
Beszámoló a Padányi Schola 2017. augusztus végi kórustáboráról. 

 

Iskolánkban hagyomány az énekeseket nyár végén ráhangolni a kezdődő tanévre. Az 

idei kórustábor mottója a Pueri Cantores volt. Évek óta járunk Lengyelországba énekkaros 

iskolai testvérkapcsolatból. Most a Pueri Cantores találkozó előre kijelölt művei magas 

követelményt állítottak elénk. Postán már májusban megkaptuk a találkozó pontos 

programját. Nem voltunk még ilyen programon így nem tudtuk elképzelni, hogy milyen 

mélységben kell elsajátítani a kötelező anyagot. Innen Magyarországról egy a Kecskeméti 

Piarista Gimnázium kórusa is meghívott volt. Mivel egy busszal terveztük az utazást szerettünk 

volna közös kórustábort szervezni. Ez a kapcsoltépítés és a közösség formálódás 

szempontjából is hasznos lett volna. Mivel anyagi lehetőségeink korlátozottak voltak, így 

maradtunk az iskola falai között, és nem utaztunk.  

Augusztus 29 – és 30 – a között minden nap délelőtt találkoztunk az ének teremben. 

Mivel a Lengyelországba utazó kórusunk két részből állt, így Hutvágner Erika kolléganővel 

külön – külön és közösen is próbáltunk.  Gregorián énekkarunk főként egyszólamú gregorián 

műveket, és egy szép pünkösdi szekvenciát tanult a Corner kódexből. Vegyeskarunk pedig 

négy szólamban gyakorolt.  

A pontos műsorunk:  

Kyrie sanctorum lumen illustrator… 

Recordare virgo Mater… 

Veni Sancte Spiritus… - Corner kodex 

Ubi caritas… 

Marco Frisina: Anima Christi 

Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz 

Medieval: Gloria 

 

A tábor során készítettünk egy zászlót a közelgő külföldi találkozóra. Közösen kentünk 

szendvicset ebédre és a szünetekben megosztottuk egymással nyári élményeinket. Nagy 

feladat volt a találkozó kijelölt közös műveivel való ismerkedés. Mendellsohn: Verleih uns 

Frieden művét eddig nem ismertük, de nagyon megszerettük a dallamos főtémája miatt. 

Händel: Hallelujat pedig mindenki ismerte, de nem gondoltuk volna, hogy meg tudjuk tanulni. 

A három napos kórustábor során csak a szólampróbákig jutottunk. A gergorián tételekkel nem 

volt problémánk. A találkozó előző évi himnuszai, lengyel nyelvű feldolgozások mind az 

újdonság erejével hatottak ránk. A tábor lezárásaként csatlakoztunk az iskolai gólyatáborhoz 

is, ahol megénekeltettük iskolánk új diákjait.  

Összességében nagyon jó hangulatú, szakmailag rendkívül hasznos volt az együtt 

töltött néhány nap.  



 

 


