
Mi lesz még az idén? 
 
Mikor Hol  Kiket érint 
március 24. Leányvár Dalkör  
március 31. Pilisvörösvár  Gyermek, Ifjúsági, Zenekar 
április 14. Leányvár Zenekar 
április 20. Leányvár Felnőtt, Zenekar 
április 22. Pilisszentkereszt Mini, Gyermek  
május 1. Leányvár Mini, Gyermek, Ifjúsági Zenekar 
május 6. Budapest Felnőtt, Zenekar 
május 19. Kesztölc Mini, Gyermek, Ifjúsági Zenekar 
május 24-28 Wetzlar Felnőtt  
június 3. Szomor Felnőtt, Zenekar 
június 16. Süttő Felnőtt, Zenekar 
június 6-16? Erdély Ifjúsági  
07.23-08.02. Zamora Felnőtt, Zenekar 
aug. 21-26 Leányvár Mini, Gyermek, Ifjúsági  
szeptember 8. Leányvár Felnőtt, Zenekar 
december 8. Leányvár Mindenki, Zenekar 
 

Kedves Táncosok, Zenészek, Szülők! 
 

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik 
Falufarsang rendezvényünket segítették. Név szerint nem akarunk 
senkit sem kiemelni, de a fánksütő asszonyok, a vendéglátást 
bonyolító lányok, a videokamerát délután és este kezelők, a 
teremrendezők, a tombolatárgyak összegyűjtői, a délutáni közönség, az 
esti bál vendégei, a fellépő szereplők és a Leányvár Sramli 
segítségével közösen, összesen 120 000,- Ft-tal tudunk az éves 
költségvetésünkhöz hozzájárulni. 
 
A jövőben is számítunk a megtisztelő segítségre. 
 

Német Kisebbségi Önkormányzat 
Kulturális Egyesület 

 
TÁNC – DAL – ZENE 

A leányvári kulturális egyesület lapja 
2001. március 

 
 

Az ének nem egyszerűen egy vers dallamszerű előadása. Az 
éneklés művészet. Boldogok lehetnek azok, akik éneklésükkel 
másoknak szereznek kellemes órákat. 

A leányvári énekkar már nagyon régi életutat tudhat maga 
mögött. Erdély Jenő bácsi 1973 nyarán 17 fővel alakította meg az 
énekkart. Jenő bácsi felesége, Rozi néni néhány információval szolgált 
nekünk az énekkar megalakulásának körülményeivel. Megtudtuk, 
hogy a falu asszonyai és Jenő bácsi tanítványai ösztönözték Jenő bácsit 
az énekkar megalakítására, ugyanis csak a templomnak volt énekkara 
abban az időben. Az iskolában volt egy terem, ahol énekórát tartottak. 
Itt vették fel magnószalagra az énekeket.  

Az énekkar megalakulása után néhány hónappal jöttek az első 
támadások, amelyek nemcsak a falu politikai vezetői felől érkeztek. 

1975-ben az országos Sváb-bálon léptek fel, amely nagy 
megtiszteltetést jelentett. 

1976-ban a „Reich brüderlich die Hand” megyei vetélkedőjét 
szervezték meg Leányváron. 

3 
1978-ban Tatán, az Országos Nemzetiségi Fesztiválon a német 

nemzetiségi dalosokat ők képviselhették. 
1980-ban a RBH körzeti vetélkedőjén vettek részt Piliscséven. 
1981-ben a megyei szervezésű Téli Falusi Esték-re kaptak 

meghívást. 
Jenő bácsi az énekkar feladatáról így számolt be: 
„Elsődleges feladatunknak tekintettük az őseink által oly 

szívesen énekelt helyi német dalok gyűjtését és azok megmentését a 
feledéstől.” 



Az akkori rendszer nem szimpatizált az ilyen „német 
műnemzetiségi” mozgalmaknak. Olyan vádak is elhangzottak, hogy 
Jenő bácsi a fasiszta rendszert akarja visszaállítani. Ezekre a vádakra a 
községi Tanács Végrehajtóbizottságának írott levelében így válaszolt: 

„Ők (az énekkar) a nemzetiségi kultúra ápolását már nem látják 
egy újabb népámítás kibontakozásának; ők értik és érzik, hogy e 
tettükkel nem válnak hűtlenekké ahhoz a Hazához, amelyben őseink 
egy új otthonra találtak és ők is ily erősen kötődnek. Aki érti, tudja: itt 
már régen többről van szó, mint egyszerű dalolásról… A tét: 
visszanyerni a sok tragédiát látott és megélt emberek bizalmát, hitét a 
Betűnek, a Szónak. Bizonyítani szavaink és tetteink egységét! Ez 
minden törekvésem alapja!” 

Az énekkar szorgalmas munkáját bizonyítja, hogy az 1976-os 
adatok szerint a 30 fős énekkar egy év alatt 52 próbát tartott, amelyen 
az átlagos létszám 27 fő volt. 

Néhányan furcsállták az énekkar „vegyes kórus” elnevezését. 
Úgy gondolták ez egy magyar-német énekkart takar. 

A kinti németség eleinte furcsállta, hogy Jenő bácsi vezeti a 
leányvári Német nemzetiségi kórust, hiszen ő mindig is kitartott a 
magyar mivolta mellett. De ezek a hangok is hamar elhallgattak. 1985-
ben kezdődött volna egy komolyabb kapcsolat felvételére a 
kitelepítettekkel. 

Az énekkar a környékbeli énekkarokkal jó kapcsolatot épített 
ki. Kölcsönösen látták egymást vendégül. 

Talán kevesen tudják, de Jenő bácsinak köszönhető, hogy a 
megyében először Leányváron volt német nyelvű oktatás 1955-ben. 

A falu Tanácsától többször is kért erkölcsi és anyagi támogatást 
az énekkar eredményes működéséhez, de ezekre a kérésekre nem 
érkezett válasz. 

Jenő bácsi végül a sok ellene szóló támadás miatt 1985-ben 
abbahagyta az énekkar vezetését. 

Jenő bácsi nyugdíjas korában, a helyi templomban 
kántorkodott. Az, hogy a mai napig is lehet hallani vasárnaponként 
német nyelvű éneket a templomban, Jenő bácsi érdeme. Ugyanis a 

kántorságot azzal a feltétellel vállalta el, ha a vasárnapi szentmisén két 
német egyházi éneket is játszhat. 

Egy vasárnap viszont azt látta, hogy csak magyar énekszámok 
vannak kitéve. Ekkor hagyta abba a kántorságot. 

A jelenlegi plébános hozott magával egy kántort, akinek a régi 
német énekek kottáit Jenő bácsi önzetlenül odaadta. A plébános úr 
beleegyezett abba, hogy továbbra is legyenek német énekek a 
szentmisén. Ez pedig nagyon ritka mind megyei, mind országos 
szinten. 

Talán ez a néhány sor kevés volt egy élet bemutatására. 
Viszont megismerkedhettünk Jenő bácsi önzetlenségéről és 
kitartásáról, amit a német nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében 
kifejtett. Élete és tevékenysége példa lehet számunkra a 
közösségépítésben is. 

Rá fogunk emlékezni, amikor a Leányvári Dalkör, énekkari 
találkozót rendez. 

 
 

Meghívó 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit a Kultúrházban 2001. március 24-én. 
 

15h  Erdély Jenő emlékkiállítás megnyitója 
       

1530 Erdély Jenő dalkörtalálkozó  
 

Fellépő dalkörök: Dunaszentmiklós 
Pilisszentiván 
Tát 
Vértessomló 

    Leányvár 


