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Lesz folytatás, mert a Contrapunto és a Kodály Világa hagyományt 
kívánnak teremteni. Kodály Zoltán születésnapjának évfordulója idején, 
illetve egy tavaszi szombati napon, remélhetően évről évre egyre többen 
csatlakoznak majd az együtt éneklő kezdeményezéshez, hogy ezeken az 
alkalmakon is minél többen érezzük az összetartozás örömét, hogy mi-
nél többen osztozzunk gondtalanul, oldódjunk fel Kodály Zoltán ideá-
jában: „Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is . Nem sokat 
ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak . Aztán  
mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben 
mind egyek lehetünk . Akkor mondhatjuk majd csak igazán: Örvendjen 
az egész világ!”

Csikai Ildikó 

Kodály Zoltánra emlékezve Nagykőrösön
Nagykőrös ebben az évben ünnepli várossá nyilvánításának 650. évfor-
dulóját. Visszatekintve talán azért lehetünk legbüszkébbek elődeinkre, 
mert a templom és az iskola volt számukra a legfontosabb. Már 1557-ben 
elkezdődött a tanítás a Református Gimnáziumban Nagykőrösön. Az 
iskola életének legfényesebb időszaka 1851-60 között volt, amikor Arany 
János itt tanított akadémikus tanártársaival. Az 1839-ben megnyílt Re-
formátus Tanítóképzőnek is igen fontos szerepe volt Nagykőrös, de az 
ország életében is.

1925-ben megalakult az Arany János Társaság, hogy méltóan emlé-
kezzen a város Arany Jánosra. Az első tiszteletbeli tagok között ott ta-
láljuk Bartók Bélát és Kodály Zoltánt. 1938-ban a két iskola, a Reformá-
tus Egyház és a város meghívta Kodály Zoltánt, aki így nyilatkozott: „…
rendkívül fáraszt, mégsem tudok nemet mondani nagybecsű meghívá-
suknak.”  Ezt az igent persze ki kellett érdemelni.

Márton Barna „énekvezér” (a sírján is így van) 1933-ban került Nagy-
kőrösre a Váczy Ferenc vezette Tanítóképzőbe. Hamar beilleszkedett a 
nagyszerű tantestületbe és rövid idő alatt a tanítóképzőseiből remek 
férfikart nevelt. Kecskeméten ekkor már Vásárhelyi Zoltán hegedűmű-
vész, karnagy és M. Bodon Pál zeneiskola igazgató igazán nagyszerű 
zenei életet teremtett. Kecskemét közel van Nagykőröshöz, így Márton 
Barna fiaival már ott volt 1937. április 18-án Kecskeméten a Színházban, 
és Bartók: Négy régi magyar népdalát és az Elmúlt időkből II . tételét 
énekelték. Bartók Béla felment a színpadra és úgy gratulált Márton 
Barnának és kórusának. Közös fénykép is készült, mely több Bartókról 
szóló könyvben megtalálható.

Két rádiószereplés után 1938. április 3-án szintén Kecskeméten az 
„Éneklő Alföld” Kodály-hangvers enyén a Kará di nótákkal szerepeltek. 
Kodály is jelen volt. Biztosan éneklésükkel érték el, hogy Kodály Zoltán 
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elfogadta Nagykőrös meghívását. Így 
lett jeles dátum 1938. május 29. a város 
életében. A Gimnázium udvarán volt 
a hangverseny. Tizenhárom énekkar 

szerepelt, köztük két kecskeméti is. A végén az összkart maga Kodály 
Zoltán vezényelte.

Zenei életünk kiválóságai eljöttek, hogy meghallgassák az „Éneklő 
Ifjúságot”. Itt volt Bárdos Lajos, Kerényi György, Vásárhelyi Zoltán,  
Vikár Sándor, M. Bodon Pál, Tóth Aladár és felesége, Fischer Annie és 
Emma asszony, Kodály felesége. 
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Csodálatos lehetett ez a hangverseny, mert hihetetlen, hogy milyen 
sok ember osztotta meg velem emlékeit az elmúlt sok-sok év alatt. Né-
hány éve meghatódva őrzöm Dr. Szépe György Széchenyi-díjas nyelvész, 
a MTA doktorának sorait.  Nyolcvan évesen három nagy élményét idé-
zi Nagykőrösről. Köztük a második: „A harmincas évek végén az „Éne-
kelj magyar ifjúság” mozgalom kórustalálkozóján Kodály Zoltán ezer 
diákot vezényelt, amikor felzendült a korszak zenei identitását jelképező 
műve: „Forr a világ bús tengere, ó magyar…”. Ott voltam a nézők között, 
megfogott a dallam, a szöveg és az üzenet.”

Valószínűleg ekkor kérték fel Kodályt, hogy jövőre a Tanítóképző 
fennállásának 100 éves évfordulójára komponáljon az ünnephez illő  
kórusművet. Kodály 1938 júliusában a következő levelet írta Márton 
Barnának: „Általános fölmentést és elnézést kérek mulasztásomért. Be-
tegségek, tennivalók… Ha élek, lesz egy olyan féle mű, mint a 150. G Zs 
/Genfi Zsoltár/, de alapja a »Semmit ne bánkódjál« Szkhárosi féle dicsé-
ret lesz. Ugyancsak ha élek, elmegyek az ünnep arra a napjára, s ha 
mozgok, elvezénylem.” (1) Így is történt. A diákok szinte hihetetlen, de 
három hét alatt megtanulták ezt az igen nehéz kórusművet. Márton Bar-
nát mindig segítették zenész kollégái: Dobai Pál és Sonkoly István. Az 
ünnepség a templomban volt délelőtt és este. Mindkét alkalommal a 
szerző vezényelt. A dedikálás máig ott van a kottákban.  Kodály olyan 
ajándékot adott a Tanítóképzőnek és Nagykőrösnek, melynél szebbet 
értékesebbet és méltóbbat el sem lehet képzelni.  Váczy Ferenc igazgató 
nagyon szerette a zenét, és minden támogatást megadott Márton 
Barnának. Az egész tanári kar támogatta az énekkar munkáját. 

Tolcsvai Nagy Géza volt ekkor az Intézet rajztanára. Az erdélyi szár-
mazású fiatalember 1929–33 között végezte a Képzőművészeti Főiskolát. 
Végzettsége: Középiskolai- és Tanítóképző Intézeti rajz, kézimunka, 
szépírás tanár. 1935-től Nagykőrösön tanított. 1939-ben már a Magyar 
Rajztanárok Országos Egyesületének tagja, később (1943) pedig a Ma-
gyar Grafikus Művészek Egyesületének választott tagja. Az 1938-39-es 
tanévben fametszet sorozata jelent meg. Illusztrációit több folyóirat: 
Magyar Iparművészet, Református Élet, Magyar Út, Láthatár közölte. 
Márton Barna kiadványait tusrajzaival díszítette. A két művésztanár 
nagyon jó barátságban volt. 

Tolcsvai a 100 éves évfordulóra az Intézet egykori nevezetes tanárai-
nak fényképe alapján remek portrékat készített. Sajnos ezek a képek az 
Intézet egész irattárával együtt a II. világháború végén elpusztultak. 
Kodályról is készített fametszeteket, amelyek képeslapokon jelentek meg. 
Több lehetett, de csak kettő maradt az „utókorra”. 

A Kodály ábrázolások a Képzőművészetben c. kiadvány közli az 
egyik fametszetet. Az arról készült levelezőlapokat Kodály Zoltán meg-
kapta és  1941. dec. 19-i dátummal kelt levelében így reagált az elkészült 
fametszetekre: „Köszönet a gazdag küldeményért… Csak arra kérem  
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a rajzoló művészt, hogy az apostol szót vegye ki, hagyjuk azt a 2000 éve 
kinevezetteknek .”  A levél másik oldalán Kodály Zoltánné írása: „… Még 
szebbek (egyúttal hasonlóbbak) lehetnének… a homlokot beborító mély 
redők – ráncok nélkül . Nem szükséges az éveket mesterségesen megelőzni .” 
(2) Végül Emma asszony több képeslapot is kért.

Tolcsvai Nagy Géza 1944. márc. 1-től újból bevonult katonának. A II. 
világháború után Sopronban, az Evangélikus, később Állami Tanítókép-
zőben és a hozzá tartozó gyakorló iskolában tanított. Az interneten egy-
kori növendékei még 2017-ben is nagy szeretettel emlékeztek rá. Dicsérték 
tanítási módszerét, tudását, tehetségét. Az akkori Sopron egyik legkiválóbb 
festőjeként emlegették. Különösen nagyon jól kezelte a tehetséges fiatalo-
kat. Richly Zsolt Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, kiváló művész is sze-
retettel emlékezik Tolcsvaira, aki gyermekkorában Sopronban tanította.     

A Hódmezővásárhelyen élő 80 éves Holler László festőművész máig 
úgy emlékezik rá, hogy mindent megtanított nekik, és mindent megtett, 
hogy kibontakozhassanak. Máig maga előtt látja a Tolcsvai által készített 
portré sorozat egyes képeit, különösen a Beethovenről és a Mendels-
sohnról készítetteket. Szintén Hollertől tudjuk, hogy Tolcsvai nagyon 
szenvedett az akkori politikai rendszertől. Az 50-es években szeren-
csésen kijuttatta a képeit Svájcba, 1956-ban népes családjával Svájcba 
emigrált. Szerencsére megmaradt két nagyméretű szép festménye, ezek 
a Nagykőrösről elszármazott családok tulajdonában vannak.

Márton Barna 1947 őszén meghalt, így Kodállyal megszakadt a mun-
kakapcsolat. Az államosítás után pedig 1957-ben végleg megszüntették 
a Nagykőrösi Tanítóképzőt.



32

Kodály Zoltánt különös kapcsolat fűzte Arany Jánoshoz és költésze-
téhez. 1952-ben Gyulai Ágosttal közösen kiadták Arany János népdal-
gyűjteményét. Ebből egy példányt ajándékozott dedikálva a Nagykőrösi 
Arany János Múzeumnak.

1990 óta a Nagykőrösi Tanítóképző újra várja a fiatalokat. Itt is és  
a 65 éves Zeneiskolában, valamint a 461 éves Gimnáziumban a lelkes 
tanárok nagyon igyekeznek, hogy tovább adják Kodály Zoltán szellemi-
ségét, örökérvényű tanításait.      

Hartyányi Mária Piroska                                                                                                              
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Kodály találkozó Diósdon 
a Kodály év jegyében

 „Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát
nem engedhetjük meg magunknak .” Kodály Zoltán

A Diósdi Női Kar szervezésében az 5. Kodály Zoltán kórustalálkozót 
tartották 2017.december 16-án a Diósdi Római Katolikus templomban. 
Az adventi készülődés közepette, szombat délelőtt ünneplő ruhás éne-
kesek és zeneszerető érdeklődő közönség töltötte meg a templomot. 


