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Ünnepi beszéd
Kedves Család, kedves Ünneplők!

Az igaz emberek egyszerűek. Egyszerűek, ahogy a tiszta víz, a friss le-
vegő, az egyenes ösvény, vagy a jó szó, amit nem kell magyarázni. Ilyen 
’igaz ember’ volt az, akit ma ünneplünk, a 120 éve született Bárdos Lajos. 

Mindig csodálom a nagyokat, egy Kodályt, egy Böjte Csabát, vagy 
például egy Bachot. Hogyan voltak képesek ilyen fantasztikus életművet 
létrehozni? Hétről hétre megírni egy kantátát, orgonálni, fuvolázni, 
gambázni, közben kórust, zenekart vezetni, zenét szerezni, latint taní-
tani és egy népes családról gondoskodni... Mi a titkuk? Hogy lehet, hogy 
mi a XXI. század gyorsuló világában, szédületes technikai vívmánya-
inkkal élve, akárhogy rohanunk és igyekszünk, a tizedét sem tudjuk 
elvégezni annak, amit ők. És ők ezt a sokat nem akárhogyan végezték! 
Ráadásul mindig maradt még idejük. Ilyen ember volt Bárdos Lajos is. 

Egy XX. századi polihisztor, újabb kori zenetörténetünk egyik legso-
koldalúbb személyisége, aki talán a leggazdagabb, legtermékenyebb élet-
művet alkotta meg, zeneszerző, pedagógus, karnagy, zenetudós, a zenei 
élet szervezője, kottakiadó vállalat alapítója és irányítója, az egyházi 
zene éltetője, az OMCE társelnöke, egy ország megénekeltetője, Kodály 
életművének folytatója.

Ez az, ami látható, de a titok abban rejlik, ami mögötte van.
Bárdos Lajos nagysága nem abban volt, amit csinált, hanem abban, 

aki volt. Embernek volt több. Önfegyelme az önnevelő emberé; béke és 
derű áradt belőle, s „szerény méltóságából” sugárzott, hogy nem függ 
külső dolgoktól, mert belül valami olyat birtokol, amit senki el nem 
vehet tőle. Teljes emberségével élte az életet, hűségben napról napra, 
percről percre. És ez az emberség belegyökerezett a természetfölöttibe, 
ami lassan birtokba vette, átalakította és éltetni kezdte.

Bárdos Lajos Istennel való kapcsolatban élt. Döntött Isten mellett, és 
aki Isten mellett dönt, az az ember mellett is dönt. Aki az élő és éltető 
forrásra rákapcsolódva él, annak élete állandóan teljesedő, bővízű, élte-
tő forrássá lesz mások számára és termékennyé válik! A zsoltár szerint: 
„Olyan lesz, mint fa, bővízű folyók partján, amely idejében megtermi 
gyümölcsét” (1. zsoltár). Bárdos Lajos gyümölcstermő, teljes életet élő 
ember volt. 

Hogy hogyan volt képes ilyen hatalmas, sokembernyi munka elvég-
zésére, ráadásul úgy, hogy még ideje is maradt kórusok látogatására és 
egy csodálatos nagycsalád tagjaira? Azt hiszem úgy, hogy helyén voltak 
nála az értékek, és következetesen és hűségesen a jézusi értékrend szerint 
élt: „keressétek először az Isten országát, és a többit mind megkapjátok 
hozzá” (Mt 6, 33). Valóra vált életében Jézus ígérete: „Én vagyok a szőlőtő, 
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ti a szőlővesszők . Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz” 
(Jn 15, 5). Bárdos Lajos nem a hitét igazította az épp aktuális életéhez, 
hanem az életét következetesen a hite szerint élte. Nem az evangéliumot 
préselte néha-néha az életébe, hanem mindazt, ami a világban létezik, 
és ami vele történik, az evangélium szűrőjén keresztül nézte, és az evan-
gélium „más értékrendje” szerint élte meg. Ez a hitvalló élet valóban 
sok-sok gyümölcsöt hozott. 

Most két olyan „maradandó gyümölcsöt” szeretnék kiemelni a sok 
közül, amelyek máig hatnak, és amelyek – bár nem tudunk róla – mai 
kóruskultúránkat is meghatározzák. 

 Az egyik a Magyar Kórus kiadó. Pályája elején Bárdos Lajos a Wer-
bőczy Gimnázium énektanára volt, ahol serdülőkorú tanítványai rajong-
tak érte és szájtátva hallgatták (az akkor szokásos nevelőtanár nélkül) 
tartott óráit. Itt 174 tagú énekkart hozott össze. Ennél a kórusnál is rá-
döbbent, majd a Cecília kórusnál – ahol egy igen szerény képességű 
társaságból egy nagyszerű közösséget és Európa egyik legjobb kórusát 
hozta létre – még inkább szembesült a nagy gonddal: nincs mit énekel-
tetni! Magyarországon hiányzik az értékes, színvonalas énekkari iroda-
lom! Ugyanezt tapasztalta meg a Zeneakadémia tanáraként is. Három 
dolgot lehetett tenni: kimásolgatni könyvtárból régi mesterek értékes 
műveit; külföldről művekhez jutni; vagy komponálni énekelni valót. 

A feladat tehát: gondosan megszűrt, igényes, és jól bevált anyaggal 
ellátni a megteremtendő „Éneklő Magyarországot”, segítve a karnagyok 
és kórusok munkáját. Forrásanyagokat, a klasszikus kórusirodalom re-
mekeit közkinccsé tenni, és inspirálni a fiatal magyar alkotókat új művek 
komponálására. Elkezdte hát bújni a könyvtárat, és felfedezte nekünk 
Josquint és a Palestrina előtti (mindaddig értéktelennek tartott) szerzőket. 
Közkinccsé tette Palestrina, Lassus és Victoria műveit. Majd megalakí-
totta többek között Kertész Gyulával 1930-ban a Magyar Kórus Kiadót. 
Működésük 20 éve alatt kb. 2500 művet, kórusgyűjteményeket, kórusan-
tológiák sokaságát adták közre, iskolák és énekkarok százait juttatva 
hozzá értékes énekelnivalóhoz. Öt folyóiratot működtettek, könyveket 
adtak ki, és óriási szerepük volt Kodály és Bartók alkotói ösztönzésében 
és műveik népszerűsítésében. Kodály szinte minden művét a Magyar 
Kórusnak adta, és Bartók 27 egyneműkarát is ők adták ki. A Kiadónak 
olcsó, megfizethető árai voltak, nagyszerű terjesztői hálózata volt, így 
Sopronkőhidától Nyírcsaholyig 2-3 hét alatt eljutottak a művek. Kiadták 
a Cantualé és a Harmonia Sacra gyűjteményeket, a Szent vagy, Uram! 
máig meghatározó népénekgyűjteményt, amelyből 1940-ben már az 
egymilliomodik példányt nyomtatták ki. Új korszakot nyitottak, mely új 
kórusok megalakulásához és virágzó kórusélethez vezetett. Óriási lépés 
volt ez a kodályi Éneklő Magyarországhoz vezető úton. A Magyar Kórus 
megalkuvás nélkül a jobbat, értékesebbet, hitelesebbet, nemesebbet akar-
ta elterjeszteni, templomokban, iskolákban és kórusokban, az egész ma-



22

gyar zenei közéletben. Nem meglévő ízléshez igazodott, hanem maga 
alakított ízlést. Célja a minőség jegyében történő zenei–szellemi megúju-
lás; egy értékes anyag megteremtése az ország megénekeltetéséhez. 

1933 szilveszterén felesége odaszólt Bárdos Lajosnak: „Annyi kottát 
adtatok ki, nem volna jó ezeket egy pesti hangversenyen bemutatni? 
Kérjetek föl 4-5 iskolai kórust.” Így született meg a másik – kodályi célt 
megvalósító – mozgalom, melynek Bárdos ihletője és motorja volt: az 
Éneklő Ifjúság. 1934. április 28-án elhangzott az első Éneklő Ifjúság 
hangverseny a Zeneakadémián 14 kórussal. Óriási sikert aratott, külö-
nösen az összkar eddig nem tapasztalt lenyűgöző hatású élménye. Ez lett 
a modell. Kritérium volt: ifjúsági kórusok énekeljenek, értékes klasszikus 
vagy mai irodalmat, és a végén legyen összkar. Tehát jó művek, jó mű-
sorok, a nép egybeéneklése.

A kezdeményezés futótűzként terjedt, és óriási, országos méreteket 
öltő mozgalommá vált. Az első hangverseny után két évvel csengett a 
telefon a szerkesztőségben. „Volna itt egy magyar kánon, hogy ne csak 
mindig idegent kelljen énekelni” – szólt Kodály hangja a telefonvonal 
végén. Így kapta a Magyar Kórus a Magyarokhoz című remek kánont. 

1937-ben a Margitszigeten 2000 gyermek énekelt; 1942-ben Nyíregy-
házán 1500 gyermek énekelt Kodályt köszöntve. A mozgalom a határon 
túlra is átterjedt: Máramaroson 1000-en énekeltek, de még az amerikai 
magyarok is tartottak Éneklő Ifjúság hangversenyt. Elmondhatjuk: azt, 
hogy mai kóruséletünk itt tart, ahol most (hogy azt mondják rá: „kórus-
nagyhatalom” vagyunk – vagy voltunk?), nagymértékben ennek a 
kultúrmissziónak, Bárdos Lajos fáradhatatlan munkájának köszönhetjük! 

Végezetül adjunk hálát érte azokkal a szavakkal, melyeket a Mátyás 
templomban utódja, Tardy László írt:

„Köszönjük, Urunk! 
Köszönjük, amit néki adtál . 
Köszönjük, amit benne nekünk adtál . 
Köszönjük, amit általa egész népünknek adtál . 
Az áldást, mely, mint apát oly gazdaggá tette . 
A munkát, mely életét betöltötte… 
A példát, hogy ügyedhez kell, s lehet egy életen át hűnek maradni, 
a tartást, melyben sok ingadozó tudott megkapaszkodni . 
A bölcsességet, mellyel óvott, intett, 
a tréfát, mely szorongót mosolyra derített . 
Az ihletet, a varázst, 
mely éneklő szívekben, tanuló fejekben tüzet lobbantott… 
A műveket, mit kicsinek, nagynak egyaránt alkotott . 
Köszönjük őt, köszönjük őt Neked, Urunk!”

Sapszon Ferenc 
Elhangzott: a Bárdos Lajos Társaság és a KÓTA ünnepi hangversenyén, 2019. ok-
tóber 4-én, a Zeneakadémia Solti György termében.


