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 − Szombat délelőtt a népzene jegyében – közös rendezésű népzenei 
találkozó az ifjúsági és felnőtt korosztály részére

 − Magyar kórusok napja (PTE Liszt Ferenc Hangversenyterem) és 
Kodály Zoltán születésnapi koncertje. Hét kórus adott színvonalas 
koncertet Kodály és tanítványainak műveiből.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TAGCSOPORT – SOPRON – tagcsoport vezető: 
Bencsik Erzsébet

 − Kodály Zoltán Népdaléneklési Fesztivál
 − Lövői kórusünnep – a térség kórusainak, iskoláinak részvételével
 − Bencsik Erzsébet tartott 20 órás óvónői továbbképzést a Soproni Egye-

tem Benedek Elek Pedagógiai Kar két Gyakorló Óvodája óvónőinek
 − dr. Szalay Olga előadása Kodály a népzenegyűjtő címmel
 − Emlékhangverseny Kodály Zoltán tiszteletére

NYUGAT-DUNÁNTÚLI TAGCSOPORT – VESZPRÉM – tagcsoport 
vezető: Erdélyi Ágnes

 − Hagyományos, zenetörténeti előadások – 2019-ben Liszt Ferenc mun-
kássága és a 20. század különleges európai szerzőinek a bemutatása 
volt a fő téma (Liszt zongora és zenekari művei, Liszt és Magyarország. 
A makacs Sztravinszkij, Arvo Pärt). Előadók az MKT tagjai voltak.

 − Brusznyai emlékhangverseny a Pannon Egyetem aulájában a Brusz-
nyai Alapítvány rendezésében. Fellépők a főként gimnazistákból álló 
Brusznyai oratórium kórus és a Mendelssohn Kamarazenekar.

 − Éneklő Magyarország – Megyei kórustalálkozó a Hangvillában – 12 
kórus részvételével és közös énekléssel. KÓTA minősítés.

 − Magyar Kórusok találkozója – 3 napos fesztivál, „Hangvilla díjas” 
meghívott kórusok és a kolozsvári Magyar Gyermekkórus, sepszi-
szent györgyi Cantus Firmus Vegyeskar részvételével.

 − Hangverseny a Zenei Világnap tiszteletére – Megemlékezés az el-
hunyt Daróci Bárdos Tamásról és Kocsár Miklós zeneszerzőről.  
A hangversenyen 10 muzsikáló közösség – kórusok, zenekarok és 
egy lengyel vendégkórus volt résztvevők között.

 − Veszprém megyei kis térségű Éneklő Ifjúság Veszprém környéki 
falvak iskolai énekkarainak, együtteseinek felléptével, Nagyné Nyári 
Ágnes szervezésében, NKA támogatással

 − Hagyományosan visszatérő Magyarpolányi Kodály-szaktábor – 
Nagyné Nyári Ágnes szervezésében, NKA támogatással

SZEGED ÉS KÖRNYÉKE – tagcsoport vezető:  Rozgonyi Éva
 − Bicinium éneklési verseny és a II. Fiatal karvezetők versenye
 − Hangverseny Kodály Zoltán és Kocsár Miklós emlékére
 − Orgonakoncert a Nyíregyházi Cantemus kórus Pro Musica Leány-

kara és Pálúr János orgonaművész felléptével
 − Hangversenyek, ismeretterjesztő előadások, iskolai kórustalálkozók

BÚCSÚZUNK

Erdős Jenő
 

Tisztelt Gyászoló Család!
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Kedves Jenő Bácsi!

Az Ádám Jenő Pedagóguskórus nevében búcsú-
zom alapító karnagyunktól, Erdős Jenőtől. 
1958-ban ez a nagyszerű ember megálmodott 
egy közösséget, amely énekelni szerető és jó 
hangú pedagógusokból áll, akiknek hivatásuk a 
nevelés, az értékek átadása, a zene segítségével 
a közönség gyönyörködtetése. A cél magasztos 
volt: a történelmileg szürke és vészterhes kor-
ban örömöt hozni az emberek szívébe, erőt és 

reményt adni, elfeledtetni kicsit a gondokat.
 A Hősök terén létrejött egy baráti társaság, és a létszámuk gyorsan 

nőtt. Csatlakoztak a rokonok, ismerősök, akiknek hasonló volt az életfel-
fogásuk. Az énekléssel szebbé akarták tenni mások életét is, először szű-
kebb környezetükben, Mátészalkán, majd ez a tevékenység a kisvárost túl 
nőtte, és a környező településekre is eljutott a lelkes kórus. Erdős Jenő 
karnagy nemcsak a vezetőjük volt, annál sokkal több. Igazi nagybetűs 
PEDAGÓGUS volt, aki tanította, irányította ezt a Mátészalkán egyre is-
mertebbé váló kórust. Ő volt a példakép, aki emberszeretetével, humá-
numával, tudásával tündökölt azokban a nehéz időkben is. Megmutatta, 
hogy a lélek jósága a zene, az éneklés segítségével szebbé teheti a világot.

A kórus pedig egyre sikeresebb és egyre ismertebb lett szakmai téren 
régiónkban és az egész országban is. A karnagy úr büszke volt kórusára, 
barátaira. Motiválta őket újabb és újabb kihívások teljesítésére, fejlődés-
re. Mindez mégsem csak a kemény munkát és a fárasztó próbákat jelen-
tette. Életre szóló barátságok születtek. Olyan emberi kötelékek, amelyek 
a kölcsönös tiszteleten és a szereteten alapulnak, és ellenállnak az időnek. 
Nemcsak a fényképek őrzik a közös programok, a kirándulások, a főzések 
barátságos légkörét, az emlékeinkben ott él a karnagy úr, aki nagy csa-
láddá formálta kórusát.

Erdős Jenő lelkesedése teremtő erőként hatott. Egészen a nyugdíjba 
vonulásáig lendítette előre szeretett kórusát. Közben talált egy segítő 
társra is karnagyi munkájában 1977-ben, hiszen Csányi Ottóval ugyanaz 
volt a hitvallásuk. Így, amikor 1981-ben nyugdíjasként elköszönt a kórus-
tól Erdős Jenő mint karnagy, megmaradt mindaz, amit ő elkezdett. Az a 
munka, az a szemlélet, az a szeretet és tisztelet, amit Jenő bácsi képviselt, 
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vitte tovább az énekkart, amely egyre szebb eredményeket ért különböző 
megmérettetéseken. Minden szép sikerben benne volt az alapító karnagy 
munkája is.

Megrendülten áll ez az énekkar most itt, fájó szívvel búcsúzik. Az 
alapító tagok azért, mert elköszönnek a Mesterüktől, a baráttól, akit év-
tizedek óta szeretnek és tisztelnek. A fiatalabbak azért, mert egy olyan 
közösségbe tartoznak, ahol a különböző generációkat összeköti a zene 
szeretete, az egymás iránti tisztelet, a megbecsülés. A cél közös, hűen az 
eredeti kóruséhoz: értékeket őrizni és továbbadni. 

Mindannyian őrzünk emléket Erdős Jenőről. Kórustalálkozókon, hang-
versenyeken, bárhol is jártunk, léptünk fel, bármennyi kórus is volt jelen, 
azok a biztatóan összeszorított kezek, az a nyugalmat és szeretetet sugal-
ló mosoly nekünk szólt. Az ő kórusa voltunk, maradtunk. Izgult értünk, 
hogy a hangok szépen szálljanak, áradjanak, boldogságot adva éneklőnek 
és hallgatónak egyaránt. 

A szeretet és hála hangján búcsúzom a kórus nevében tisztelt alapító 
karnagyunktól, Erdős Jenőtől. Nagyszerű emberi-szellemi-szakmai ha-
gyatékát, kedves személyének emlékét szeretettel és hűen őrizzük.

Kovácsné Kiss Csilla

Tarcai Zoltán és Erdős Jenő

Rövid hírek
 

szeptember 25. Bartók sírjánál koszorúzás a Farkasréti temetőben.

október 1. Bárdos koszorúzás és megemlékezés lakóhelyén közös 
énekléssel (közreműködtek Tardy László és a Mátyás templom kóru-
sának énekesei).

október. dr. Erdei Péter felkerült az idei KULT 50 listára (azon mű-
vészek neve szerepel a listán, akik a saját területükön jelentős telje-
sítményt nyújtottak – ebben az esetben a kóruséneklés és a Kodály 
módszer népszerűsítéséért).

október 7-én átadták az MMA Zenetagozatának Elismerő oklevelét 
Bartalus Ilonának és Sebestyénné Farkas Ilona Monának.

november 11. Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa emlékhang-
versenyt adott Bartók Béla halálának 75. évfordulója tiszteletére.

november. Hangerdő címmel megjelent a Kodály Zoltán Ének-zenei 
Általános Iskola Gimnázium és Zenei AMI Versenykórusának új  
CD-je – karnagyok Őry Csilla és Uhereczky Eszter.

november. Rajk Judit most megjelent CD-jén – Stolen Time – kortárs 
szerzők művei mellett Kodály Zoltán népdalfeldolgozások is hallha-
tók. (Hungaroton kiadás).

december 15. Andor Éva szülőházán emléktábla avatás 12 órakor (Bp., 
IX. Mester u.).

december 16. A pandémiára való tekintettel zártkörű koszorúzás a 
Köröndön Kodály Zoltán 138. születésnapján.

Lapzártakor érkezett a szomorú hír, hogy Hoffmann Mátyásné (sz. Lemle 
Klára) a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola volt igazga-
tója, 2020. november 27-én hosszan tartó méltósággal viselt betegség után 
elhunyt. 1995 óta volt tagja a Magyar Kodály Társaságnak. Munkásságát 
az iskolájának, a zene tagozatnak és a kodályi eszmék népszerűsítésének 
szentelte. Tisztelettel emlékezünk rá.
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