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Konferencia Bárdos Lajos születésének  
120 évfordulójára

„ÉLETET AZ  ÉNEKBE!”
A Magyar Művészeti Akadémia  a Pesti Vigadó Makovecz-termében

2019. szeptember 19. rendezett Emlékkonferenciát
Bárdos Lajos születésének 120. évfordulója alkalmából

 Az Emlékülést Dr . Fehér Anikó, a MMA Művészetelméleti és Módszer-
tani Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa vezette és ő írta a 
konferenciára készült programfüzet előszavát is.

A nap folyamán 9 tartalmas előadást hallottunk, amelyek mindegyi-
ke más-más szempontból világított rá Bárdos Lajos életművére.

Először Brückner Huba állt a közönség elé, hogy összefoglalja Bárdos 
Lajos életéről „Egyenes úton” c. könyvében kifejtett gondolatait. 
Brückner Huba a Fulbright Commission alapító igazgatója, a BME-n 
professor emeritus és nem utolsó sorban Bárdos Ágota férje. Így aztán 
közelről tanulmányozhatta Bárdos Lajos életművét, és életrajzát igazán 
méltó könyvalakban írta meg. Az erről tartott előadásban személyes 
élményeket is felvillantott.

B. Horváth Andrea karnagy, zenepedagógus, az Andor Ilona Baráti 
Társaság Kodály-kórusának alapító tagja és elnöke, a Kodály-kórus kar-
nagya „Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is” – Az ének-
lő ifjúság címmel a Kodály-tanítvány Bárdos Lajos éneklő közösségeket 
teremtő munkásságát mutatta be a Magyar Kórus Lap- és Zeneműkiadón, 
az „Énekszó” folyóiraton és az „Éneklő Ifjúság” mozgalmon keresztül.
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Döbrössy János, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának tanszékve-
zető egyetemi docense „Hogyan vihetünk életet az énekbe?” címmel 
Bárdos Lajos és testvére, Deák-Bárdos György életének párhuzamaival 
és eltéréseivel ismertetett meg bennünket. 

Kollár Éva karnagy, a MMA rendes tagja és a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem habilitált tanszékvezető egyetemi tanára négy Bárdos-
mű betanításának azon epizódját idézte, amikor a Monteverdi Kórussal 
Bárdos Lajos, a meghívott zeneszerző-karnagy próbált 1986. április 16-án.

Fehér Anikó népzenekutató, karnagy, a MMA Művészeti Kutatóin-
tézetének tudományos főmunkatársa, a Károli Gáspár Református Egye-
tem óraadó oktatója „A klasszikus zenétől a népzenéig – A népzene 
értelmezése Bárdos Lajos zenei írásaiban” címmel adott elő: Bárdos La-
jos egész életében egyensúlyban tartotta a klasszikus és a népzene ismer-
tetését.

Sapszon Ferenc karnagy, zeneszerző, a MMA rendes tagja, a Kodály 
Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója és művészeti vezetője, a Gregorián 
Társaság elnöke, a KÓTA Művészeti Bizottságának és a Magyar Kodály 
Társaság elnökségének tagja „Arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt hoz-
zatok, maradandó gyümölcsöt” (Jn 15, 16) címmel Bárdos Lajos gazdag, 
termékeny életművének gyökereihez vezetett el bennünket.

Tardy László karnagy, a MMA rendes tagja, a Mátyás templom kó-
rusának vezetője, a templom kántora „Életet a karénekbe” címmel be-
pillantást engedett annak a kórusnak a mindennapjaiba, amelyet Tardy 
László főiskolás évei alatt Bárdos Lajos vezetett.

Ordasi Péter karnagy, szolfézs-zeneelmélet tanár, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának főiskolai docen-
se „A tengelyes funkciórend csírái Mozart műveiben” c. előadásával 
Bárdos Lajos és Lendvai Ernő emléke előtt tisztelgett Mozart tengely-
rendszerének példáival.

Végül pedig Windhager Ákos művelődéstörténész, a MMA Művé-
szetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének munkatársa és a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem óraadó oktatója adott elő Bárdos Lajos és  
Lajtha László 1949 és 1962 között vállalt hitvallásáról.

Azt hiszem, e gazdag előadássorozattal méltón emlékeztünk Bárdos 
Lajos 120 éve elkezdődött tartalmas életére. Reméljük, az előadások írott 
formában minden érdeklődőhöz eljuthatnak, hiszen a megjelentek szí-
vesen olvasnák újra, az iskolai tanárok és vidéki érdeklődők – akik hét-
köznap délelőtt nem jöhettek el a pesti Vigadóba – pedig megismerhet-
nék. A rendezvényt ezúton is köszönjük a MMA Művészetelméleti és 
Módszertani Kutatóintézetének.

Kovács Mária
(A cikk a Magyar Kórus c. folyóirat felkérésére készült.)


