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A Marczibányi téri Kodály Iskola 
tanévzáró hangversenye, 2019

Mértéktartóan elegáns helyszínen, a Fővárosi Operettszínházban tar-
totta évzáró koncert-matinéját a budapesti Marczibányi téri Kodály Is-
kola, 2019. június 1-én.

 Méltó és alkalmas helyszínen, egy olyan műsor számára, ahol külön-
böző énekkarok váltják egymást – és a szólistákat – a pódiumon, mi-
közben az éppen nem szereplők az erkélyen helyet foglalnak (mozgásuk-
kal a közönséget nem zavarva), hogy társaikat meghallgassák. Mód van 
a nagy létszámú közönség, családtagok, barátok, érdeklődők fogadására 
és kényelmes elhelyezésére, és tágas terek állnak rendelkezésre, hogy a 
rendezvény szünetében szereplők és közönségük magukat kellően fel-
frissíthessék. Nem felesleges luxus, hivalkodás tehát a helyszínválasztás. 
Köszönet a támogatóknak! ráadásul kényelmes – egy villamosjárattal 
elérhető – közelségben az iskolától.

 Tegyük hozzá, méltó programot fogadott be az épület, Fellner és 
Helmer remek színháza, azé az alkotópárosé, amely az 1870-es évektől 
az I. világháborúig, Augsburgtól Jászvásárig Közép-Európa-szerte any-
nyi szentélyt emelt Tháliának. Ezen a június-elsőszombati matinén 
ugyanis az ország egyik nagy múltú és nem kevésbé nagy jelenű ének-
zenetagozatos iskolájának tanulói és művésztanárai léptek közönség elé, 
hogy a népzenétől a magyar és az egyetemes zenetörténeten át egészen 
napjaink zenéjéig ívelő, változatos műsorral adjanak képet munkájukról 
és szerezzenek örömet hallgatóságuknak.

Nagy múltú és nagy jelenű iskola – nagy múltú, hiszen Kecskemét és 
Veszprém után 1954-ben itt, illetve a jogelőd Lorántffy utcai iskolában 
indult az országban (a világon) harmadikként ének-zene tagozatos osz-
tály, ettől az időponttól számítva tehát idén 65 évesek; és nagy jelenű is, 
hiszen egy immár 12 osztályos, zeneiskolával kiegészülő, Magyar Örök-
ség-díjas, nemzetközileg ismert és elismert intézmény, amely legutóbbi 
sikerét pár hónapja aratta, amikor egyik kórusa első helyezéssel tért meg 
egy prágai kórusfesztiválról. Az egyik kórusa, mert a Marczibányi téri 
Iskola „több kórusos” intézmény, ahogyan ezt a mostani évzáró hang-
versenyen is láthattuk-hallhattuk.

Összkar, Gyermekkar, Aprók kara, a Magyar Rádió Gyermekkórusa, 
a kórustagokból szervezett kis hangszeregyüttessel kísérve, három osz-
tály – elsőtől harmadikig – népi játék-bemutatója; a középiskolás korú-
akból álló Leánykar és Vegyeskar, a leginkább elkötelezettek Verseny-
kórusa – kisebb és nagyobb, jobbnál jobb együttesek egész sora lépett 
színpadra. Eltérően a ragyogó dramaturgiájú, ám homályos üzenetű 
Oszkár-díjas kisfilm sugallta zeneoktatás-képtől, itt, a Kodály Iskola 
évzáróján valóban Mindenki énekelt, a legkisebbeknél a morgósok is, 
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mintegy diszkrét és egyáltalán nem zavaró orgonaponttal kiegészítve az 
önfeledt és mégis fegyelmezett színpadi játékot.

Igen, játszani is csak pontosan, szépen érdemes. Ahogyan a Kodály-
iskolások gyakorolják. Ahogyan a Mester a zenei nevelés felszabadító és 
fegyelmező erejét megálmodta. Amilyenként József Attila az életet, szép 
és komoly fiak (és lányok) világát eszményítette.

Népi játék az 1-3.a. osztályosokkal

A gördülékenyen pergő műsorban, konferált Tarcsa Zsuzsanna taní-
tónő. A kiváló kórusok között kiváló hangszeresek léptek fel: furulyások, 
fuvolisták, hegedűsök és csellisták, továbbá egy zongorista (akivel felké-
szítő tanára játszott négykezest). Mindannyian szólistaként vagy kama-
ramuzsikálásban megmérettek és bizonyítottak már országos vagy nem-
zetközi fórumokon, többségükben az iskola tanulói, meg két olyan fiatal 
muzsikus, aki a Marczibányi téri falak közül indult, azóta pedig a Zene-
akadémián folytatja tanulmányait vagy már belépett a hangverseny-életbe.

A Marczibányi téri Kodály Iskola – teljes értékű iskola, ahol a zene az 
embert (a gyermeket), az ő kibontakozását és kiteljesedését szolgálja. 
Iskola, ahol a szolgálatban nevelők sora tevékenykedik. Az ő áldozatukat 
ismeri el évről évre a „Kodály Iskoláért” Emlékplakett, amelyben idén 
hárman részesültek: Kaszásné Becsei Anna angol nyelv-tanár, Czupy 
Szilvia fejlesztőpedagógus, valamint a tantestület brazíliai születésű tag-
ja, az évzáró koncerten is közreműködő Thiago Bertoldi zongoraművész. 
Az emlékplakettet a koncert keretében, Őri Csilla igazgatótól vették át 
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a kitüntetettek. Elhivatottságukat az igazgató asszony Reményik Sándor 
verssoraival érzékeltette: „Akarom: fontos ne legyek magamnak. /  
A végtelen falban legyek egy tégla, / Lépcső, min felhalad valaki más…” 
– ezek a sorok alighanem az intézmény egészének ars poeticájaként is 
felfoghatók.

Ők hárman, az idei kitüntetettek, meg a többiek, akik ezen a hang-
versenyen közreműködtek vagy előkészítésében szerepet vállaltak; ők 
mindannyian, nevelők és más beosztású dolgozók, gyerekek és szülők 
együtt: az iskola. Élükön a két kiváló karnagy, Őri Csilla és Uhereczky 
Eszter, akik kezében összefutnak a szálak. 

Uhereczky Eszter, Őri Csilla és az Aprók Kara
 
Íme, egy elhivatott intézmény, magyar módszer szerint, és nyitottan 

a világra. Magyar gyökerekből, az egyetemesség igényével. Ezt igazolta 
a műsor gazdagsága és a megszólaltatás minősége. 

A hangversenyen az énekkarok minden művet eredeti nyelven éne-
keltek. Angol, francia, német, cseh, latin… minden jel szerint a felnö-
vekvő generációk beszélik majd Európa nyelvét. Energiánkat összpon-
tosítva segítsük Európa és a világ népeit abban, hogy jobban értsék a 
magyart.

Köteles György


