hogy filis lehettem. 
Ez meghatározó időszak volt éle-
temben – szögezte le Levente. 

Lázár Ilona beszámolt arról is, 
hogy a hazaúton a pozsonyi kon-
cert volt nagyon emlékezetes: a 
nagyszámú közönség előtt minden 
gyermek a maximálisat nyújtotta.

– A turnén szerzett élménye-
ket nem lehet szavakban kifejezni, 
mindezt meg kell élni – mondta 
el zárszóként Katona Szabocs.
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A belga parlamentben a gyermekfili. A magyar kultúra követei fotók: lázár levente 
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