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A 25. Bárdos Szimpózium
Debrecen, 2010. március 19-21.

Dr. Duffek Mihály a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar dékánja, 
zongoraművész köszöntötte a Szimpózium résztvevőit:

Ma 25 éves gyermekünket, a Bárdos Szimpóziumot az egykori Bárdos 
Találkozót ünnepeljük, amely az elmúlt negyed évszázad alatt igen jelen-
tős szerepet töltött be, ahogyan azt ma is teszi. 

Szesztay Zsolt tanár úr alapgondolata, amellyel Bárdos Lajos szellemi, 
művészi hagyatékának kívánt Debrecenben helyet adni, azért volt igen 
életképes és szükséges gondolat, mert az első találkozók után hamarosan 
kibővült a rendezvény profilja, s nélkülözhetetlensége világossá vált. Mint 
ahogyan Bárdos Lajos maga sem volt a külvilágtól izolált ember, hiszen 
magyarsága, művészi élete ezer szállal kapcsolódott a körülötte lévőkhöz, 
hazájához, úgy a Bárdos Szimpózium hagyományőrző profilja is kibővült. 
Ennek során megjelentek a XX. század zenei nagyjai, kiemelve a kórus-
irodalom alkotóit és előadóit. Szesztay Zsolt, a tanszékvezető főiskolai 
tanár, majd Liszt-díjas karnagy fáradhatatlan erővel és elhivatottsággal 
adott nekünk, az utána jövőknek példát arról, hogy alkotni csak eltökél-
ten, mindig előre tekintve, értékeket létrehozva lehet igazán. Az ő szemé-
lyes küldetése többek között ez volt közöttünk.

A Bárdos Szimpózium az idők során akkreditált továbbképzéssé is vált 
a karvezetők, iskolai énektanárok, szolfézs- és zeneelmélet tanárok szá-
mára. Az elmúlt negyedszázad alatt olyan szakmai értékeket vonultatott 
fel, olyan sok haszonnal töltötte be küldetését, amely nagy büszkeséget 
jelent számunkra. Ezen túlmenően a zeneoktatás, ezen belül is a zenei 
felsőoktatás világában elengedhetetlenül fontos, hogy szerte szét, olykor 
kicsiny sejtként tevékenykedő kollégák, vagy a különböző egyetemekhez 
csatlakozott zenei felsőoktatási intézmények tanárai, művészei találjanak 
lehetőséget arra, hogy legalább egyszer egy esztendőben találkozzanak, 
tanuljanak, töltődjenek, erősítsék egymás hitét. Itt Debrecenben, amelyről 
azt tartjuk, hogy nem a messzi, keleti végvár, hanem a magyar kultúra 
egyik fontos értékteremtő helye is. Hiszen az ügy, a zene művészete melyet 
szolgálunk, az egész magyarság fontos ügye, de a hazai felsőoktatás egé-
széhez viszonyított maroknyi diáknak is létkérdés, azt kívánja tőlünk, 
hogy kapaszkodjunk össze, adjuk össze erőinket, ha meg akarjuk őrizni 
az emberiség, s benne hazánk zenekultúráját, zeneművészetét.

Ha konkrétan tekintünk az elmúlt 25 esztendőre, a Bárdos Szimpózi-
um, amely mindvégig élvezte a Bárdos Társaság támogatását is, számos 
és jelentős szerepet vállalt fel. Mindenekelőtt integráló hatása szembetű-
nő, nemcsak a korábban említett módon, hanem szemléletileg is, valamint 
a zeneoktatás intézményei között is. A programokat látva feltűnő, hogy 
mindig jelen volt az alap- közép- és felsőfokú képzés, legyen az előadás, 
bemutató óra vagy éppen kórusok virágzó bősége a hangversenyeken. 
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Ennek jelentősége ma tovább növekszik, mert a zeneoktatás, a zenekul-
túra egy test, egy egység, amely csak metodikai okok miatt bontható sza-
kaszokra, részekre, a valóságban azonban egységes, mint ahogyan a ze-
nével kapcsolatba kerülő fiatal tehetséges ember sem szakaszonként fej-
lődik, hanem folyamatos képességfejlődésen megy keresztül. 

A meghívott előadók igyekeztek olyan aspektusokat és témákat vállalni, 
amelyekkel mind a résztvevőket, mind az iskolákban lévőket megajándé-
kozták hiszen esetenként jelentős újdonságok, felfedezések kerültek nap-
világra. Ha a kortárs zene szerepét vizsgáljuk, szembetűnő, hogy a Bárdos 
Szimpózium természetes otthont adott és ad a mai zenének. Kiemelten 
igaz ez a kortárs zeneszerzők kórusműveinek megszólaltatására, bemu-
tatójára. Olykor a Bárdos Szimpóziumra írtak zeneszerzők műveket, melyek 
emiatt valóban újak voltak még a szakavatottak számára is. A szimpóziu-
mon szereplő kórusok listája arról tanúskodik, hogy mind a zeneoktatási 
intézmények kórusai, mind a debreceni és regionális kóruskultúra előadó-
művészei, együttesei, vagy éppen határon túli, külföldi együttesek igen 
szép számban szereztek örömet a koncertek közönségének. 

Közhelyes, de mindenképpen fontos említeni a Bárdos Szimpózium 
zenepedagógiai funkcióját, amely a valós gyakorlatban mutatta meg a 
magyar zenepedagógia eredményes működését és értékeit. Fontos ezzel 
egyidejűleg az is, hogy a tanárnak készülő hallgatók előtt álljanak olyan 
rendkívüli példák, amelyek a hivatástudat legfőbb szakmai és lelki meg-
erősítői.

Nem titkolom, önző szempont az, hogy minél jobban ismerjék a Ze-
neművészeti Kart az országban, világban, így a Bárdos Szimpózium ezt a 
vágyunkat is teljesíti. Bárcsak sok ilyen önző érdekünk lenne, amely végül 
a közös kultúrának is folyamatosan gyarapítja értékeit… Szeretnénk min-
den egyes alkalommal bizonyítani, hogy a felsőoktatás a mi hitünk szerint 
nemcsak az órákat és koncerteket jelenti, hanem minden felsőoktatási 
intézmény egy jelentős szellemi központ is, amely a tudatot, a szemléletet 
formálja, az identitást erősíti mind művészi, mind nemzeti értelemben.

Köszönet mindenkinek, aki ma is tántoríthatatlanul támogatja a Bárdos 
Szimpóziumot, s köszönet mindazoknak akik a hétvégét arra szánták, 
hogy velünk együtt lesznek s mindent magukba szívnak, amelynek segít-
ségével megújult erővel folytathatják munkájukat. Köszönjük Bárdos La-
josnak, aki egykori létével, tehetségével, emberi nagyságával alkalmat 
adott arra, hogy együtt ünnepelhessünk.

*
E bevezetőt követően Daróci Bárdos Tamás köszöntőjében hivatkozott 
Szesztay Zsolt egykori beszédére, melyben kifejtette tiszteletét, csodálatát 
Bárdos Tanár Úr iránt, amely őt  motiválta, a Debreceni Találkozó meg-
szervezésére. E negyedszázados múlt folyamatosan megújuló magas szín-
vonala maradandó bizonyítéka az egykori helyes döntésnek. 




