
A hálaadó szentmisét követően a temetőben Jenő bácsi sírjánál 
Győrik János, a Kisebbségi Önkormányzat nevében tartotta 
megemlékezését. Jenő bácsiról elsősorban, mint a német nyelvoktatás 
következetes harcosáról szólt. A dalkör egy hálaadó egyházi éneket 
énekelt, és elhelyezésre kerültek a megemlékezés virágai. Gáspár 
Tibor a Kisebbségi Önkormányzat vezetője megköszönte az 
emlékezésben résztvevők közreműködését, majd Benkéné Erdély 
Hajnalka köszönte meg mindenkinek, hogy ilyen szép emléket 
állítottak édesapjának.  
Befejezésül a dalkör nevében Juhász Gyula szavaival emlékezünk Jenő 
bácsira, és névtelenül Őrájuk, akik tiszteletüket már nem fejezhették 
ki.  
 
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.  
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,  
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.  
 
Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben  
És melegít, mint kandalló a télben,  
Derűs szelíden és örök fehéren..."  
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Erdély Jenőre emlékeztünk 

 
Tisztelettel emlékező család, pályatársak, dalköri kedves barátok, 
tanítványok leányvári embertársaim!  
 

Az új évezred rangos kulturális eseménye, az "Erdély Jenő 
emlékkiállítás és dalkörtalálkozó" - mindannyiunk számára 
felejthetetlen emlékek felidézője.  

Az emlékkiállítást Bánffy Miklós polgármester nyitotta meg. 
Erdély Jenő igazgató úr igen sokrétű tevékenységét bemutató sok-sok 
fotó és emléktárgy széppé, hangulatossá varázsolta a Művelődési Ház 
kistermét.  

Polgármester úr megnyitó beszédében röviden, közvetlen 
szavakkal ismertette Erdély Jenő iskolaigazgató életútját. 
Megemlékezésében a szó igazi értelmében vett TANITÓ-ról, igényes 
és következetes vezetőről szólt, akinek emberi értékei felejthetetlenek. 
Szépen méltatta Jenő bácsi helytörténeti leírását, - népdalgyűjtő és 
dalkörvezetői tevékenységét. Az egyházközség kiemelkedő kántorára 
nagy tisztelettel emlékezett. Szépen szólt a családi háttérről amely 
biztosította Jenő bácsinak a szeretetet és a nyugalmat.  

Az emlékkiállítás megnyitását követte a Művelődi Ház 
nagytermében az "Erdély Jenő dalkörtalálkozó". A virágokkal 
gyönyörűen feldíszített teremben, - a fehér abrosszal terített 
asztaloknál helyet foglaló család, barátok, pályatársak a sok-sok 
tanítvány és az egykori dalköri tagok már érdeklődéssel várták a 
műsort. Jenő bácsi által vezetett kórus igen szép dalait hallgatva 
fogyasztották a finom friss pogácsát és a felszolgált teát.  

Mindannyiunk arcán a tisztelet sugárzott, - amikor az egykori 
dalkörtalálkozó megnyitóját hallgatva - Jenő bácsi hangjára ismertünk. 
A Leányvári Dalkör nevében Neubauer Melinda kórustag köszöntötte 
a megjelenteket, és felkérte Nagyné Engler Zsuzsanna iskolaigazgatót 
megemlékezésének megtartására.  



A meghatódottság egyre fokozódott, amikor Nagyné Engler 
Zsuzsanna igazgató, tanítványként - és mint későbbi kolléga 
emlékezett szépen, igényesen összefoglalva nagyrabecsülését és 
tiszteletét. Szépen emlékezett meg izgalmas, érdekes németórai 
élményeiről. Elmondta, milyen nagy megtiszteltetés volt számára, 
amikor Jenő bácsi őrá bízta a német nyelv tanítását, - amely egyben 
igen nagy kihívást jelentett számára. Befejező gondolatai igen 
meghatóak voltak, "ha tehetném és üzenhetnék egykori tanítómnak azt 
a következő idézettel tenném:".  
 
"Bár zord a harc, megéri a világ, 
Ha az ember az marad, ami volt: 
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák." 
 
Gondolatait németül is elmondta, majd Gáspár Kinga német 
szavalatának mondanivalóját ismertette. Ezt követően Gáspár Kinga 
IV. osztályos tanuló mondott el egy német verset, amely az anyanyelv 
szeretetéről szólt. Nagyon szépen, igen helyes német kiejtéssel szavalt.  

Ezután az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságnak elnöke Tóth János mondta el megemlékezését. 
Elsősorban Jenő bácsi sportszeretetét emeli ki, és a Művelődési Ház 
kialakításában kifejtett tevékenységéről szólt. Személyes diákkori 
élményeiről szólva, a politechnikai órákra emlékezett, amelyek a 
környék legjobban felszerelt műhelyében folyhattak. Jenő bácsi 
személyes kisugárzásáról, tanítványai iránti szeretetéről beszélt. 
Befejezésül Jenő bácsinak a sokirányú és igen precíz munkájáért 
kapott elismerésiről emlékezett meg.  

A dalkörök műsora következett, amelyet Jenő bácsi tiszteletére 
állítottak össze és az egykori dalkörvezetőre emlékeztek. A 
Dunaszentmiklósi Dalkör igényesen összeállított műsorában, nagyon 
szépen előadott népdalokat ismerhettünk meg. A Pilisszentiváni 
Dalkör vezetője személyes ismerősként, és mint a család igen jó 
barátja méltatta Jenő bácsi kórusvezetői tevékenységét. Közös dalköri 
élményeikről nagy tisztelettel és szeretettel emlékezett. Az előadott 
német népdalokból kettő a Jenő bácsitól átvett leányvári gyűjtésű dal 
volt. Gyönyörű hangzással előadott, igényes műsorral fokozták az 
emlékezés hangulatát. A Táti Nemzetiségi Dalkör vezetője bemutatta a 
kórusát és ismertette műsorukban előadott népdalokat. Elmondta, nagy 

megtiszteltetésnek vették a meghívást és szeretettel készültek az 
emlékestre annak ellenére, hogy Erdély Jenő kórusvezetőt 
személyesen nem ismerték. Szép hangzású, ütemes vidám dalokkal 
emelték az est hangulatát. A Vértessomlói Dalkör vezetője szívélyesen 
köszöntötte a Leányváriakat, nagyon megköszönve a meghívást. 
Rieder Antal volt dalkörvezetőjük üdvözletét adja át a leányvári 
ismerősöknek. Elmondta, hogy nagy szeretettel és tisztelettel készültek 
a találkozóra. Szépen előadott vértessomlói dalok, a dalkör vidám 
hangulata szép élményt nyújtott a közönségnek.  

Kiss Lászlóné óvodavezető mondta el ezután megemlékezését, 
elsősorban mint volt tanítvány emlékezett, szépen összeállított és 
elmondott gondolatokkal fejezte ki háláját és tiszteletét volt tanítója 
iránt. A megemlékezés további részében Jenő bácsi dalköri 
tevékenységét foglalta össze, amely 1972-1985-ig tartott, kiemelve a 
fontosabb eseményeket. Szépen emlékezett meg arról is, hogy ez mit 
jelentett az akkori énekkari tagoknak. Emlékezett az 1992- 1997-ig 
működő énekkarról, amelynek vezetését ő vállalta el, majd arról a két 
évről beszélt, amely Jenő bácsi halálát követte. A megemlékezés 
végére sokunk szeme könnytől csillogott.  

Mezős Gabriella az 1999-ben újjáalakult dalkör céljairól 
beszélt, ismertette a Jenő bácsi tiszteletére előadásra kerülő dalokat - 
amelyeket Rózsi néni segítségével úgy igyekeztünk összeállítani, hogy 
abban Jenő bácsi kedves dalai szerepeljenek. Nagy tisztelettel és 
szeretettel készültünk, hogy megemlékezésünk méltó legyen.  A 
műsort követően a család és a szereplők megvendégelésével fejeződött 
be a 2001. március 24-i emlékest.  

Másnap hálaadó szentmisével kezdődött az emlékezés. Dr. 
Németh János plébános úr a szentírás szavaival kezdte a misét: "Akik 
az igazságra tanítottak sokakat, azok ragyognak, mint a csillagok." A 
mai szentmisét olyan valakiért ajánljuk fel, aki nagyon sokakat tanított 
- Jenő testvérünkért. Azért ajánljuk fel, hogy a szentírásban leírtak 
valóra váljanak. A szentmisén Jenő bácsi által gyűjtött miseénekeket 
énekeltük. A misén résztvevők a legszebb énekek gyűjteményét 
átvehették "Jenő bácsi" fényképes borítóval.  

Dr. Németh János plébános úr az örök hazáról, a földi hazáról 
és otthonról kifejtett szép gondolataival emlékezett meg az 55 éve 
történt kitelepítésről. A megáldott koszorút a népviseletbe öltözött 
ifjak kíséretével helyezte el a plébános úr az emléktáblára.  


