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A továbbiakban előadott művek: Kodály Zoltán: Egyetem-begyetem, 
Kocsár Miklós: Salve Regina, Bartók Bélától: Falun, – Magyar népdalok, 
– Op.14. Szvit. Kodály Zoltántól: a 150. genfi zsoltár, – Hegyi éjszakák I., 
– Magos kősziklának, – Táncnóta, – A magyar nemzet (Petőfi), – Fölszál-
lott a páva (Ady). Tillai Aurél: Mohácsi nóták. Webber-T.Rice: Jesus 
Christ Superstar (részlet), Steve Dobrogosz: We are Bridges.

 
A műsort egy szünet szakította meg, és az akkor rendezett fogadáson 

a kollégák és barátok hosszú sora gratulált elismerő szavakkal a kiváló 
karnagynak. 

Befejezésül, mint minden esetben a hangversenyeiken az Összkar elő-
adásában – részt vettek az egykori énekesek is – 

Karai József: Estéli Nótá zása hangzott fel, olyan frissen, hangulatosan 
és vidáman, mintha most kezdenék a műsort – a fiatal, fáradhatatlan, 
zeneileg a kórusok iránt örökké elkötelezett Liszt-díjas Kertész Attila – 
szeretett karnagyuk vezényletével.

 Mindezt a szűnni nem akaró tapsok és szépséges virágeső tette való-
ban ünnepivé és felejthetetlenné! 

*
A Magyar Kodály Társaság elnöksége nevében ezúton köszöntjük 

Kertész Attilát, elnökségünk tagját, a Pécs-Baranya Megyei Kodály Tár-
saság alapítóját.

 A „Hírek” szerkesztősége külön köszönetét fejezi ki, hogy több mint 
egy évtizede már, rendszeres beszámolóival hozzájárul – hogy olvasóink 
is – mind szélesebb körben megismerhessék Pécs városának és környé-
kének zenei jelentőségét, határainkon messze túlmutató sikereit.

M .N-N K .

A Bárdos testvérek 
Bárdos Lajos és Deák-Bárdos György  

egyházzenei hangversenyéről

Talán hagyományt teremt a Komlói Pedagógus Kamarakórus és alapító 
karnagya, azzal, hogy minden év márciusában szép feladatot vállal.

Így volt ez már a tavalyi esztendőben is, amikor tizennégy Kodály-
művet szólaltatott meg az énekkar (köztük olyan ritkaságot, mint a kettős 
kórusra írt „Misereré”-t).

A mostani dupla koncertnek – éppúgy, mint az elmúlt év márciusában 
– a komlói Református Templom és a pécsi Irgalmasok Temploma adott 
szeretetteljes otthont, Kiss László lelkipásztor igei szolgálatával és Morvai 
Imre Pio Atya gondoskodó vendégszeretetével.

A húsvéti ünnepkörre is előkészítő, szerkesztett műsorban néhány al-
kotás kiemelt szerepet kapott; így a bűnösökért aggódó, a menny kapuját 
láttató, a végítélet rettenetét feloldó „Libera me!”; a választott nép és a 
magyarság sorsa között párhuzamot mutató „Jeremiás próféta könyörgése”; 
az 1888-as gyönyörű Mária-versre épülő „Nyújtsd ki mennyből…” vagy a 
mindenkit magával ragadó csodás látomás, a Móra Ferenc-sorokat zené-
vé oldó „Hajnali dal”. E Bárdos Lajos-vallomások és a szűnni nem akaró 
tapsok között hangzott el Deák-Bárdos György Jézus halálának 1900. év-
fordulójára, 1933-ban komponált nyolc darab-füzérének két katartikus 
alkotása, az „Eli! Eli!” és a „Consummatum est!”, megörökítve a Megváltó 
kereszten mondott utolsó szavait.
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A tizenhárom kórusműből álló koncert-program többi dala is meg-
hozta a várva várt hatást: az „Adjunk hálát…” (B.L.) ünnepi hangulata, 
a lélek szorongásaiból kivezető „Az Úr Istent magasztalom” (B.L.), a biz-
tonságot, kapaszkodót jelentő „Uram, Jézus! Légy velünk” (D-B.Gy.) és 
a „Jézus, világ Megváltója,…” 

(D-B.Gy.) a szívekhez, a lelkekhez talált…
A hit és a remény erősödött a „Confirma hoc, Deus” (D-B.Gy.) hallatán; 

áhítatos csendet parancsolt a „Karácsonyi bölcsődal” (B.L.), és a hazához 
való hűségre intett az „Erkel Szózata” (B.L.).

A mindkét templom-helyszín lelkes és nagyszámú hallgatósága csak 
akkor „engedte el” a Komlói Pedagógus Kamarakórust, amikor („ráadás-
ként”) a dr. Márkus Miklós szövegére írt „Tábortűznél” (B.L.) búcsúszava 
is elhangzott.

Köszönet a maradandó élményért a kórustagoknak, a fővédnöki tisztet 
vállaló, a közelmúltban 80. születésnapját ünneplő Daróci Bárdos Tamás, 
Erkel-díjas zeneszerzőnek és Apáczai Csere-díjas tanárnak; a Bárdos Tár-
saság titkárának, Brücknerné Bárdos Ágotának és kedves férjének; a be-
vezető gondolatokat elmondó Tillai Aurél professor emeritusnak, Liszt- és 
Magyar Örökség-díjas karnagynak, zeneszerzőnek. 

dr . Szabó Szabolcs

Keszthelyi Helikon Ünnepségek 2012.
„Itt a kék Balaton partja virányain,
Hol minden mosolyog, mint az aranyvilág,…
Itt, a keszthelyi zöld parton emelkedik
A csendes Helikon . .” 

/Berzsenyi Dániel: Keszthely/

Abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy a Magyar Kodály Tár-
saság elnökségének tagjaként április 26-án és 27-én, immár második 
alakalommal hallgathattam meg a dunántúli diákkórusok bemutatóját a 
keszthelyi Balatoni Múzeumban. 

Ahogyan Ivasivka Mátyás karnagy úr ünnepi köszöntőjében mondta, 
a kétévenként megrendezendő fesztivál „nemcsak hazánk, hanem Euró-
pa legnépesebb kórus-manifesztációja”. 

A három kategóriában /nőikarok, kamarakórusok és vegyes karok/ 
összesen 55 énekkar mutatta be versenyprogramját, közöttük 4 olyan in-
tézmény, ahol nincs is ének-zene oktatás. 19 /!/ város küldöttei örvendez-
tették meg a háromtagú, neves szakemberekből álló zsűrit – Hartyányi 
Judit, Soltészné Lédeczy Judit, Daróci Bárdos Tamás – és a szép számú 
publikumot. 

Néhány város – Pécs /15/, Veszprém /8/, Nagykanizsa /6/, Székesfehér-
vár /5/, Dunaújváros és Kaposvár /4-4/ – több kórussal is érkezett, ami 
jelzi, hogy a középiskolai korosztály mennyire nyitott a szép énekszó mű-
velésére. Nem kell ennél meggyőzőbb bizonyíték a zene nevelő, megtisz-
tító, léleképítő erejére. „…mert ritmus és dallam hatolnak be a lélek bel-
sejébe…” /Platon/

Néhány iskolában nemcsak egy, hanem 2, sőt 3 együttes is nagyszerű-
en, magas színvonalon énekelt. Ehhez kellenek az igazi pedagógusok, a 
nyitott szívű diákok, és persze a mindezt segítő-támogató iskolavezetés, 
a tanári kar és a szülői háttér. Öröm volt látni a hallgatóság soraiban nem 
egy iskolaigazgatót, akik lelkesen, felállva tapsolták meg diákjaikat. 

Különösen példa értékű ilyen szempontból 
 – a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium kórusélete Cseke József 
tanár úr vezetésével /3 kórussal jöttek Keszthelyre, 3 aranyat érde-
meltek/, 

 – a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma Havasi Gábor tanár 
úr irányításával ugyancsak 3 kórussal nevezett, három arany volt a 
jutalmuk, a vegyes kari kategóriában fődíjat kaptak. 

 – a veszprémi Lovassy Gimnázium 3 kórussal érkezett /Tóth Mária és 
Bankó Mónika vezetésével két arany és egy ezüst minősítést szereztek/, 

 – a veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskola szintúgy /Zsilinszky 
Cecilia és Hutvágner Erika/ három kórussal képviseltette az iskolát, 
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