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hallgatói nagy kórusnak. Koncert előadás formájában megszólaltattuk 
Kodály Zoltán Székelyfonóját, a tenor szólót Simándy József énekelte. 

Másfelől tanúja lehettem valamennyi operai szerepformálásának,  
s végül nem egyszer találkozhattunk a Liszt Társaság és a Magyar Kodály 
Társaság rendezvényein, kirándulásain. E szoros szakmai és baráti kap-
csolat révén családilag is közelebb kerültünk egymáshoz. Segített ebben 
az a körülmény, hogy a hegyvidéki kerület lakosai voltunk. 

A XII. kerület vezetősége büszke lehet arra, hogy döntése nyomán 
Simándy Józsefnek a díszpolgári címet adományozza. Személye a XX. 
századi magyar kultúrtörténet ikonikus alakja, aki egy adott korban 
csodálatos hangjával hallgatók ezreinek érzelmeit fejezte ki.

Befejezésként összefoglalásul hangozzék fel Vörösmarty Mihály meg-
szívlelendő sora, melyet a mai meghívón, Simándy József fényképe alatt 
olvashatunk:

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék .”
Szőnyi Erzsébet

A köszöntő beszéd 2015. szeptember 23-án hangzott el a MOM Kulturális Központ 
kupolatermében, A HEGYVIDÉK DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím átadásának ün-
nepi rendezvényén. A posztumusz kitüntetést Pokorni Zoltán polgármester adta át 
az elhunyt özvegyének Simándy Józsefnénak. Az ünnepség közreműködői voltak: 
A Felsőkrisztinai Templom Skolája, vezényelt: Tőkés Tünde, a Pannonia Sacra Ál-
talános Iskola Kórusa, vezényelt: Blazsek Andrea.

Bárdos Lajos születésnapi köszöntése
2015

A Bárdos Társaság megalakulása óta, immáron évtizedes hagyománnyá 
vált, hogy október 1-jén Bárdos Lajos Kossuth-díjas zeneszerző születé-
sének napjára emlékezve megemlékezést tartanak, egykori lakóhelyén, 
Budapest II. kerületében, a Margit körút 64/b épületében. 

A sok zöld növénnyel díszített udvar meghitt hangulatú ünnepség 
színhelye volt. A megjelent kedves vendégek, barátok és tisztelők köszön-

tése során kiemelt tisztelet-
tel és örömmel köszöntöt-
ték a Bárdos Társaság meg-
alakulása óta vezető társel-
nökeit – Szőnyi Erzsébet 
professzort a Nemzet mű-
vészét – és Daróci Bárdos 
Tamás zeneszerzőt. Egyút-
tal megköszönve a társin-
tézmények, A Kórusok és 
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Zenekarok Országos Szövetsé-
ge és a Magyar Kodály Tár sa ság 
vezetőinek jelenlétét. A leg-
fiatalabb generáció küldöttei is 
mindig részt vesznek ezen az 
évfordulós megemlékezésen. 
Ez évben a Dunakeszi Bárdos 
Lajos Általános Iskolából érke-
zett lelkes kis gyermekcsapatot 
üdvözölhettük, akik megláto-
gatva a Múzeumot jelen lehet-
tek az ünnepen. 

Nyitányként csendült fel, Bárdos Lajos – Kölcsey Ferenc költeményére 
írott kórusműve – a mindenkor aktuális, szívünkből szóló – „Nemzeti 
fény”.

Akik énekeltek a Városmajori Kós Károly Általános Iskola tanulói. 
Karnagyuk és énektanáruk Hraschek Katalin. Ő árulta el, hogy a hely 
szűke miatt nem a nagykórussal jöttek, hanem a 6/a osztály tanulóit 
üdvözölhettük itt. Akik nagyon ügyes gyerekek, szeretnek énekelni, jól 
tudják a műveket és nagy örömmel vállalták a szereplést. 

A Nemzeti fény, elhangzott már előadásukban egy évvel ezelőtt is, 
a nagy jubileumi koncerten. De új művel is készültek. Ez alkalomra 
tanulták meg az „Édesanyámhoz” című művet. Ez a szép kórusmű mind-
nyájunk lelkéhez szól. Szövegét Lukin László írta, aki hosszú éveken 
keresztül volt ezen a helyen a megemlékezések vezetője, – Őrá is már 
csak emlékezhetünk, de a nemes hagyományt azóta is megszakítás nél-
kül folytatjuk. 



44

Ismert a mondás: Csak az hal meg, akit elfelejtenek
 Örökké él, akit nagyon szerettek .
Nos ez így igaz Bárdos Lajosra. Bár voltak életében nehéz és sötét 

esztendők, kellemetlen gáncsoskodók, de nem törték meg őt, megvédte 
sugárzó egyénisége, és az a sok szeretet amely körülvette egész élete 
során. 

Elsőként említem a családot akik mindig körülötte voltak és vannak, 
– majd a hálás tanítványok – akik tisztelték, és csodálták – a kollégák és 
barátok, akik nagyra becsülték és elismeréssel adóztak átfogó nagy tu-
dásáért. – És nekem még alkalmam volt megismerni idős korukban – 
azokat az egykori ifjú cserkészeket, – akik rajongással emlékeztek Bárdos 
Lajosra, aki megismertette, megtanította és énekeltette velük a magyar 
népdalokat, amit örökre szívükbe zártak, és soha nem felejtettek.

Az elmúlt jubileumi év (a 115 éves születésnap) sokszorosan bizonyí-
totta ezt a szeretetet, amikor országszerte többfelé tartottak emlékező 
hangversenyeket tiszteletére – és érdeklődéssel hallgatták a visszaemlé-
kezés szavait. 

 A magyar zenei élet nagyon sok tehetséges zeneszerző munkásságá-
val dicsekedhet. A kórusok bőven válogathatnak az előadandó, bemu-
tatásra kerülő művekből, – gazdag a kínálat. – De szinte minden hang-
versenyen őszinte elismeréssel állapíthatjuk meg, hogy karvezetőink 
ügyesen válogatják össze műsorszámaikat, és méltó helyet kapnak Bár-
dos Lajos művei. 

Ismét hivatkozom az elmúlt évre, amikor a jubileumi hangverseny 
után nagyon szép elismerő kritikát kaptunk, és a szerző, címül azt vá-
lasztotta: „Bárdos él!” Ezért köszönetünket kifejezve ezt kívánjuk, az 
elkövetkezendő évtizedekre is. 

Így máris említhetem a közelmúltból, hogy augusztusban egy újabb 
kórus vette fel Bárdos Lajos nevét, a Nyírcsaholyi Énekkar, azon alka-
lomból, hogy alapító karnagyukat köszöntötték Haller Istvánt aki 1957-
ben alapította a kórust, és a következő esztendőben már kivívták Bárdos 
Lajos személyes elismertségét. 

És még egy szép példát mondhatok: Júliusban, Pécsett tartották a 
nevezetes EUROPA CANTATOT. A nagy nemzetközi énekes találkozó-
nak, 4000 résztvevője volt a világ minden részéről. A sok külföldről jött 
zenei vezető mellett magyar kollégáink színe-java is tartott előadást, 
műhely-foglalkozást. A gazdag programból rögtön kiválasztottam egyet, 
és időben szerencsém volt azon résztvenni, mert Ordasi Péter, a Debre-
ceni Zeneművészeti Egyetem tanára és a Szesztay Zsolt által alapított 
Bárdos Leánykar vezetője, előadásának témája ragadott meg. Mit is vá-
lasztott? „Utazás a világ körül Bárdos Lajos Gyermekkaraival”. Az 
angolul tartott ismertetőket követve a 6 tagú Leánykar szebbnél szebb 
Bárdos kánonokat, gyermekkari műveket mutatott be, ezzel nagy tetszést 
aratva a külföldi látogatók körében. 
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Nos bátran vallhatjuk, hogy Bárdos 
Él. – Csak tegye meg mindenki a ma-
gáét, ott ahol erre lehetősége és alkalma 
van. 

Így tett most a Kós Károly Iskola kis 
kórusa is, Hraschek Katalin vezényleté-
vel. Válogatást mutattak be Bárdos La-
jos kánokból, felhangzott a: Béres, va-
gyok béres, Csillagos ég, – és befejezésül: 
– Sej, haj, nincsen baj! Csengő énekük-
kel nagy tetszést aratva a közönség kö-
rében. 

A megemlékező műsor befejezéséül 
a jelenlévők a ház falán lévő emléktábla 
koszorúzásához vonultak. A Himnusz 
eléneklését követően, a Csitári hegyek 
alatt szép népdalával, a közös éneklés 
örömével fejeződött be az ünnepség 

A család összefogásából a házban létrehozott Múzeum, lehetőséget 
biztosít, hogy már ne csak évente egy alkalommal, hanem állandó jel-
leggel hirdesse Bárdos jelenlétét egykori lakóhelyén.

Márkusné Natter-Nád Klára 

Hagyományőrző kirándulás…

A Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tagcsoport-
ja július 8-11 között,  43 fővel Haydn- és Liszt nyomában, kultúrában- és 
élményben gazdag, tartalmas kirándulást tett nyugat Dunántúl – és 
Ausztria területére. 

A burgenlandi tartomány fővárosa, Kismarton, un. Haydn város. 
Mindenki által ismert, hogy Haydn több mint harminc évig szolgált 
karmesterként az Esterházy hercegek udvaránál és mesterműveinek nagy 
része is ott született. A Kastély pompája, kultúrája, atmoszférája, kiállí-
tásai, mind-mind elbűvölik az oda látogatókat. Mi a Fertődi Eszterházy 
Kastélyt néztük meg, amelyet a „magyar Versaillesnek” is neveznek.  
A barokk-rokokó hangulatú, Magyarország harmadik legjelentősebb 
épületegyüttesének 126 szobája, káprázatos díszítő megoldásai, fényűző 
berendezései gyönyörködtettek bennünket.

A Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházban Mascagni: Parasztbecsü-
let és Leoncavallo: Bajazzók című operáját hallgattuk meg a Kassai  


