Tudósítás Ádám Jenő városából

Újra eltelt egy év és újra megrendeztük zeneiskolánk névadója, Ádám Jenő emlékére
a szokásos hangversenyünket. A halál évfordulóján, minden év május 15-én délelőtt először
a temetőbe látogatunk, ahol megkoszorúzzuk a sírját és a velünk tartó iskolás diákok
elhelyezik a megemlékezés virágait. Immár 33 éve, hogy 86 éves korában elhunyt a kiváló
zenepedagógus, karmester, zeneszerző, zeneakadémiai tanár és tankönyvíró, aki
Szigetszentmiklóson született és a saját kérésére itt is van eltemetve. Még a sírhelyet is ő
maga választotta ki a helyi temetőben, hogy hol legyen a végső nyughelye, sőt a sírt is ő
tervezte. Mindezt és még más érdekességet is hallhattunk Jenő bácsiról a temetőben ezen a
napon. Ilyenkor ugyanis olyan embert hívunk emlékezni, aki még kapcsolatban volt vele,
ismerte személyesen. Idén Nádasdy András festőművész mesélt arról, hogy gyerekkorában
gyakran járt náluk a híres zeneszerző, hogy barátjával, Nádasdy János festőművésszel
megbeszéljék a világ dolgait. Ezeken az estéken többször élcelődtek azon, hogy a festészet
vagy a zene fontosabb a művészetek között.
Bár a mostani péntek délelőttön esőre állt az idő, mégis eljött három iskola diák-képviselete,
hogy részese legyen a megemlékezésnek és elhelyezze a fehér szegfűket a sír körüli
vázákban. Egy népzene tanszakos növendékünk elénekelte Ádám Jenő kedvenc szomorú
népdalát, az „Én ültettem a cédrusfát”, majd zeneiskolánk fanfár együttese névadónk zsoltár
dallamait játszotta, amíg megkoszorúztuk a síremléket.
A program délután emlékhangversennyel folytatódott, mely idén a város új
hangversenytermében kapott helyet, amelyet a múlt év őszén vehetett birtokba a közönség.
Az épületegyüttesben található még zenetagozatos általános iskola, zeneiskola, óvoda és egy
nagy sportcsarnok. Az idei koncert nagy meglepetése az volt, hogy elfogadta a
meghívásunkat Ádám Jenő pályatársa, Szőnyi Erzsébet, a Kossuth-, Liszt Ferenc és Erkel
Ferenc díjas zeneszerző, karnagy és zenepedagógus, aki mesélt nekünk a hangverseny elején
azokról az évekről, amikor még kollégák voltak Kodály Zoltánnal és Ádám Jenővel. Örömmel
hallgattuk a lendületes, lelkes beszámolóját, neki pedig nagyon tetszettek a mi tehetséges
fellépő gyerekeink színvonalas produkciói, akik az év során országos vagy nemzetközi zenei
versenyen szerepeltek nagyon ügyesen. Nagy sikerrel muzsikált vonószenekarunk Orosz
László, és rézfúvós kamaraegyüttesünk Zsirmon Zsolt vezetésével. Szerettünk volna
kedveskedni Erzsi néninek azzal, hogy két kiváló zongorista kolléganőnk: Tóthné Császár
Ildikó és Darvassi Andrea előadta Kis kamarazene című négykezes zongoradarabját, mely –
saját nyilatkozata szerint - nagyon tetszett a szerzőnek. Nagy tapssal és virágcsokorral
köszöntük meg neki, hogy együtt örülhettünk az előadás sikerének.
A koncert utáni fogadáson Szőnyi Erzsébet érdeklődve hallgatta, hogyan ápoljuk
városunk híres díszpolgárának zenei örökségét. Ádám Jenő szülőházát még életében
emlékházzá rendezte be az akkori tanács. Ebben a házban minden év őszén a

szigetszentmiklósi „Szabacsi Nap” keretében egész napos tárlatvezetést tartunk, ahol a
zeneiskola tanárai és növendékei fogadják az érdeklődőket. A látogatók megtekinthetik Jenő
bácsi használati tárgyait, zongoráját, karmesteri frakkját, festményeket a lányairól és
megannyi tablót tartalmas élete fotóiból. Nyilvános próbát tart ilyenkor a ház előterében a
Vackor citera zenekar, kivetítőn korábbi emlékhangversenyeink felvételeit hallgathatjuk, a
magánének tanszak növendékei pedig „A dal mesterei” kötetekből adnak elő
népdalfeldolgozásokat zongorakísérettel.
A városban több felnőtt kórus is működik, őket minden nyár elején a Református
Kórus hívja össze egy közös éneklésre Ádám Jenő emlékére. Idén június 6-án tartjuk a
kórustalálkozót, Villányi Andrea karnagy vezetésével. A Székely Miklós Városi Kórus idén lett
15 éves. Ebből az alkalomból május 30-án rendeztek egy születésnapi koncertet, ahol többek
között felcsendült Ádám Jenő népdalfeldolgozása, az Elindultam szép hazámból… A kórust
Kőrösi Orsolya karnagy vezeti. A zeneiskola nőikara decemberben énekel Ádám Jenő
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növendékhangversenyen Regősné Nyirő Ildikó igazgatónő, karnagy irányításával.
Az Elmúlt korok muzsikája c. bérleti előadás-sorozatunkban ismeretterjesztő rendhagyó
énekórákat tartunk a város iskolásai számára, amelyben többször szerepelt már Ádám Jenő
életének és műveinek bemutatása is.
A népdalversenyeken és a szolfézs órákon rendszeresen felcsendülnek névadónk által
gyűjtött népdalok, kerek évfordulókon vetélkedőt szervezünk városunk diákjainak.
Zeneiskolánk törekvése Ádám Jenő zenei örökségének ápolásában úgy gondolom, jó
úton halad.
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