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Nagy művészeinket a Zenekedvelők Köre vezetősége fogadta, a hang-
verseny után tiszteletükre társasvacsorát rendezett a Bikában, melyen 
megjelent Lossonczy István, Debrecen város főispánja is.”

Három alkalommal látogatott el városunkban Bartók Béla, többet már 
nem tudott jönni…

Bartók Béla a Kreutzer szonáta fináléjával örökre befejezte debreceni 
szerepléseit – senki nem gondolta volna azon az esten, hogy utoljára hal-
lott élőben, egy nagy művészt, egy nagy magyart összeszorított szájú szik-
laszilárd jellemű embert, aki nem tudott megalkudni hitével, elveivel, – két 
év múlva önként vállalta a száműzetést. 
Felkutatta és közre adta, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – 
AMI Kodály-díjas mestertanára, az intézmény zenei szakkönyvtár vezetője.

Stébel Ildikó

Debreceni Bárdos Szimpózium
2016. március 11-13.

A 31. Bárdos Szimpózium nem kerek száma mögött egy kerek évforduló 
tündökölt: A Debreceni Zeneművészeti Főiskola (most már Egyetem) 
Leánykara 40 éve tagja Debrecen zenei életének és 1987 óta viseli Bárdos 
Lajos nevét. A 40 éves jubileum állt az idei szimpózium középpontjában. 
Elsősorban a régi kórustagokat hívta-várta az otthont adó Debreceni 
Egyetem Zeneművészeti Kara, és a kórusvezetés – kóruséneklés szem-
szögéből tárgyalt zenei kérdéseket.

Így vehettünk részt több kórus nyilvános próbáján. Először a szegedi 
Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Leány-
karának (Dohány Gabriella) munkájába pillanthattunk bele, másnap 
pedig a helyi Szivárvány Gyermekkar (Deli Gabriella) próbáján voltunk 
jelen, és délután a pécsi Nagy Lajos Gimnázium Laudate Vegyes- és 
Fiúkarát (Havasi Gábor) ismerhettük meg próba közben.

Az elhangzott előadások is a magyarországi kórusélethez vittek közel 
bennünket: Ferencziné Ács Ildikó „Mit? Miért? Hogyan?” kérdéssoroza-
tára felelt meg előadásán, amelyen a kicsinyek hangképzésére vonatkozó 
tanácsokat adott. „Kóruséletünk jelene és jövője” címmel három előadást 
hallottunk Berkesi Sándor, Rozgonyi Éva és Kertész Attila karnagyoktól. 
Mindegyikük saját működése szemszögéből tárgyalta a témát, az egész 
ország zenei életére vonatkozó gondolatokat teremtve. Az ő előadásuk 
témája találkozott az Ittzés Mihály által vezetett kerekasztal-beszélgeté-
sen, ahol a három előadó társasága Tóth Péter zeneszerzővel bővült.

A szombat délelőtti koncerten a Debreceni Baptista Gyülekezet 
Énekegyüttese (Pető István) mutatott be egy csokorra való motettát.  
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Az első esten már ismert kórusok adtak hangversenyt: először az Ady 
Endre Gimnázium Leánykara (Kerekes Rita karnagy és Arany Judit volt 
gyakorlótanár), a Canticum Novum Kamarakórus (Török Ágnes kar-
nagy és Mike Ádám végzős diák), valamint a Lautitia Ifjúsági Vegyeskar 
(Nemes József ) műsorát hallottuk. Kiemelem a Canticum Novum  
Kamarakórus szereplését, ahol két kisdiák Fekete Boglárka és Veres  
Hunor énekelt szólót gyönyörű hangon és illusztris népviseletben.  
A koncert színvonalát Várady Judit és Bánszky János zongora-, valamint 
ifj. Barra Ákos hegedűjátékával emelte.

Mielőtt rátérnék a Bárdos Lajos Leánykar 40. évfordulója alkalmából 
adott koncertjére, megjegyzem, hogy a szombati nap folyamán tartott 
kóruspróbák idejében alternatív programok várták a nem-kórustag 
résztvevőket. Először S. Szabó Márta tartott könyvismertetőt, amikor 
bemutatta a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának 2015. április 
30-tól május 3-ig tartott továbbképzésén elhangzott előadások könyvbe 
fűzött változatát. Délután pedig két próba idejét szánták a Bárdos Lajos 
Leánykar 40 évéről szóló 50 perces film bemutatásának. A filmet S. Sza-
bó Márta és Nagy Zoltán Viktor készítette.

A jubileumi koncerten részt vett a Bárdos Lajos Leánykar (Ordasi 
Péter) mostani és régi tagjaival, a karnagy Szegedi Bartók Béla Nőika-
ra, a debreceni Kölcsey Kórus (Tamási László) és a Nyíregyházi Egye-
tem Kórusa.

Részletesen fogok az alábbiakban írni erről a koncertről, ugyanis az 
idei Bárdos Szimpózium legfontosabb eseménye ez volt. A hangverseny 
meghívóján is olvashattuk, hogy ennek védnöke Kodály Zoltánné Péczely 
Sarolta volt.

A nyitó összkar, Mohay Miklós „Bibliai kánon”-ja után a jubiláló kó-
rus és régi tagjai maradtak színpadon. Először a régi növendékek vezé-
nyeltek (Veres Anett, Szűcs Magdaléna, Beidek Adrienn, Ács Ildikó), 
hangszerkísérettel közreműködtek Dankos Attila (orgona) és Duffek Mi-
hály (zongora). Itt kell megjegyeznem, hogy Duffek Mihály dékán hosz-
szú évek óta kísér zongorán növendékeket és együtteseket egyaránt, és 
ez a vezető pedagógus személyét igen közel hozza a tanítványokhoz és 
a kórusokhoz. Az együttes karnagya, Ordasi Péter , Orbán György és 
Kocsár Miklós műveit igen plasztikusan tárta a hallgatók elé. 

Utána került sor a Szesztay Zsolt emlékdíj átadására, amit idén Mike 
Ádám kapott Az ő „Stabat Mater”-ét a Bárdos Lajos Leánykar és a Sze-
gedi Bartók Béla Nőikar mutatta be Ordasi Péter vezényletével.

A Kölcsey Kórus is bemutatóval szerepelt: Tóth Péter „Bánatvirág”c. 
népi szövegekre készült kórusművét Tamási László vezényelte.

Ahogy a koncert vége közeledett, egyre sokasodtak az énekesek a 
színpadon. A Bárdos Lajos Leánykar, a Bartók Béla Nőikar, a Kölcsey 
Kórus és a Nyíregyházi Egyetem Kórusa Bartók Béla „Mihálynapi kö-
szöntő”-jét énekelte Tamási László vezetésével, majd Ordasi Péter vezé-
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nyelte Bartók Béla „Párnás táncdal”-át és Kodály Zoltán „Semmit ne 
bánkódjál” c. darabját, végül Bárdos Lajos „Magos a rutafa” ciklusa 
szólalt meg Tamási László intésére.

A legutolsó összkari szám előadásához ismét betársultak a régi kó-
rustagok, Ordasi Péter vezényletével és a Zeneművészeti kar hangszeres 
közreműködésével így szólalt meg Bárdos Lajos „Istené az áldás” kezde-
tű kánonja.

A két esti koncert műsorát Arany János vezette. Oldott hangvétellel 
szólt a hallgatósághoz, ugyanakkor az elhangzó művekről a legfontosabb 
tudnivalókat közölte.

Vasárnap reggel főleg az énekkari tagok kedvéért vetítették le ismét  
a 40 éves Bárdos Lajos Leánykarról szóló filmet, majd Ordasi Péter ve-
zetésével az őáltala szerkesztett füzetből (amit emlékül magunkkal vi-
hettünk) énekeltünk mindannyian.

A Szimpózium programjának összeállítója, S. Szabó Márta itt köszön-
te meg munkatársainak több esztendős munkáját: Ádám Katalin és Végh 
Kálmánné Éva a szervezésben és lebonyolításban voltak segítségére,  
a technikai előkészítésben és helyi lebonyolításban pedig az évek óta 
munkálkodó Nagy Zoltán Viktor és Szenes Tamás.

 Nemrég nyitotta meg a Szimpóziumot Duffek Mihály, és már a zárás 
miatt állt előttünk. A dékán úrnak nagyon hálásak vagyunk, mert ezen 
a Bárdos Szimpóziumon mindig szeretettel fogad bennünket és ezért 
mindig otthon érezzük magunkat.

Alig lett vége a szimpóziumnak, már várjuk a következőt, remélve, 
hogy a sokféle bemutató tanítás a jövőben megint sok ének-zene tanárt 
vonz Debrecenbe.  

Kovács Mária

Emlékezés Járdányi Pálra
a II. kerületi Járdányi Pál Zeneiskolában,

Második budapesti szolfézs- és népdalverseny
2016. január 22 és március 5 között 

A verseny kiírása a budapesti zeneiskolák szolfézs tanszak vezetőinek 
javaslatai alapján készült el. 

Szeretném kiemelni a budapesti szolfézs tanszakvezetők munkáját, 
mellyel segítséget adtak a szakmai tartalom kialakításához. Köszönet 
Szigetiné Horváth Zsuzsa tanárnőnek, aki „kitalálta” a budapesti  
szolfézsversenyt és a tanszakvezetőkkel egyeztetve, Petrigán Erzsébet 
tanárnővel – a II. ker Járdányi Pál Zeneiskola szolfézs tanszakvezetőjé-
vel – a javaslatok alapján elkészítette a kiírást. 


