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kola igazgatónője, Regősné 
Nyirő Ildikó köszöntötte a 
résztvevőket, és a meghívott 
vendégeket: Szőnyi Erzsébet 
Kossuth-díjas zeneszerzőt,  
a Nemzet Művészét, Ádám 
Jenő egykori tanártársát a 
Zeneakadémián, és az egy-
kori tanítványt Dr . Márkus-
né Natter-Nád Klárát . 

Az Újbudai Ádám Jenő 
Általános Iskola 50 fős, tisztán csengő gyermekkara adott elő szép mű-
sort Alpárné Baranyai Rita, és Szalay Katalin karnagyok vezetésével, 
zongorakísérőjük: Czirfuszné Zapotoczky Csilla . Ádám Jenőről, a deb-
receni kántus Liszt Ferenc díjas karnagya, Berkesi Sándor emlékezett. 

 A nyitóbeszéd után a helyi zeneiskola növendékei következtek:  
Raffai Péter zongorán (Tóthné Császár Ildikó növendéke), Svajka Lázár 
trombitán (Zsirmon Zsolt növendéke), Pintér Gergő (Orosz László nö-
vendéke) pedig hegedűn mutatta be hangszertudását a nagszámú közön-
ségnek. A Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
zongora tanszakát egy négykezes darabbal képviseltette Baczkóné Tari 
Tina és Minar-Bacsó Judit tolmácsolásában, valamint az ütő tanszak 
képviseletében Donyec István xilofonon játszott. Az est keretét felnőtt 
kórus zárta, Ádám Jenő műveket énekelt a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Karnagyok Kamarakórusa, vezényelt Vajna Katalin, a szolnoki 
Ádám Jenő Zeneiskola vezetője.

 Kincses Edit

Az iskola névadója előtt tisztelgünk
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Diákok!

A végtelenül sokoldalú zenészre emlékezünk most, amikor emlékháza 
és síremléke után ez a fontos iskola felvette, viseli nevét és méltó módon 
egy kitűnő kortárs szobrász jelentős művészi értékű alkotásával  
gazdagodott.

Örömünnep a mai a javából, a zene és a szobrászat kettős közös ün-
nepe. Bizonyára remek érzés lehet minden szigetszentmiklósi polgár 
számára, hogy az előbb falú, majd város ilyen jeles szülöttekkel büszkél-
kedhet. Két magyar művész, akik nemzeti zenei és szobrászati anyanyel-
vükön fejezik ki érzéseiket és gondolataikat.

Figyelemreméltó, kitűnő gondolat, hogy Ádám Jenő itt ezen a köz-
ponti helyen köszönti minden nap az iskolába érkezőket, jellegzetes de-
rűjével és lendületes karmozdulatával akár ölelve a tanárokat, diákokat 
és szülőket egyaránt. A köszöntöttek pedig a folyamatos emlékezéssel és 
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a példa újra meg újra tanulásával hálálják meg azt naponta. Alighanem 
Ádám Jenőt ebben az iskolában különösen nem kell bemutatnom.

Mindössze értékelni, méltatni bátorkodom a képzőművészet embe-
reként a jeles zeneszerzőt, a kiváló, elsősorban oratórumi karnagyot,  
a nagyhatású karvezetőt, a korrepetítort -sokszor egy-egy mű bemuta-
tása alkalmával mindhárom szerepben-, a népdal gyüjtőt, a zenetudóst, 
a magyar zenét itthon és külföldön egyaránt sikeresen népszerűsítőt, és 
alighanem a legfontosabbként a korszakos jelentőségű, meghatározó 
hatású zenepedagógust.

Máig őrzött személyes élményem Ádám Jenőnek a zenét, beleértve 
népzenét, az éneklést is népszerűsítő televíziós műsor sorozata. Megra-
gadott előadásainak szuggesztívitása, a zenéért lelkesedő, gyakran mo-
solygó derűs lénye, nagyhatású metakommunikációja és az, hogy az 
előadások – kórusban éneklő gyermekként – számomra is érthetőek és 
bizonyára ezért érdekesek voltak. Úgy vártam a következő előadást mint 
ma sokan a szappanoperákat. Ajándékként élem meg, hogy ma itt a róla 
készült szobrot méltathatom. 

Itt állunk Zsin Judit kitűnő Ádám Jenő emlékszobra előtt és ebből az 
alkalomból is köszönthetjük a mai magyar kortárs szobrász művészet 
méltán ismert és elismert jeles alkotóját. Művei már eleddig is kivívták 
a megbecsülést . Önök is biztosan találkoztak már a szigetszentmiklósi 
óvoda falán a Szent István vagy az ugyancsak szigetszentmiklósi iskola 
folyósóján látható József Attila domborművével. Ám az ország számos 
helyén találkozhatunk műveivel, néhányat említve: Mosonmagyaróváron 
Gyurkovics Tiborról mintázott portéjával, Budakeszin Vallus Pál mell-
szobrával, Budapesten, Kondor Béla portré szobrával, a budai vároldal-
ban Babits Mihályról kitűnően mintázott domborműve jelöli a költő 
utolsó otthonát. És nem feledkezhetünk meg a szentendrei Ferences 
Gimnázium Golgota jeleneteiről valamint a Mándy Iván portréról sem. 

 Zsin Judit Ádám Jenő szobráról közösen megállapíthatjuk, hogy sike-
rült megragadnia a karmester figurában a lehető legjellemzőbbet, az 
összegzőt, amely asszociációk sorával Ádám Jenő sokszínű zenei munkás-
ságát, eredményeit e jelképes kompozíciós mozdulattal segíti megérteni. 
Az expresszív, ugyanakkor szigorú kompozíció, az egyebek mellett rend-
kívül kifejező mozdulatokkal vezénylő és magyarázó sokoldalú zenész, 
elsőre megfigyelhető személyiség jegyeinek megjelenítése telitalálat. Az 
átszellemült karmester jobb karja szinte megnyújtva a pálcával és bal-
kezének finom gesztusa mint ellentét a zene szárnyalásáról szól, ebben 
is a zenére int és irányt mutat egyszerre. Szellemes és szép ötlet a félala-
kos szobor karmesteri pulpitusra emelése és a hátnézet plasztikai meg-
oldása a frakk szárnyaival. Megkoronázza a szobrot ez alkalommal is  
a rendkívül kifejező, karakteres remek portré, a derűjében és átszelle-
mültségében is szigorú nagy formátumú zenész sokféle arca egy mosoly-
ban egyesítve.
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Szívből gratulálok az alkotó Zsin Juditnak életműve újabb kitűnő  
darabjához. A szobrászat – bárki beláthatja – nem elbeszélő műfaj, az 
emlékmű vagy emlékszobor pedig különösen nem az. A lehető legjel-
lemzőbb, a szinte jelképpé sűrűsödött lényeg érzelmi-gondolati és szob-
rászati megragadása lehet csak a siker záloga. És ha ehhez tehetség, ér-
zékeny és gondolkodó kompozíciós képesség, kitűnő mintázni tudás,  
és állíthatóan remek karakterérzék párosul az már maga a teljes siker.

Szeretném elismerni az önkormányzat és az iskola mecenatúráját, 
amellyel lehetővé tették a szobor megvalósulását. 

Zsigmond Attila

Ádám Jenő emlékezete
„Ha visszaemlékszem a nyolc évtizedet meghaladó időre, 
amit éltem, azt egyetlen egyenes vonallal tudnám összekötni 
a mai napig… Az a vonal elég feszes, nem is engedett soha . 
És meg lehet pendíteni, és zeng, mint egy húr . 
Ez a vonal a pedagógia, a tanítás . Tanítónak születtem,
és tanító maradtam mind a mai napig .” 

(Ádám Jenő – 1978 .)
Tisztelt Hallgatóim! Hölgyeim és Uraim!

Akinek az emlékére ma itt Szigetszentmiklóson az Ádám Jenő Zene-
iskola jóvoltából összegyűltünk, a 20. század nagy magyar karizmati-
kusa, a nemzetszervezők messze sugárzó példája volt. Ádám Jenő 1978-
ban elmondott szavaival köszöntöm önöket. Ki is volt Ő? Valljon  
Ő magáról és beszéljenek a kortársak, hiszen ezek összessége adhat hi-
teles képet róla. Szokolay Sándor tette fel a kérdést, amely ma sem vesztett 
aktualitásából: 

„Hol vannak ma a Láng-Lelkű emberek? ... Nyomuk veszett! Ádám 
Jenő minden minőségében mozgósító, lelkesítő, sodró lendületű, ellen-
állhatatlan apostola volt Nemzetünknek! Karnagyként, zeneakadémiai 
tanárként, zeneszerzőként, tankönyvíróként, elragadó előadóként,  
a magyar népdal éneklésének Újraélesztőjeként, – a Zene Titkainak nagy 
Feltárójaként, – mindig és mindenkor ránk szórta aranyát, s erre az 
elárvult magyar népre! 

Kötelességünk az Ő Látnoki Nagyságát „újratanulnunk!” Kötelessé-
günk Ádám Jenő örökségét ápolnunk, - mert „nélküle” Európa is sze-
gényebb, s jelentéktelenebb… 

Népünk nagy tanítója volt, a legkülönbek közül való! Bámulatra  
méltó életutat járt végig. Hősi és tragikus élet jutott neki osztályrészül. 
Magánélete a görög tragédiák sorscsapásaival vetekedett. Életét gyönyö-


