Kőszegi Mártonra emlékeznek családtagjai, barátai
2018.08.24.
Kőszegi Márton kilencvenegy éves lenne. A szedresi iskola egykori zeneszerető
igazgatójáról unokája, Siklósi Krisztián, a Csurgó zenekar vezetője mesélt.
Augusztus 30-án, a IX. Medinai Művészeti Napok keretében Kőszegi Márton
emlékestet tartanak.

Kőszegi Mártonra mindig nagy szeretettel emlékeznek azok, akik ismerték. Legutóbb
tavasszal a szedresi iskolában gyűltek össze tiszteletére egykori kollégái, tanítványai, és
ott volt Siklósi Krisztián is, Marci bácsi unokája, a Csurgó zenekar vezetője. – Mindig
meglep, hogy milyen sok embernek van róla szép emléke. A találkozón is mindenki azzal
kezdte a mondandóját, hogy sosem volt körülötte szomorúság.
A feszültséget egy-egy jó szóval, humorral vagy zenével oldotta – mesélte az unoka. Azt
is elárulta, hogy a nagypapája sokat segített neki, de sosem mások előtt javította ki,
hanem félrevonta.
Kőszegi Márton, bár Tolnán született 1927-ben, Medinát tartotta szülőfalujának, hiszen
ebben a faluban élt, és teljesen „elmedinaiasodott”. Tanítói pályáját Szőlőhegyen
kezdte, ahol elsőtől nyolcadikig minden tárgyat oktatott. Diákjaival nem csak addig
törődött, amíg tanította őket, életüket az általános iskola elvégzése után is figyelemmel
kísérte. Nem egy gyerek miatta választotta a pedagógusi pályát.
1973-tól a szedresi általános iskola igazgatói posztját töltötte be. Vezetése alatt a
szaktantermekbe olyan segédeszközök, felszerelések kerültek, amelyeket a nagyvárosi
iskolák is megirigyelték volna. Nem is szólva arról, hogy milyen összetartó tanárgárda
kovácsolódott össze a keze alatt.
Nem elhanyagolható részben muzikalitása, a zenéhez való viszonyulása és hozzáértése
miatt volt varázslatos a személyisége. Kiválóan harmonikázott, zongorázott, és mert
igazi közösségi ember volt, a pedagógus kórust is erősítette. Sokat zenélt együtt a
medinai szerb muzsikusokkal, harmonikajátékát a Zenetudományi Intézet archívuma is
őrzi.

Ő alapította meg a szerb zenekart, amely a megyében egyedülálló Szerb Táncegyüttest
kísérte. Bár nem az ő műfaja volt, mégis segítette azokat a tanítványait, akik
könnyűzenei együttest alapítottak, és akik hozzá fordultak tanácsért. A Splinters
Zenekar, merthogy róluk van szó, abban az időben a könnyűzenei műfajban Tolna
megyében a legismertebb, legsikeresebb amatőr együttes volt.
– Kőszegi Márton nekem elsősorban a nagyapám, másodsorban viszont muzsikus, akitől a
zene szeretetét tanultam. Emlékszem, sokszor gyűlt össze náluk baráti társaság, bent a
férfiak énekeltek, fröccsöztek, az asszonyok pedig kint, az ablak előtt diskuráltak. Én
az ágyból vagy éppen a zongora alól hallgattam őket, és persze szívtam magamba a
dalokat – mondta Siklósi Krisztián. Kőszegi Márton szavait, amely szerint „Egyedül
muzsikálni egy dolog, közösen is egy dolog, de a lényeg, hogy egymást kiegészítve
közösen hogy szóljon”, az unoka élményei igazolják. – Sokat énekeltünk együtt az
autóban, zengett tőlünk a kocsi, de ő mindig másik szólamot fújt, mint én. Tőle tanultam
meg, miként kell a közönség kedvét keresni, hiszen muzsikusként az a feladatunk, hogy
másokat szórakoztassunk, nekik adjunk. Az a Jóisten ajándéka, hogy mindezt a zenész is
élvezi.
Eléneklik Marci bácsi nótáit
Kőszegi Márton idén lenne kilencvenegy éves. Családtagjai, barátai, kollégái, tanítványai
és tisztelői augusztus 30-án Medinán emlékeznek rá. A Kőszegi Márton emlékest a IX.
Medinai Művészeti Napok része lesz, és a polgármesteri hivatal udvarán tartják. Siklósi
Krisztián elmondta, vannak, akik már jelezték, hogy részt vennének az este hat órakor
kezdődő emlékműsorban. Nagyapja alakját egykori kollégák, barátok idézik fel. Lesznek,
akik emlékező beszédet mondanak, de eléneklik Marci bácsi nótáit is a medinai
tamburazenekar kíséretével. Az együttes fel is lép ezen az eseményen, csakúgy, mint a
Miss-Sió Kórus. A műsort vendéglátás követi, és a szervezők abban bíznak, hogy azok,
akik eljönnek, szívesen maradnak beszélgetni is. Az estet a Kaláka Együttes koncertje
zárja. A család nagy szeretettel várja azokat, akik kötődtek Kőszegi Mártonhoz.
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