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Zeneakadémiai hangverseny
A 120 éve született Bárdos Lajos emlékére

Bárdos Lajos születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett ünne-
pi hangversenyt a Bárdos Lajos Társaság és a Magyar Kórusok, Zeneka-
rok és Népzenei Együttesek Szövetsége a KÓTA 2019. október 4-én a 
Zeneakadémia Solti Termében. Ünnepi alkalom volt, Sapszon Ferenc 
elgondolkodtató ünnepi beszédével, Márkusné Natter-Nád Klára, vala-
mint Hraschek Katalin konferálásával, kiváló énekkarok részvételével, 
énekes és hangszeres szólistákkal, valamint művészeti életünk óriásainak 
jelenlétével. 

Jelen volt Szőnyi Erzsébet, többes szerepkörben: egyik alapítója a Bár-
dos Társaságnak, védnöke az ünnepi hangversenynek, szerzője egy Bár-
dos emlékére írott és az est műsorán is szereplő kompozíciónak. Jelen 
volt Eckhardt Mária és Párkai István, azután – Sapszon Ferenc által meg-
idézett soraival is – Tardy László, aki már több mint félévszázada áll, 
Bárdos utódaként, a Mátyás templom karnagyi pulpitusán. Képviseltet-
te magát a család, köztük Brücknerné Bárdos Ágota, a Bárdos Emlékmú-
zeum alapítója és igazgatója, továbbá a kulturális kormányzat, Rónaszé-
kiné Keresztes Mónika magyar zenei nevelésért felelős miniszteri biztos 
személyében (EMMI). Az ő jelenléte talán több mint formalitás, leg-
alábbis jó lenne, ha így lenne.

Jó lenne, mert például a Muzsika folyóirat aktuális koncert kalen-
dáriumát vagy a kortárs-zenei „32. Minifesztivál” programfüzetét la-
pozgatva, Bárdos Lajos nevével sehol sem találkozhatunk. Mintha a 
Bárdos Társaság és a Kórusszövetség körein kívül nem is létezne Bárdos 
Lajos, a zeneszerző. Ha még ilyenkor, az október elsejei kerek születésnap 
környékén is mellőzik. Örvendetes hát a Bárdos Társaság és a KÓTA 
szövetkezése, örvendetes a hivatalos támogatás, nyomaték, hogy ebben 
az ügyben se engedjük magunkat az elszegényedés, elszegényítés útján 
sodortatni.

Az ünnepi koncert maga volt a gazdagság. Már a színek gazdagsága 
és harmóniája is lenyűgöző, a fellépő együttesek mértéktartó eleganci-
ája: a Kórusiskola fiainak egyszerű feketeinges-feketenadrágos egyenru-
hája, azután csupa-leány gyermekkarának világos szoknya-blúz öltözé-
ke, a győri székesegyház kórusának dekoratív gallérral kiemelt hosszú 
vörös estélyi-kompozíciója és a Magnificat Leánykar türkiz viselete.

Különleges színvilág és különleges gazdagság ezeknek az énekkarok-
nak a művészete is. „A Kórusiskola fiai” – említettük, mint valami ma-
gától értetődőt. Pedig hát 25-30 kristálytisztán és szép gömbölyű hangon 
éneklő fiú együttese igazi különlegesség. Teljes nevük, így hirdeti a mű-
sor: A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Exsultate Fiúvegyeskara. Mit 
is jelent a név? „Kodály Zoltán”: nem kell magyarázni, hitvallás; „Magyar 
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Kórusiskola”: egy az előző rendszerváltozáskor megszakadt hagyomány 
folytatásának meghirdetése 1988-ban; „Exsultate”: aki énekelni hallja 
őket, bíztatás nélkül is örvendezik – ezúttal, amit előadtak is, örömének: 
Bárdos Lajos Jubilate Deo című egyneműkara Tóth Márton vezényletével 
hajlékonyan és dinamikai árnyalatokban gazdagon szólalt meg.  
A „Fiúvegyeskara” némi magyarázatot igényel. Nehéz megfelelő szót 
keresni az együttesre, mert bár hangszín szerint is egyneműkar, tenorok, 
baritonok és basszusok, azért mégsem mondhatjuk férfikarnak – átlag-
életkor, úgy vélem, 15 év; meg nem is olyan fiúkórus, mint annak idején 
mondjuk Borus Endre 120 tagú és Kodályt az első gyermekkarokra ins-
piráló polgárista növendékeié – átlagéletkoruk talán 13 év lehetett.  
A kórusfajok megnevezésével kapcsolatos terminológiai nehézségekre 
utal is Bárdos Lajos tréfás megjegyzése, egy Mátyás Jánosnak adott in-
terjúban. (Hány színe van az életnek? 25. o.)

A Kórusiskola Laudate Gyermekkarától hat Bárdos-művet hallhat-
tunk, igazán „dicséretesen”: elhangzott a Lukin László szövegére írott 
Kutamén, Bartók szlovák népdalfeldolgozásaiból két kórusátirat Balázs 
Béla fordításában, illetve Bartók saját szövegével (Fa fölött; Pelikán), az-
után a saját szövegű és kórusok himnuszává lett Cantemus!, Továbbá két 
zongorakíséretes egyházi mű: Mily igen jó az Úristent dicsérni, régi ka-
tolikus forrásból vett, változataival a protestáns gyakorlatban máig élő 
egyházi ének feldolgozása, valamint A szeretet himnusza, bibliai szöveg-
re, izgalmas melodramatikus részekkel és tér-effektusokkal, hitvalló 
erővel. Vezényelt Sapszon Borbála, zongorán kísért Nagy Ákos .

Bárdos Lajos a Városmajori templom, majd a Mátyás templom karna-
gyaként a nagy magyar egyházzenészek sorába tartozik. Bizonyára a 
legnagyobbak egyike. Méltó és igazságos tehát a reá emlékező műsorban 
templomi énekkar közreműködése. A Győri Palestrina Kórus jelenléte 
és műsora egyaránt hordoz jelképi elemeket: a kórusnak 22 éven át volt 
vezetője a Bárdos-tanítvány majd munkatárs Halmos László, névadója 
pedig annak a régi zenének a reprezentánsa, amelynek az egyházi és vi-
lági kórusrepertoárba illesztéséért Bárdos és munkatársai oly sokat tettek.
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 Az együttes műsorán a cappella kompozíciók szerepeltek, Palestrina: 
Gloria a Missa brevis ből, Bárdos Lajos három Mária-motettája: Adorna 
thalamum; Ave maris stella; Nyújtsd ki mennyből ó szent Anyánk, keze-
det; végül Halmos László: Cantate Domino. Az életkori összetételét te-
kintve nem homogén kórus egységes hangzásképpel, tiszta intonációval 
szólalt meg, a vezénylő Katona Tibor biztos formaérzékkel adott szükség 
szerint súlyt, lendületet, vagy engedett bensőséges pillanatokat, és fogta 
egységbe a tételeket.

Csak újabban kezdjük tudomásul venni, hogy Bárdos zeneszerzői 
oeuvre-je nem korlátozódik a kórusművek világára – a hangversenyen 
a kórusok között két alkalommal is „szót kapott” a kamarazene. 

Mindjárt a nyitó kórusszám után, Bárdos két Ady-dalát – Mert engem 
szeretsz; Góg és Magóg fia – énekelte Papp Viktor I. éves zeneakadémis-
ta, Prelúdium című zongoradarabját játszotta a dalokat is kísérő Nagy 
Márta . A zongoradarab a koncerten a Góg és Magóg fia prelúdiumaként 
szolgált, zenéjük is összetartozik: a dal a zongoramű szerzői átdolgozá-
sa. – Ebben a darabsorozatban elhangzott még a nemrég elhunyt Daróci 
Bárdos Tamás Vásárhelyt van egy ház című népdalfeldolgozása, fuvolá-
ra és zongorára, Kovács Kinga és Nagy Márta előadásában.

A két mester, apa és fia művészete, embersége, hitvallása nagyon sok 
szállal kapcsolódik egymáshoz. Ilyen kapocs A szeretet himnusza, amely-
nek Bárdos Lajos-feldolgozását énekelte a Laudate Kórus; a szöveget 
Daróci Bárdos Tamás is megzenésítette szólóénekre és orgonára, 43 év-
vel ezelőtti ősbemutatója kirobbanó sikerrel zajlott: a nagy művet mind-
járt megismételtette a közönség. Megírása, bemutatása is történelmi tett 
volt. (Helyszín: Zeneakadémia Nagyterem, előadók: Béres Ferenc és 
Kovács Endre, időpont: 1976. december 26., az alkalomról készült fotó 
hozzáférhető interneten.)

A Palestrina-kórus műsora után következett Bárdos Lajos Magyar 
népdalok című, színes, lendületes, virtuóz és hálás hegedű-zongorada-
rabja Tfirts Péter hegedűművész és Nagy Márta előadásában. Ennek a 
darabnak ott a helye a hegedűsök repertoárján, köszönet illeti Nagy 
Mártát, hogy Bárdos Lajos húszas-harmincas években írott és ki tudja 
miért feledésbe merült zongora- és kamaradarabjait felkutatja és az utób-
bi tíz évben rendre pódiumra viszi.

A hangversenyt a Magnificat Leánykar műsora zárta. Nagy és nehéz 
műveket szólaltattak meg kiérlelt és ihletett előadásban. Elsőként  
Kodálytól A 150 . genfi zsoltárt énekelték, a leírt kotta mögé tekintve, 
felülről inspirálva. Szőnyi Erzsébet hatszólamú Salve Regina motettája 
Bárdos Lajos emlékére íródott 1987-ben és a szerző legmerészebb hang-
zásvilágú kórusművei közé tartozik, csakis olyan, igazán kiváló énekkar 
vállalkozhat előadására, mint Szebellédi Valéria együttese. – Bárdos  
Lajos művei következtek: az Ave Maria, majd két impozáns népdal-
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rapszódia, a Magos a rutafa és a Menyecske, ez utóbbinak virtuóz zon-
goraszólamát Váray-Major Zsófia játszotta.

Hangok színpompájától a látható színekhez visszatérve, a KÓTA vi-
rágcsokrát Vadász Ágnes főtitkár kezéből vették át a vezénylők és szó-
listák. Csokrot kapott azután a két műsorvezető, Hraschek Katalin és a 
műsort is szerkesztő Márkusné Natter-Nád Klára, akik az este folyamán 
a művekről és az előadókról gondosan válogatott információcsokorral 
szolgáltak. Natter-Nád Klára alkalmanként a „Kodály- és Bárdos-ügy” 
hazai történetére is visszatekintett, Győri Zenei Nevelési Konferenciák-
tól a Debreceni Bárdos-szimpóziumok sorozatáig. Ő, aki ennek a törté-
netnek régtől fogva krónikása és annak idején a Bárdos Társaság ren-
dezvényeinek műsorvezetőjeként is főtitkár-elődje Lukin László öröké-
be lépett, most, másfél évtizednyi szolgálat után, a hangverseny záróak-
tusaként, a pódium-szerepkört műsorvezető-társának adta át.  

Hraschek Katalin köszöntője
„Kedves Közönségünk! Ezen a ponton nehéz megszólalnom, mert 

nem régóta tudom, hogy ez a társ-műsorvezetés egyben egy staféta-
bot átvétele is . A stafétabotot egy pillanatra ketten fogják, majd csak 
az átvevő viszi tovább .

Márkusné Natter-Nád Klára csodálatos ember . Műveltsége, ösz-
szeszedettsége, határtalan munkabírása, kedvessége, nyitottsága, 
eleganciája nem engedi láttatni a múló időt . Nehéz döntést hozott, 
mert aki igaz szenvedéllyel és hozzáértéssel végzi szeretett tevékeny-
ségeit, annak, magának pontot tenni az eddigiekre – bizony felfog-
hatatlanul nehéz . Én úgy remélem, hogy ez a pont csak egy pontos-
vessző vagy gondolatjel csupán . 

Klárika! A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek 
Szövetsége teljes tagsága és Elnöksége nevében köszönöm a rengeteg, 
önzetlenül végzett munkát . Az újságcikkeket, a ZeneSzó szerkeszté-
sét, a zsűrizéseket, az előadásokat, a gondosan megkomponált kon-
certeket . Köszönjük, hogy mindig az együttműködésre adtál példát . 
Lényedből fakadóan törekszel a harmóniára, amelyre mind-
annyiunknak nagy szüksége van . 

Jó egészséget kívánva Neked, szívből kívánva a további együttmű-
ködést, köszönjük sokrétű tevékenységedet . Kérlek, fogadd szeretet-
tel Vadász Ágnestől, a KÓTA főtitkárától a köszönet virágait!” 

A Bárdos Társaság és a KÓTA ünnepi rendezvénye egy nagy zene-
szerző máig és mindig érvényes üzeneteit adta át a közönségnek, a fel-
vonultatott kórusok által pedig bizonyította, hogy egy Bárdos nevéhez 
is fűződő nagy korszak, nagy mozgalom, az „Éneklő Ifjúság” és az 
„Éneklő Magyarország” öröksége ma is eleven.

Köteles György 


