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Csík Miklós születésnapi köszöntése

Csík Miklós Tanár úr 
80. születésnapjára
rendeztek
ünnepséget, 
2010. március 27-én
az ünnepségnek
helyt adó
pestszentlőrinci
Karinthy Frigyes
Gim názium
aulájában.

„Összegyűltünk, hogy születésnapi koncerttel köszöntsük a köztiszte-
letben álló – Eötvös-díjas, Magyar Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett –, 
57 éves pályafutást maga mögött hagyó 80 éves kollégánkat. Összegyűl-
tünk, akik útitársai voltunk a nemzeti értékek, a zenei kultúra átadása 
terén. Eljöttek az első tanítványok is, akik a jobbsorsú énektanítás tanúi 
voltak, és itt vannak azok is, akik az ének-zene tagozatok megmentésének 
hosszú évtizedes pályáján csatlakoztak a Tanár Úrhoz”.

 E szavakkal kezdte köszöntését Járainé Dr. Bődi Györgyi Igazgató Asz-
szony, a Pestszentlőrinci Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános 
Iskola és Gimnázium vezetője. 

Ebben az intézményben fejezte be Csík Miklós kiemelkedő zenepeda-
gógiai és karnagyi pályafutásának utolsó 19 éves szakaszát. Innen vonult 
nyugdíjba 57 évi tanári, kórusvezetői munka után. Több mint fél évszá-
zadig állt a katedrán vagy a karnagyi vezénylő pultnál, tanítva generációk 
sorát zenei műveltségre és saját példamutatásával emberi morálra, fárad-
hatatlan munkálkodásra.

 Mindjárt ide kívánkozik e kivételes pálya korántsem mindennapi és 
kis híján végzetesbe forduló indulása. Vele egyazon évben születvén, a 
Zeneakadémiára is egy évben és ugyanarra a tanszakra iratkoztunk be 
Középiskolai Ének- és zene Tanárképző szakra, 1949 őszén. Hamarosan 
nemcsak évfolyamtársak, de barátok is lettünk több mint 60 éve! Mind-
annyian hamar felfigyeltünk Miklósra, mint olyan társunkra, aki kiváló 
zenei adottságai mellett közülünk talán a legrátermettebben, legszorgal-
masabban teljesítette a tanulmányi elvárásokat. A következő évben meg-
döbbentünk, amikor a II. évfolyamon éppen Őt nem találtuk közöttünk. 
Ennek okát akkor kimondani is kockázatos volt! Kiderült, hogy a gátlás-
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talan politikai diktatúra egész családokat telepített ki Budapestről. E mi-
att nem folytathatta tanulmányait Miklós, hanem a Zeneakadémia helyett 
a magyar Gulágon találta magát. Onnan, mint behívott katonát a legne-
hezebb, mondhatni munkaszolgálatos robotra kényszerítették, míg mi 
Palestrinát, Bachot énekeltünk és ittuk Szabolcsi, Bartha, Bárdos tanár úr, 
vagy Kodály szavait… Erős lélekre vall az, ahogyan az Őt ért méltányta-
lanságok után is megőrizte emberi tartását, és emelt fővel, egyenes derék-
kal folytatta tanulmányait, hogy megvalósítsa azt, ami élete célja volt.

Az, hogy ismét zeneakadémiai növendék lehetett, olyasvalakinek kö-
szönhette, aki ezekben az években Magyarországon talán egyedül tehet-
te meg, hogy a kemény diktatúrával is szembeszállva bátorsággal, erélyes 
fellépésével és tiltakozással ezt elérje. Ez maga Kodály Zoltán volt, aki 
személyesen kiállt egy tanítványa mellett. Jellemző, hogy Miklós köszönő 
szavait Kodály lakonikus rövidséggel szakította félbe: „ne köszönjön sem-
mit, majd munkájával bizonyítson!”

Nos, ez volt az, amire Csík Miklóst nem kellett bíztatni. Éppen erre 
várt! És most, 57 év ragyogó szakmai pályafutására így emlékezik Szőnyi 
Erzsébet professzor: 

„Csík Miklós tanári és kórusvezetői munkássága a hazai zenepedagó-
gia és zeneművészet terén messzemenően kiemelkedő. Nemzedékeket 
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nevelt fel emberségre, tisztességre, kultúrára, igényességre. A Lórántffy-
ban majd a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban sok hazai és külföldi szak-
ember, számos világhírű zenész és államférfi látogatta óráit, nem egyszer 
Kodály Zoltán személyes jelenlétében.”

Mikor a neves budai gimnázium megszüntette az országos hírű zenei 
tagozatát a Sors új lehetőséget hozott számára. 

Járainé Dr. Bődi Györgyi köszöntőjéből idézve: 
„Őrzöm azt a pillanatot, amikor először hallottam a Szilágyi Gimná-

zium kórusát és ott a Tanár urat vezényelni. Boldog és szerencsés pillanat 
volt az, amikor vállalkozott az újonnan alapított gimnáziumi tagozatunk 
zenei vezetésére. Hogy mit végzett a Vörösmarty tantestülete, a szülői 
közösség, a kodályi eszme és az ének tiszteletének megőrzése érdekében 
Csík Miklós vezetésével, az a tanítványok pályaválasztásával, életre szóló 
zeneszeretetével, példás életvitelével is mérhető. 

Iskolánk pedig – miközben százával szüntették meg a zenetagozatokat 
– megőrizte, úgy-ahogy lehetett, kevéssé jó feltételek között, nagyterem
nélkül, ezt a csodálatos, világra szóló hagyományt. De ma már van egy
Csík Miklós termünk, amelyikből cseng-bong, zeng a gyermekhang, 
a gyönyörű énekszó, ami messze elhangzik, az országhatárokon túlra is
elér. Iskolánk Csík Miklós szellemi örökségét tovább folytatja.

...Köszönet illeti a kodályi örökség megőrzéséért, köszönjük, hogy 
a kollégái lehettünk. Sok szeretettel köszöntjük ezen a gyönyörű napon, 
ezen a jeles ünnepnapon. Kívánunk sok boldogságot, jó egészséget.

Fogadja szeretettel 57 éves munkájának elismeréséül a 
Szolgálati Emlék érem kitüntetést, valamint ezt az Emlékkönyvet, 
az iskolánkban töltött szép emlékekért.
Isten áldja meg és éltesse sokáig a Tanár Urat!”

Így, és itt Pestszentlőrincen válhatott tehát kerekké és egésszé Csík 
Miklós tanár Úr zenepedagógiai munkája, melyet akart, vállalt és melyre 
Kodály Zoltán szavai is kötelezték.

Az ünnepeltet elhalmozták virágokkal, kitüntetésekkel, ünnepi köszön-
tőkkel, de a legszebb virágnál is szebb lélekemelőbb volt hét énekkarnak 
köszöntője, melyek mindegyike néhány számból összeállított csokrot 
nyújtott át énekével. Talán alig hihető, hogy az iskola 5 különböző ének-
kart tudott színpadra állítani 3 karnagy vezetésével. Megható, hogy elhoz-
ta kórusát a Marcibányi téri iskola, ahol Csík Miklós több mint 30 évvel 
ezelőtt volt tanár-karvezető. Fellépett egy volt felnőtt vegyeskara, mely 
azóta is működik, a Vörösmarty Családi Kórus, ahol volt növendékek, 
vagy mai diákok szülei énekelnek nagy lelkesedéssel Csík Miklós szelle-
mében. Mert hiszen a műsorban fellépő énekkarok mind az Ő keze alatt 
nőttek ki, alakultak, majd fejlődtek mai magas színvonalukra.
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Összkaron csendült fel Halmos: Jubilate Deo egyik változata. Az aula 
tágas légterében kiváló akusztikai viszonyok között énekelhettek a többi 
kórusok is.

A Vörösmarty Iskola Kicsinyek Kórusa 3 Szőnyi művet énekelt, Molnár 
Zsuzsanna vezényletével. A Marcibányi téri Kodály Zoltán iskola Gyer-
mekkara Kodály: Nagyszalontai köszöntőjével kívánt áldást Mesterünk 
fejére! Majd Kodály: Isten kovácsa hangzott fel preciz ritmikával, kristály-
tiszta intonációval, választékos dinamikával. A két karnagy Őri Csilla és 
Uhereczky Eszter külön – személyes ajándékként – duettet is énekelt, 
Franck: Panis angelicusát, magas színvonalon. Óriási nyereség, ha ének-
órán, vagy karéneken a tanuló ilyen szép hangú tanár énekéről vehet példát.

Felnőtt vegyeskarként a Cantare Necesse Est Kamarakórus követke-
zett. Őket is Csík Miklós tanította sokáig és értek el szép sikereket. Most 
Gáspár Attila karnagy bizonyította rátermettségét. Kodály-Balassi: Szép 
könyörgés, Petrovics: Játszik a szél és Farkas Ferenc: Pataki diákdalok 
hangzott fel előadásukban. A Vörösmarty Gyermek és Leánykar, Zsákai-
né Papp Anna vezényletével, Halmos: Jubilate Deo művét adta elő, majd 
Karai: Estéli nótázás című kedvelt kórusművét Kabdebó Sándor vezényel-
te, frenetikus sikert aratva. Köszönet a zongorakíséretért Mayer Erzsébet 
tanárnőnek is.

Vörösmarty Leánykar, kiegészülve a régi tanítványokkal – címmel 
konferálták be a következő blokkot. Megható volt, ahogy mindenki igye-
kezett rábeszélni Csík Miklóst, hogy vezényelje el Bartók: Bolyongás c. 
művét. Szabadkozva vállalta a feladatot, mindenki örömére. Majd a dör-
gő tapsot leállítva így szólt a közönséghez: „…persze ezt a művet lehet 
másként is vezényelni…” A szerénység és meghatódottság mondatta ezt 
vele, bár precízebb vezénylést maga Bartók sem kívánhatott volna művé-
nek. Műsorukon szerepelt még, Kodály: Ave Maria, Karai:Új regősének 
és Sárközi karikázó, Kabdebó Sándor vezényletével. 

A magas színvonalú hangverseny Buxtehude: Lauda Sion- oratórikus 
művével ért véget, nagyszabású előadói apparátus vonult fel: A Marcibányi 
téri Kodály Iskola Zenekara, művészeti vezető: Vaig Júlia, a Vörösmarty 
Családi kórus és a Régi tanítványok Kórusa, művészeti vezető és szólista: 
Dévényi Cecília. Vezényelt: Kabdebó Sándor. Hibátlan szépségben zengett 
a mű, barokk pompával töltve be a hatalmas légterű aulát. 

 Úgy éreztük, hogy maradandó emléket, ajándékot kapott mindenki 
ezen az ünnepi hangversenyen! Szőnyi Erzsébet köszöntését is Kodály 
írásaiból vett idézettel fejezte be:

 „Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb 
eszköze, s aki ezt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az az emberi-
ség jótevője.”

Anker Antal




