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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  
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Állami Operaház előadásában, László Boldizsár (tenor) vendégszerep-
lésével. A történet szerelemről, becsületről, bűnről, véres bosszúról szólt, 
mégis egy igazi boldog felüdülést élhettünk át, meghatározó, felejthetet-
len élménnyel, varázslatos ének- és zenekari megoldásokkal, amelyet az 
állandó intenzitással, fantáziával átszőtt tolmácsolás eredményezett.

Másnap Doborjánban megnéztük a Liszt-házat, ahol a „Csodagyerek, 
– Világsztár – Abbé” címet viselő kiállítást tanulmányozhattuk, úgy, 
hogy zenei aláfestést is hallgathattunk. A zene megszólalása életre kel-
tette Liszt Ferencet. Nemcsak ismeretet adott, – zenetörténeti és korraj-
zot – de az emberi nagyság – a lét mélyebb értelme is teret kapott,  
a ba rátság, a szerelem, az emberi méltóság – felemelő élményével.

Mindkét zeneszerző emlékhelyénél a Kodály Társaság Dr . Joób Árpád, 
elnök vezetésével koszorút helyezett el, tiszteletünket kifejezve.

Mindezeken túl még a Fraknói Vár történetével ismerkedtünk meg, 
bepillantást nyertünk a Széchenyi Kastélyba Nagycenken, idegenvezető 
tolmácsolásával Kőszeg és Sopron  szépségeiben gyönyörködtünk. S nem 
utolsó sorban látogatást tettünk a Pannonhalmi Apátságban, s az újon-
nan restaurált Vigadó épületében, Budapesten.

Köszönjük a szervezőknek, hogy megajándékozták a Magyar Kodály 
Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg - megyei Tagcsoportjának tagjait ezzel 
a felejthetetlen élménnyel.

Papp Istvánné


