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KŐSZEGI MÁRTON (1927-1995) 

ZENÉSZ, TANÍTÓ, NÉPMŰVELŐ ÉS ISKOLA IGAZGATÓ 

 

Tolnán született 1927-ben, iparos, kőműves családba.  Szülei támogatták, hogy tovább tanuljon, 

és a tanítói pályát választotta. Kalocsán végezte a Tanító-, és Kántor képzőt.  

Medina-Szőlőhegy Tanulmányát befejezve Medina- Szőlőhegyre került tanítani az általános 

iskolába, ahol 1948. októberétől, 1952. tanév végéig első osztálytól nyolcadik osztályig minden 

tantárgyat oktatott. Szőlőhegyi tanítványai közül nem egyet felkarolt, segített nekik a 

továbbtanulásban, ingyen kollégiumi elhelyezésben.  

 
Fiatal tanítóként 

A gyerekek közül, akik az ő törődésének köszönhetően, tovább tanulással, szakma 

megszerzésével kiemelkedtek a szegény sorból, három tanítványa Hidvégi Ilonka, Lencse 

Julianna, Jankovics Lajos, a pedagógus pályát választotta. Hidvégi Ilonkával, évekkel később  
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Budapesten személyesen találkozott, aki meghatódva, annyit tudott mondani: „Megtiszteltetés, 

hogy egy asztalhoz ülhettem a Tanító bácsival. Ha nincs a Marci bácsi, akkor belőlem nem 

lehetett volna elismert, többszörösen kitüntetett tanár”.  

A mi Marci bácsink 1948-ban került Medina-Szőlőhegyre, mint kántor tanító. Az emlékek 

szerint rögtön az emberek szívébe lopta magát az első Istentiszteleten, misén. Gyönyörű hangja, 

zongora tudása és embersége elnyerte a szőlőhegyiek szeretetét. Számtalan szebbnél, szebb 

történetet őriznek még kortársai, tanítványai azokból az időkből. Nem csak tanított, hanem 

figyelemmel kísérte a gyermekek további pályáját, segítette, támogatta a tehetséges, ám de 

szegény sorsú tanulók továbbtanulását. Többen úgy beszélnek róla, nélküle nem lehettek volna 

tanult, s megbecsült emberek. Kérem, hallgassák meg egy volt tanítványa üdvözlő és emlékező 

sorait! Ki volt ő? Kétségtelen, hogy az itt jelenlévő tisztelői valamennyien úgy érzik, hogy jól 

ismerték megnyerő személyiségét. Én nem is érzem hivatva magamat, hogy hű tükörképet 

fessek egyéniségéről, de néhány mondatban, hiányosan ugyan, de szeretném méltatni 

tevékenységét. Egy a munkájában, emberségben tökéletesnek, csaknem hibátlannak tűnő férfi 

volt. 1948-ban toppant be a pici szőlőhegyi tantermünkbe. Egyetlen helyiség. Egyetlen tanító 

töltötte be a tantestület szerepét. Negyvenegynéhány kis-és nagydiák leste szavait, mozdulatait 

és oltotta tudás utáni szomjúságát az oktatása idején. Vajon hány fiatal, szinte kezdő pedagógus 

tudott megbirkózni ekkora feladattal? Nyolc osztályt oktatni egy személyben valamennyi 

tantárgyból. Szinte emberfeletti megpróbáltatás. Ő küzdött, dolgozott, délelőtt, délután. De 

nemcsak a kisdiákokkal foglalkozott. Töretlen erővel, céltudatosan hozta magával a kultúra 

iránti igény fontosságát is. Színi előadókört, énekkart szervezett az ifjúságnak. Lelki táplálékot 

oltott beléjük. Próbákra, előadásokra, ünnepségek rendezésére is jutott ideje és ereje. Szüreti 

bál, táncest. Ez lazította a fárasztó paraszti munkát végző ifjúságot. Meggyőzte őket a tanító úr, 

hogy káprázat, gyönyörűség az élet, csak okosan kell leélni azt saját és közösségünk céljaira és 

hasznára. Pezsgett is az élet a csipetnyi kis falucskában. Közös örömök, közös gondok, közös 

életút jellemezte a nagycsaládot. A háború után talán először kerülhettek a kis gyerekek 

felsőfokú iskolába. Ő, a mi tanítónk indította útra az érdeklődő, vágyakozó kis csoportot a nyolc 

osztályosok közül. valamennyi ügyet átvett a kissé tájékozatlan szülőktől és azonnal 

intézkedett. Így kerültem magam is a Dombóvári Tanítóképzőbe és Kollégiumba.  Örök hálával 

és óriási szeretettel köszönöm az áldozatos munkáját életem végéig. És hogy a legnemesebb 

hivatás jutott osztályrészemül.  
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Biztos vagyok abban, hogy Szőlőhegyen is a legmagasabb fokozatú pozitív jelzőkkel 

emlékeznek az igen tisztelt önzetlenül szeretett Marci bácsinkra.  Isten áldása és szívünk 

mérhetetlen szeretete legyen vele. 2018.06.28 Hidvégi Ilona (Elhangzott 2018.08.31-én a 

Kőszegi Márton emlékesten) 

Medinai Általános Iskola 1953-ban „beköltözött” Medinára, mert Szőlőhegyről a medinai 

Általános Iskolába helyezték a felső tagozatokat. Akkor az Apponyi kiskastélyban működött az 

iskola. Itt folytatta az oktatást, három évig, mint a felsősök osztály főnöke, valamint Csajbók 

Kálmán akkori igazgató helyetteseként, akivel nem csak jó kollegák, hanem barátok is voltak.  

Igazgató 1955-től, mint igazgató vezette az iskolát, de a tantárgyakat is, - matematika, fizika, 

ének-zene, - tovább tanította. Akkoriban 80-100 tanulója volt az iskolának. Fontos volt számára 

az iskola, az iskola fejlesztése. Vezetése alatt a tanintézetben összetartó pedagógus gárda, jó 

közösségi szellem volt jellemző. Kezdeményezésére 1969-ben napközit hozott létre az 

iskolában, valamint modernizálást vezetett be az oktatásban audiovizuális rendszer (technikai 

szaktanterem) kiépítésével az osztálytermekben.  

 

Csajbók Kálmán és Kőszegi Márton pedagógusok 

A közösségi szellem itt nyilvánult meg igazán, mert pedagógus kollegáival összefogva 

alakították ki a napközi konyháját és a nyári szünetben valósult meg az audiovizuális rendszer 

létrehozása, amit szintén közösen valósítottak meg a tervezéstől a kivitelezésig.  A napközibe 

1971-ben a tanerővel együttesen,- árokásástól kezdve az anyagbeszerzéséig - vezették be a 

vizet.   

Következetes pedagógus Ez a közösségi szellem, együtt „akarás” volt jellemző mind a 

pedagógusokra, mind a gyerekekre. Diákjai tiszteletét nem az akkori idők „divatos” nevelési 

módszerével, a pofonokkal vívta ki, hanem türelemmel, szigorú, de következetes pedagógiai 

elveivel.   
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Színes egyéniség A gyerekek rajongtak érte, a tanítás végén egyik sem rohant haza, hanem 

tanító bácsit nyaggatták, hogy a harmóniumon játsszon, énekeljenek közösen. Harmónium, 

orgona mellett harmonikázni is magasan képzetten, szépen játszott, nemcsak az órákon, hanem 

utána is sokat művelte nebulóit, énekeket, többek között zenés darabokat, színdarabokat tanított 

nekik, amit falu rendezvényeken, iskolai ünnepségeken adtak elő, az ő zenei kíséretével. De 

nem csak a színdarabok tanulásában voltak lelkesek az iskolások, hanem az általa alapított 

énekkarban is szívesen vettek részt.  Az énekkar mellett tanítványaiból létrehozta a 

furulyazenekart, zeneelméletet tanított a hangszer elsajátításához. Ünnepségeken, fellépéseken, 

harmóniumon kísérte nem csak a kórust, hanem a furulyacsoportot is.  

 

Kedvenc hangszerénél, a zongoránál 

Fontosnak tartotta, hogy diákjai tovább tanuljanak, szinte minden tanulónak tudta mi a 

képessége, mihez van tehetsége.  A végzős diákok szüleihez elment, és tanácsot adott, hogy mit 

tanuljon tovább a gyerek, mihez van tehetsége, képessége. Nagyon jól ismerte a szülőket, hiszen 

nem egy közülük tanítványa volt. Vezetése alatt a medinai általános iskolából lényegesen több 

volt a tovább tanuló diák, mint a környező települések iskoláiból.  

Diákjaival az általános iskola befejezése után sem szakadt meg kapcsolata, figyelemmel kísérte 

életüket, továbbtanulásukat, pályafutásukat. Bármikor fordulhattak hozzá tanácsért, segítségért, 

úgy jártak vissza hozzá, mint ha családtagok lennének.  

Az iskolai zeneoktatás mellett a medinai templomban kántorként tevékenykedett, zenélt, 

énekelt istentiszteleten, egyházi ünnepségeken a hívők örömére. Aktívan részt vett Medina 

közösségi életében, a tanítás mellett, a könyvtárosi, és kultúrház igazgatói feladatokat is  
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felvállalta.  Pezsgő kulturális életet hozott létre, nem csak diákjai, hanem más korosztály 

bevonásával. is. 

Medinai Szerb Tánccsoport A hagyományok megőrzését, annak megismertetését, tovább 

adását a fiatal korosztálynak lényegesnek tartotta, kezdeményezésére, a ’60-as években 

megalakult iskolás gyerekekből a Szerb Táncegyüttes. Ekkor alapította meg a szerb zenekart is, 

ami a táncegyüttest próbákon, fellépéseken kísérte. A medinai Szerb Tánccsoport akkoriban 

Tolna megyében egyedülálló volt, fellépéseik sikerének kulcsa a szakmailag elismert, 

felkészült tánctanárok, az összefogás, lelkesedés, a szinte családias légkör, amiben Kőszegi 

Mártonnak nem kis szerepe volt.    

 
Medinai szerb zenekarban 

 

Zenepedagógusi munkája Az ének-zenetanítás, a zenélés mindig meghatározó volt életében, 

szívéhez közel állt.  Ezt a tudását színvonalasan adta tovább diákjainak, ami az évek során 

igazolódott.     Zenepedagógusi munkájának nagy része volt abban, hogy négy volt diákja, Götz 

József, Mester Béla, Mester Lajos, Rafajlovics Péter, 1962-ben megalakította a Splinters 

Zenekart, és az akkor divatos külföldi, hazai könnyűzenét játszották.  

Hozzá fordultak tanácsokért, a zenélés magasabb szintű elsajátításához szakmai segítségért. 

Nem, mint volt tanítójuk, hanem mint barátjuk mondta nekik azt a tanácsot: „Egyedül 

muzsikálni egy dolog, közösen is egy dolog, de a lényeg, hogy egymást kiegészítve, közösen 

hogy szóljon.”   

Igazából ez nem az ő műfaja volt, de sokat segített, tanította őket a megalakulástól, sok éven 

keresztül. Könnyűzenei kottát a ’60-as években nem lehetett kapni, a rádióban hallgatták, vették 

fel a számokat, amiket ő lekottázott, és „előjátszott” nekik. Ha beneveztek könnyűzenei 

versenyekre, többször megkérték erősítse a zenekart zongorajátékával.  
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Kőszegi Márton zongorázik 

Egyébként abban az időben a Splinters Zenekar a könnyűzenei műfajban Tolna megyében a 

legismertebb, legsikeresebb amatőr együttes volt, ami volt Tanító bácsijuk zenei hozzáértése, 

iránymutatása, önzetlen segítsége nélkül nem valósult volna meg. 

  

                                        Medinai pedagógusokkal                        Szabó Józseffel (Bartina zenekar alapítója) 

Szekszárdi Pedagógus Kórus A 70-es években elsők között volt tagja, mondhatni alapítója a 

Szekszárd városi és járási Pedagógus Kórusnak. Nemcsak itthon voltak sikereik, hanem 

külföldön is. Kórus versenyekről nem tértek elismerés nélkül haza, Hollandiában, Hágában 

nemzetközi kórus versenyen 3. helyezést értek el. Több „Aranykoszorú” díjjal ismerték el 

előadásaikat. Volt medinai tanítványai közül is csatlakoztak hozzá a kórusba, Götz József, 

Mester Lajos. A kórus lelke volt Kőszegi Márton, összetartotta a társaságot, amit családias 

légkör jellemzett. Volt énekkari társainak a mai napig felejthetetlen a kórusban töltött évek, jó 

szívvel gondolnak arra az időszakra, a baráti, vidám hangulatú próbákra, utazásokra, ami  
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elsősorban Marci bácsi szerethető egyéniségének volt köszönhető.  1987-ben megszűnt a kórus, 

a karnagy távozása miatt, de a tagok egymással a baráti kapcsolatot hosszú éveken keresztül 

fenntartották. 

 

Szekszárdi Pedagógus Kórus tagjaként 

Iskola igazgató - 1973 Kinevezték a Szedresi Általános Iskola igazgatójának, hogy szakmai 

hozzáértését, tudását kamatoztassa az ott tanuló gyerekek javára. A medinai iskola jó kezekbe 

került, utódjaként az igazgatói megbízást kollegája, és aki egykor tanítványa volt, Mester Béla 

kapta. Méltó volt rá, tovább vitte mind emberileg, mind szakmailag azt a szemléletet, amit 

Kőszegi Márton vallott. A szedresi iskolába 400 gyerek járt, valamint a község óvodája is az ő 

hatáskörébe tartozott. Szakmai hozzáértésével, közvetlenségével, nyitottságával, emberségével 

nagyra becsülték kollegái, tanítványai, valamint a szülők. Pedagógus kollegái bátran kikérték 

véleményét, ő mindig segítő jobbot nyújtott, nagy szakmai tapasztalatából fakadó 

következetességgel, őszinte szándékkel adta át tudását, módszertani kultúráját. Nem egy 

szedresi tanítványa a tanárképzőben tanult tovább. Fontos volt számára, és tett is azért, hogy 

ezek a diákok, már pedagógus végzettséggel visszatérve szülőfalujukban maradjanak, a 

„gyökereknél”, együtt oktassák a fiatalságot. Elsődleges szempontok között tartotta, hogy az 

oktatás feltételei jók legyenek, modernebb eszközöket igyekezett beszerezni, mint Medinán itt 

is beszereltette az osztálytermekbe az audiovizuális eszközöket (technikai szaktantermek). A 

közösségi életet itt is felpezsdítette, egy összetartó, szinte baráti kapcsolatban álló pedagógus 

gárda alakult ki vezetése idején.  
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Medina Tanácselnöke 1987-től a szedresi iskola igazgatói munkája mellett másfél évig  önként 

elvállalta Medina Tanácselnöki posztját. Ezzel a felvállalással, - amiért még a mai napig is 

hálával emlegetik nevét, - „megmentette” Medinát attól, hogy Szedressel összevonják, és a falu 

elveszítse önállóságát.  

Szeretetteljes családban élt, feleségével, aki vezető óvónőként dolgozott a medinai óvodában, 

és két lányukkal, Edittel, Mártával, valamint felesége kisöccsével, aki 10 éves korában árván 

maradt. Saját fiaként szerette, taníttatta, nevelése példa értékű volt. 

Sajátos oktatási módszer Családjában, unokájánál, Krisztiánnál,  aki napjainkban már elismert 

zenész, a Csurgó Zenekar alapítója, kisgyerekként mutatkozott a zene iránti érdeklődés. Az 

általános iskola 5. osztályától tanította unokáját, aki sok szép dologra emlékszik a nagyapjával 

töltött időkből. Emlékei, mint diák az órákról,” hogy mindig zongorával tanított, élő zenés 

kíséretet adott énekükhöz. Klasszikus darabokat is játszott, nem lemezről mutatta be azokat. Ez 

nagy hatással volt a gyerekekre, mert nagyon szép zongorajátéka, és jó énekhangja 

felejthetetlen maradt számukra.  Közös éneklések alkalmával minden órán született egy közös 

élmény.” Unokájaként: „Nagyapja imádta a magyar nótákat, és mindig megtalálta az 

érzelemvilágát,- legyen az jó/rosszabb - legjobban kifejező dalt. Tőle tanulta, hogy a zenével, 

énekléssel mindent el lehet siratni, a lélekből kihozza, ami fontos, az érzelmeket feszültségeket. 

Zongorajátékával, énekével, nem magát mutatta, hanem érzelmeket fejezett ki, színesítette, 

szebbé varázsolta a zene által. Közös énekléseik alkalmával mindig más szólamot énekelt 

nagyapja, ami a hallásfejlesztés legjobb módja. Ez akkor, gyerekkorban nem tudatosult benne, 

hiszen játékosan tanította neki, de a későbbiekben, és a mai napig is alkalmazza, hatékony 

módszer, tanítványai oktatásánál. Nem csak a zene, hanem a tanítás szeretete is nagyapjától 

öröklődött. Rajongott érte, ünnep volt, ha együtt énekelt, zenélt vele.” A szedresi iskolában 25 

évig volt iskolaigazgató, de nyugdíjba vonulása után még egy tanévet vállalt. Ezen évek alatt 

gyakorlatilag azzal a tanári karral dolgozott együtt, akikkel 1973-ban kezdte, és ez nem csak 

magas szintű szakmai irányításának javára írható, hanem jobbító szándék, önzetlenség, 

közvetlenség, jókedv, vidámság, ötvözte alaptermészetének is.  
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Emlékezés Kőszegi Mártonra a szedresi pedagógusokkal,  

lányával és unokájával 

Kőszegi Márton mindig hangoztatta, hogy nem Tolnát, hanem Medinát tartja szülőfalujának. 

Itt élte le az életét, „elmedinásodott” ahogy egykori pályatársa jellemezte. A közösség oszlopos 

tagja volt, szerették, nagyra értékelték úgy zenei, mint pedagógusi munkáját. Személye 

pedagógusként és emberként hiteles volt, morális szempontból példa értékű, kollegái és 

tanítványai körében. Emberségét, segítőkészségét, szakmai felkészültségét nagyra becsülték. 

Vezetése alatt jó tárgyi, és személyi feltételeket teremtett, igényes és összetartó tantestületi 

közösséget kovácsolt össze. Gazdag tapasztalatokra épülő, demokratikus vezetési elveket 

gyakorlatban alkalmazó, az intézmény, a tanulóközösség, pedagógusok érdekét szem előtt tartó 

iskolaigazgató volt. Mind a medinai, mind a szedresi pályatársai, volt tanítványai, a sok szép 

közös kirándulás, sportnap, tábortűz melletti közös éneklés, osztályfőnöki és tanórák 

emlékeinek felidézésével, mondataikból a mai napig is felejthetetlen, közszeretetnek örvendő 

ember jelleme csengett ki. 

Angyal Jánosné volt pedagógus kollegája, Kocsis Gabriella „Visszatérek” című versének 

néhány sorával jellemezte Kőszegi Mártont, Marci bácsit: 

 

Tudjátok, éltem, ahogy lehetett, 

az életem volt minden cselekedet. 

Belülről fakadt e tiszta lét, 

mint ’apa’, ki szétosztja mindenét, 

osztottam magam. A rossznak többet, 

a jónak kevesebb elég. 

Szerettek érte? Nem volt fontos. 

Elég volt, hogyha adhatok…” 
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A tanításnak, a közösségnek szentelte életét, munkájával jobbá alakított dolgokat, és ezt 

önzetlenül tette, mert a köszönő és hálás szavakra csak annyit válaszolt: „Én csak teszem a 

dolgomat.” Szellemiségével marandót alkotott, ami a mai napig nem ment feledésbe.  

Pedagógus himnusz 

Amikor először lépsz az iskolába, 

Legyen arcodon Jézus nyájassága, 

Öleld magadhoz a kisgyermeket, 

És simogasd meg fejecskéjüket, 

Ha látsz közöttük kócos rongyosat, 

Gyermeki arcon búbánatosat, 

Ismerd meg benne a korán szenvedőt, 

Simogasd meg, és csókold meg őt. 

 

Ennek a szellemében élt, ez volt hitvallása, ezt adta tovább pályatársainak, igazi pedagógus és 

népművelő volt.  

 

Unokájával, Krisztiánnal 

 

 

 

 


