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Koszorúzás Bárdos Lajos lakóházánál

Minden évben október elsején, Bárdos Lajos születésnapján a Bárdos 
Lajos Társaság szervezésében megemlékezünk lakóházánál a zeneszer-
zőről, karmesterről, zenetudósról, a Zeneakadémia legendás emlékű 
tanáráról. Ez a nap Jehudi Menuhin kezdeményezésére 1975 óta a zene 
világnapja is. A két ünnep egybeesése szimbolikus jelentőségű, hiszen 
Bárdos Lajos életművével nagyban segítette, hogy a zene mindenkihez 
eljusson, megvalósuljon Kodály Zoltán álma: az Éneklő Magyarország. 

Immár harminc éve annak, hogy  
a Margit körút 64/b számú ház falán 
elhelyezték a Budapest Főváros  
Tanácsa, II. kerületi Tanács, Bárdos 
Lajos Társaság által adományozott 
emléktáblát. 

A megemlékező ünnepségen – 
amely a nagy lakóház udvarán kezdő-
dött – megjelentek a magyar zenei élet, 
különösen a kórusélet vezetői, köztük 
Szalay Olga, aki a Magyar Kodály Tár-
saságot képviselte, Tardy László (az 
Országos Magyar Cecília Egyesület 
képviseletében) és ifj. Sapszon Ferenc, 
a Magyar Művészeti Akadémia tagjai, 
a hazai egyházi és világi kórusmozga-
lom meghatározó karnagyai. Jelen volt 
Bárdos Lajos hat gyermeke – Judit, Éva 
és Dénes – akik az Egyesült Államokból látogattak haza, hogy részt 
vehessenek az ünnepségen, továbbá Imre, Beáta és Ágota, aki a Bárdos 
Társaság részéről szervezte a megemlékezést. A résztvevők között voltak 
még különféle kórusok tagjai, zenebarátok, rokonok, ismerősök és a ház 
lakóinak képviseletében többen is. Mások az emeleti körfolyosókról kö-
vették az ünnepséget. 

A felhangzó igen szép kórusműveket a Kodály Zoltán Magyar Kórus-
iskola 11. osztályos tanulói adták elő Tóth Márton tanár úr vezényletével. 
A kórusiskola fenntartásáról a 2019-ben kezdődött tanévtől a Katolikus 
Egyház gondoskodik. A mindig is elkötelezett szellemű iskolára jellem-
ző, hogy az ünnepségre a 11. osztály osztályfőnöke, Paál Beáta is elkí-
sérte a tanulókat. 

A gyönyörű őszi napon tartott megemlékezés Bárdos Ave Maris Stel-
la művével kezdődött, majd dr. Brückner Huba (a Bárdos életrajz írója) 
emlékezett meg arról, hogy milyen fontos helyszín volt a Margit körút 
64/b Bárdos Lajos és családja életében. 1938-ban Bárdosék 7 gyermekkel 
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költöztek a házba, ahol a gyermekek száma 11-re bővült az idők során. 
Mind a négyen, akik a születésük után ebbe a házba jöhettek haza, jelen 
voltak az ünnepi eseményen.

A harmonikusan, szeretetben élő család életét és Bárdos alkotó mun-
kásságát a háborús események végzetesen nehézzé tették. Az ostrom alatt 
a pincébe szorulva az akkor már 10 gyermekes szülőknek nemcsak saját 
gyermekeikről, hanem az általuk menekített és rejtegetett további két 
zsidó származású személyről – Heltay Jenő rokonairól – is gondoskod-
niuk kellett. A ház több bombatalálatot kapott, a keletkezett tüzek oltá-
sában éppúgy, mint minden más munkában Bárdos Lajos is részt vett 
életveszélyesen rossz szívével. A legnehezebb körülmények között is a 
reményt sugallta, ha a népes Bárdos család – lehetőleg a többi rettegő 
lakos bevonásával – elkezdett énekelni vagy imádkozni. A ház fele le-
omlott, a törmeléken fel lehetett sétálni Bárdosék lakásába, így értékei-
ket bárki ellophatta. 

De a háború borzalmait az újjáépítés reménye követte, és az élet újra- 
kezdődött. Minderről Bárdos „Ostrom naplója” történelmi hitelességgel 
számol be. Az ostrom alatt írta a ma is nagyon modernnek számító 
megrázó művét, a Nyúl énekét. 

Nyugdíjazása után kompozíciói mellett számos értékes zenetudomá-
nyi könyv és tanulmány született itt, ahol élete végéig lakott. Itt adta 
hasznos tanácsait utolsó napjai egyikén ifj. Sapszon Ferencnek, aki akkor 
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola megvalósításán fáradozott. 

A 120 éves évforduló alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia ki-
váló konferenciát szervezett „Életet az énekbe” címmel. A KÓTA és a 
Bárdos Lajos Társaság a Zeneakadémia Solti termében tartott hangver-
senyt neves kórusok közreműködésével. Az említett események és még 
mindazok, amelyeket nem soroltunk fel bizonyítják, hogy Bárdos Lajos 
velünk él, és nekünk mindent meg kell tennünk, hogy gazdag életműve 
és példaadó szelleme velünk maradjon. 

Az ünnepség végén még elhangzott két Bárdos mű: Ó, Jézus, Jézus és 
a Surrexit Christus, majd a család és a zenei szervezetek képviselői meg-
koszorúzták az emléktáblát, és a résztvevők elénekelték a himnuszt. 
Öröm volt látni, hogy milyen sokan vettek részt a megemlékezésen, 
amely tulajdonképpen Bárdos Lajos sírjánál, a Farkasréti temetőben fe-
jeződött be. 

Dr . Brückner Huba
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