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Kórusünnep Bartók Béla tiszteletére
a Zeneakadémián

A Budapesti Tavaszi Fesztivál zárónapján a KÓTA és a Zeneakadémia 
együttműködésével, nagyszabású zenei rendezvényt terveztek és szer-
veztek 2016. április 24-én délutánjára. A Liszt Ferenc téren a Zeneaka-
démia előtt népzenei együttesek táncosok bemutatóival készültek, akik 
a hangversenyre gyülekező vendégekkel, a nagy közönséggel közös ének-
lésben vettek volna részt. E jól előkészített program azonban a mostoha 
időjárás miatt elmaradt. 

A Zeneakadémia Nagytermében 6 órakor kezdődő hangverseny sok-
szorosan kárpótolta a közönséget. Bevezetőként már megemlíthetjük, 
hogy kiemelkedően szép, különleges Kórushangverseny volt.

Köszöntőt dr. Mindszenty Zsuzsánna a KÓTA elnöke mondott. Em-
lékezett, hogy az emberi Erőforrások Minisztériuma kb. egy évvel ezelőtt 
egy felhívást bocsájtott útjára, amelyben kérte a jelentős kulturális szer-
vezeteket, hogy Bartók Béla születésének 135. évfordulóját méltóképpen 
ünnepeljék meg. 

„A mai nap az évforduló évében kiemelkedő esemény: három nagy 
intézmény: a Zeneakadémia, a Tavaszi fesztivál és a KÓTA együtt ál-
modta meg a ma esti koncertet. Ezúton is szeretnék köszönetet monda-
ni a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége 
nevében a Zeneakadémiának és a Tavaszi fesztiválnak, személy szerint 
Bán Teodórának a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonpro-
fit Kft. ügyvezető igazgatójának.

Bartók a magyar kultúra szerves része, de elismertsége bárhol a vilá-
gon is vetekszik a legnagyobbakéval. Zeneszerzői életműve- összekap-
csolódva Kodály Zoltán zeneszerzői, zenepedagógusi és zenetudományi 
életművével a XX. században gyökerezve utat mutat a XXI. század em-
berének is.  

 A mai ünnepi hangverseny is ezt a célt szolgálja – kultúránk megőr-
zését – kívánom, hogy ez így legyen, ne csak az ünnep évében hanem  
a mindennapokban is.”

A hangverseny műsorközlője dr. Fehér Anikó volt.
A színpadon elsőként szerepelt a debreceni Bárdos Lajos Leánykar 

és a szegedi Bartók Béla Nőikar (karnagya Ordasi Péter), valamint  
a Debreceni Kölcsey Kórus, a Nyíregyházi Főiskola Kórusa és a Kölcsey 
Kórus – (karnagya Tamási László) 

Bartók Béla 1935-36-ban komponált 27 egyneműkarából először a kö-
vetkező művek hangzottak el: Tavasz, Levél az otthoniakhoz, Mihálynapi 
köszöntő

Vezényelt: Ordasi Péter.
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Ezt követően hangzott fel: Elment a madárka, Madárdal, Párnás táncdal
Vezényelt: Tamási László.
A következő fellépő volt a Pécsi Bartók Béla Férfikar. 
Az együttes az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. 

A kórust 35 éve Lakner Tamás vezeti. Ezen időszak alatt 48 díjat nyertek 
nemzetközi és hazai kórusversenyeken. Legjelentősebb szakmai sike-
rüknek tartják, hogy ők vehették lemezre először Kodály Összes férfi-
kari művét a Kodály Összkiadás részeként.

Műsoruk Bartók férfikari műveiből: Tóth népdalok (1917), Est – Har-
sányi Kálmán szövegével (1903), Négy régi magyar népdal férfikarra 
(1910, átdolgozva 1926) 

I. Rég megmondtam bús gerlice...., II. Jaj, Istenem mire várok...., III. 
Ángyomasszony kertje, bertje…, IV. Béres legény.

 Vezényelt: Lakner Tamás
A szünet előtt szerepelt a: Magnificat Leánykar.
Előadásukban felhangzott Bartók Béla műve: Falun, 1924-ből. I. La-

kodalom (Svatba), II. Bölcsődal (Ukolievarka), III. Legénytánc (Tanec 
mladencov).

Zongorán közreműködött: Balázs János, Liszt Ferenc-díjas, Junior 
Príma-díjas fiatal művész, aki 2015-ben elnyerte az MMA ösztöndíját

Vezényelt: Szebellédi Valéria
A szünet végét jelző csengő szavára a közönség elfoglalta helyét, és 

ekkor Arany János lépett a színpadra. Kedves szavakkal felkérte a kö-
zönséget, hogy vegyenek részt a közös éneklésben. Bartók Béla gyűjté-
séből három népdalt választottak:

Ablakomba, ablakomba …, Elindultam szép hazámból …, Által men-
nék én a Tiszán.

(A szünetben minden jelenlévőnek kiosztottak egy igen szép EMLÉK-
LAPOT mely egyúttal a 3 népdal szövegét is tartalmazta.) Zongorán 
kísért: Balázs János.

Arany János határozott, lendületes vezényletével, csodálatos erővel 
szólalt meg a közös ének a Zeneakadémia Nagytermében.

Ezután zenekari tagok foglalták el a színpadot: a Szabolcsi Szimfoni-
kus Zenekar , (zenekari igazgató: Nagy Gyula), mögöttük a Nyíregyhá-
zi Pro Musica Leánykar. 

Bartók Béla: Hét egyneműkarának kiszenekari kíséretes változatát 
(1937-41) adták elő. 

A tételek: Huszárnóta, Ne menj el!, Resteknek nótája, Bolyongás, 
Cipó sütés, Ne hagyj itt!, Legénycsúfoló.

Vezényelt: Szabó Soma
A következő fellépő a Cantate Vegyeskar. 
Műsorukon szerepelt: a Magyar népdalok vegyeskarra (1930) Tételek: 

1. A rab, 2. A bujdosó, 3. Az eladó lány, 4. Dal 
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A mű ősbemutatója 1936. május 11.-én volt Kecskeméten, a Kecskemé-
ti Városi Dalárda előadásában, Vásárhelyi Zoltán vezényletével. Ekkor 
csak a 2–4. tétel hangzott el.

Vezényelt: Sapszon Ferenc
Az ünnepi műsor befejezéseként a – Cantate Kórus (karnagy: Sapszon 

Ferenc), a Budapesti Ifjúsági Kórus (karnagy: Gerenday Ágnes), a Buda-
pesti Monteverdi Kórus (karnagy: Kollár Éva), közös előadásában hang-
zott el: Bartók Béla: Négy szlovák népdal (1907-ben komponált műve). 
A tételek kezdősora: Lányát az anya férjhez úgy adta, Havasi legelőn, 
Enni, inni van csak kedvem, Szóljon a duda már.

Zongorán közreműködött: Dominkó István
Vezényelt: Sapszon Ferenc.
A műsor befejeztével a közönség hosszan tartó tapsa jutalmazta  

a közreműködőket. A kórusok tisztán csengő éneke, a művek zenei meg-
fogalmazása, átérzett előadása, az énekesek és karnagyok közötti belső 
összhang jól érzékeltette az énekkarok és karnagyok Bartók művészete 
iránti elhivatottságát mely záloga a magas színvonalnak. Ez az ünnepi 
hangverseny, bizonyította, hogy kórusaink méltóak Bartók művészetére, 
és előadásaikkal példát mutattak hazai és külföldi kórusok számára egy-
aránt.

Őszinte köszönet illeti az előadókat ezért a felejthetetlen élményért.
Márkusné Natter-Nád Klára

Bartók Béla: A Kékszakállú herceg vára 
Szentpéterváron

Az Ermitázs színházban emléktábla jelzi, hogy Liszt Ferenc és Bartók 
Béla is adott itt hangversenyt.

Nemzeti ünnepünkön, 2016. március 15-én Bartók-bemutatóra került sor 
Szentpéterváron, a történelmi Ermitázs színházban. A 25. évfordulóját 
ünneplő „Avangardtól napjainkig” művészeti fesztivál nyitórendezvé-
nyeként mutatták be Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára operáját. 

Az est keretében felhangzott Bartók: Csodálatos mandarin zenekari 
szvitje is.

Az előadás megvalósulását a magyar Külgazdasági és Külügyminisz-
térium, illetve Magyarország Szentpétervári Főkonzulátusa is támogatta.

Az előadás előtt Nagy-Rébék Ferenc, Magyarország szentpétervári 
főkonzulja mondott beszédet, emlékezett meg a 1848-as forradalom és 
szabadságharcról és hőseiről, valamint a Bartók ünnepi évről. 


