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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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