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toárja. A váci kórus karnagya szerencsésen hozza vissza a Vox Humana 
Maklári József által oly magas szintre emelt színvonalát, ugyanakkor öröm 
volt tapasztalni a nemrég karvezetői diplomát szerzett Sándor Bence má-
sod-karnagyként történő bemutatkozását a kórus élén. 

A nemzetközi lehetőségek és a gazdasági helyzet érthető módon aka-
dályozzák az amatőr kórusok korábban tapasztalt rugalmas utazgatását, 
no meg a vendéglátók kívánt, de igencsak korlátozott pénzügyi lehetősé-
geit. Mindezek figyelembe vételével csak örülni lehet, hogy ilyen színvo-
nalas fesztivál létrejöhetett. A külföldi kórusok bizonyára szép eredmé-
nyekkel gazdagodtak és hazájukba visszatérve jó hírét keltik a magyar 
zenei életnek.

Figyelmet érdemel, hogy a hangversenyek minden alkalommal telt 
házat vonzottak, ami önmagában is biztató jelenség. Azt bizonyítja, hogy 
a jó rendezés, a színvonalas műsor, igényes előadás még ma is kiválthatja 
a közönség lelkes érdeklődését.

Várjuk a következő magyar Monteverdi fesztivált!
Szőnyi Erzsébet

c b C

Liszt Ferenc Bárdos Lajos életművében

A 2011-ik év Liszt Ferenc születésének 200-ik és Bárdos Lajos halálának 
25-ik évfordulója. E két jeles évforduló indokolja, hogy feltárjuk életmű-
vük közös vonásait. Nevezetesen arról szeretnék szólni, hogy mely terü-
leteken kapcsolódik Liszt művészete Bárdos Lajos életművéhez. 

Bárdos Lajos a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára, a Cecília 
kórus, a Palestrina kórus, majd a kettő egyesüléséből alakult Budapesti 
Kórus, valamint a Mátyás templom énekkarának karnagya, zeneszerző, 
tudományos kutató és zeneíró, sok-sok előadást tartó, igen jelentős köz-
életi ember volt. Így Liszt Ferenc zenéjével kapcsolatos munkásságáról az 
alábbi sorrendben szeretnék szólni: Tanári- Zeneszerzői- Karnagyi- Ze-
netudományos munka.

Tanári munkásságában Bárdos Lajos a Liszt Ferenc Zeneakadémián 
zeneelmélet, zenei prozódia, zenei stílus, melódia, hangnem és harmónia-
ismeretet tanított, részben a középiskolai ének-zene tanárképzős, valamint 
később a zenetudományi szak növendékeinek. Így a 4-5 éves tanulmányi 
idő alatt végig haladt a gregorián zenétől kezdve a reneszánsz, a barokk, 
a bécsi, a romantika, a századforduló és Bartók-Kodály zenéjének eleme-
in. Mindig mindent az élő zenéből mutatott be és annak érdekességeit 
foglalta rendszerbe.
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Különös fontosságot tulajdonított Liszt Ferenc muzsikájának, mert 
abban addig még fel nem tárt, meg nem ismert érdekességekre, újítások-
ra, a jövőbe mutató harmóniai, melodikai és formai megoldásokra talált. 
Mindehhez természetesen végig elemezte Liszt valamennyi hozzáférhető 
művét. Hatalmas anyagismerettel, a megelőző korok stílusjegyeinek logi-
kus továbbfejlesztésével tárta a növendékek elé kutatásainak eredménye-
it. Óráin sok zenei részletet mutatott be kották kiosztásával, zongorás 
bemutatással, énekes művek közös megszólaltatásával. A harmóniákat és 
azok kapcsolatait is mindig énekelve-zongorázva kívánta meg a hallga-
tóktól. Házi feladatként az általa megkomponált zenei mintapéldák min-
den hangnemben való zongorázása mellett mindig az élő zenéből vett 
részletek elemzését és megszólaltatását jelölte meg. Élmény volt minden 
óra és évről évre gazdagodtunk tanítása által a zeneirodalom gazdagsá-
gának, szépségének és alkotó elemeinek ismeretével.

Zeneszerzőként is tisztelgett Liszt Ferenc emléke előtt. 1936 februárjá-
ban komponálta meg Sztankó Béla: Liszt Ferenc c. versére, egyneműkar-
ra kórusművét. A bemutató Liszt halálának 50. évfordulója alkalmából 
rendezett leányiskolai dalosünnep közös éneke volt. A mű 30-32. ütemei-
nek alt szólamában felhangzik egy motívum Liszt Ünnepi dalából (Haj, 
régi szép, ragyogó nép). Ezt a kórusművet később, 1961-ben, a 150. szüle-
tésnap emlékére vegyeskarra is átírta Zakariás Anikó karnagy kérésére 
– aki ezt be is mutatta.

A Mátyás templom karnagyaként gyakran vezényelte Liszt: Koroná-
zási miséjét. Ennek Credo tétele kiegészítéseként írta meg 1944-ben a 
Missa tertia c. miséjét, mely a Liszt: Credóhoz hasonlóan Henri Dumont 
párizsi francia zeneszerző-karnagy dallamára készült. A Missa tertia ha-
marosan közkedvelt lett az egész országban, ezért többek kérésére egy-
neműkarra is átírta 1946-ban. Mindkét formában a Magyar Kórus kiad-
ványaként jelent meg, a vegyeskari- 1944-ben, az egyneműkari mű 1946-ban.

Karnagyként, mindegyik kórusában szívesen énekeltetett Liszt Ferenc 
motettákat. Különösen kedvelte az O salutaris hostia, az Ave verum, az 
Ave Maria c. csodálatos hangulatú karműveket. Mindig különös ünnep 
volt, amikor a Mátyás templom kórusán Liszt Koronázási miséjét énekel-
tük Bárdos Lajos vezényletével. 20 évi Mátyás-templomi karnagysága alatt 
igen sokszor adtuk elő. Ebből a miséből a Credo-tétel akkor is mindig 
felhangzott, ha Bárdos: Missa tertia c. miséjét szólaltattuk meg.

Megtanultuk és mind a templomban, mind más külső alkalmakkor 
énekeltük Lisztnek egyik leghatalmasabb oratórikus művét, az Esztergo-
mi misét. A próbákat ebből is mindenkor Bárdos Lajos tartotta, de a 
hangversenyeken sajnos csak ritkán vezényelte, szíve egyre aggasztóbb 
állapota miatt. Az Esztergomi mise először 1946. október 22-én hangzott 
fel Bárdos Lajos vezényletével a Magyar Rádióban, a Rádió Zenekar kí-
séretével. A szólisták: Farkas Ilonka, Lengyel Erzsébet, Szabó Miklós 
és Horváth László voltak. Orgonán, mint minden későbbi előadáson is 
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Várhelyi Antal működött közre. 1947. október 13-án a Zeneakadémián 
jótékonysági hangversenyt tartottak a Mátyás templom helyreállításának 
javára. Előtte október 11-én nyilvános főpróbán hangzott fel az Esztergo-
mi mise. E két alkalommal a tenor szólista Somogyvári Lajos volt, a má-
sik három szólamban ugyanazok akik a rádióban szerepeltek.

A hatalmas Liszt kompozíció 1948. október 23-án szólalt meg ismét a 
Zeneakadémián, Bárdos Lajos Alexius szvitjével együtt, Bárdos vezény-
letével. A szólisták ekkor is ugyanazok voltak, Szabó Miklós tenorral 
együtt. 

A hosszú háborús időszak után legközelebb 1955. június 5-én hangzott 
fel Liszt ünnepi miséje a Mátyás templomban. Ekkor a művet Várhelyi 
Antal vezényelte. A mű újabb előadása 1955. október 23-án volt a Mátyás 
templomban. Ekkor Bárdos Lajos és Várhelyi Antal a művet megosztva 
vezényelték. A tenor szólamot ekkor Somogyvári Lajos énekelte.

A Szent István Bazilika fennállásának 50. jubileumán 1955. november 
19-én szólaltatta meg a művet a Mátyás templom énekkara és zenekara 
Várhelyi Antal vezényletével. Majd azt követően adták elő Kodály: Buda-
vári Te Deumát, Bárdos Lajos vezényletével. 1956. szeptember 2-án Esz-
tergomban, majd 11-én a Mátyás templomban is Várhelyi Antal vezény-
letével került előadásra az Esztergomi mise. (Az adatokat a Mátyás temp-
lom Énekkarának munkanaplójából vettük át.) A Mátyás templom együt-
tese, az Esztergomi misén, Koronázási misén és motettákon kívül, több-
ször adta elő Liszt: Missa Choralis c. művét is.

Zenetudományos munkásságának Bárdos Lajos életművében talán 
egyik legjelentősebb területe a Liszt művek sajátos és jövőbe mutató vagy 
múltat idéző harmóniavilágának feltárása. A kutatások eredményei tanul-
mányokban, cikkekben és könyv formájában jelentek meg. A Zenetudo-
mányi Tanulmányok III. évfolyamában (Akadémiai Kiadó, Budapest 1956) 
jelent meg a „Modális harmóniák Liszt műveiben” c. tanulmánya. Jelentős, 
„Liszt Ferenc népi hangsorai” című írása (Magyar Zenetörténeti Tanul-
mányok, szerk. Bónis Ferenc, Zeneműkiadó 1968.) Mindkét tanulmány 
benne van a Bárdos írásokat tartalmazó: Harminc írás c. kötetben, 1969.

A legjelentősebb és a jövő zenéjét előkészítő alkotása Bárdos Lajosnak 
az Akadémiai Kiadó gondozásában 1976-ban megjelent „Liszt Ferenc a 
jövő zenésze” c. kötete, 381 kottapéldával. A tanulmány rámutat, hogy Liszt 
zenéje hogyan vezet el a századforduló és a 20. század nagy zenei alkotói-
nak: Debussy, Bartók és Kodály művészetéhez. 

Előadóként Bárdos Lajos bejárta az országot és számos helyen: Pécsett, 
Szegeden, Szombathelyen, Budapesten és más kisebb, nagyobb városban 
is szívesen tett eleget a felkéréseknek és tartott előadást Liszt Ferenc ze-
néjéről. Ezen alkalmakkor – Liszt műveiből válogatva – mindig közös 
éneklést is tartottak.

Forrai Miklós, karnagy, a Zeneakadémia egykori kiváló tanára – aki a 
legtöbbet tette azért, hogy a Magyar Liszt Ferenc Társaság újra megala-
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kulhatott – aki Budapesti Kórus élén az „örökös” karnagyságot Bárdos 
Lajostól megörökölte, így emlékezett rá a temetésen:

„…mi örök e földön? A válasz: „Örökös” az amit Bárdos Lajos örök-
ségül ránk hagyott. Az, amit sem idő, sem divat, sem az emlékezet nem 
semmisíthet meg mindaddig, míg egy igaz ember, olyan mint Ő volt, él, 
alkot, vezet itt a földön.” 

E jeles esztendőben Liszt Ferenc és Bárdos Lajos emlékének tiszteleg-
ve méltóképp vehetünk példát nagy alkotói tevékenységükről, azáltal, 
hogy megismertessük és tanítsuk tovább mindazt amit egész életük fá-
radtságot nem ismerő munkásságukkal ránk hagytak.

Póczonyi Mária

Bárdos Iskolák találkozója 
Mezőtúr 2011 

Ebben az évben emlékezünk Bárdos Lajos ha-
lálának 25. évfordulójára. 1986 november18-án 
bekövetkezett halála után lelkes tanítványai, 
tisztelői és családtagjai elhatározták, hogy Tár-
saságot alakítanak a nemes céllal: emlékeinek 
további ápolására. E negyedszázados évfordu-
ló alkalmat ad egy rövid visszaemlékezésre. 

A Bárdos Lajos Társaság megalakulását kö-
vető évben már három iskola felvette Bárdos 
Lajos nevét. 1989 májusában Dunakeszin tar-
tották az első névadó ünnepséget, ugyan ez év 

szeptemberében Budapesten a XI-ik kerületi Baranyai úti iskolában, majd 
novemberben Tapolcán. És így haladt ez tovább szerte az országban. 1990-
ben Fehérgyarmat és Mezőkövesd egy-egy általános iskolája, 1992-ben 
Nagyatád, 1999-ben Mezőtúr és Hajdúszoboszló csatlakozott a Bárdos 
Iskolák családjához. A legújabb családtag Budapest VII. kerületéből az 
Alsóerdősori Iskola, ahol 2010-ben tartották az ünnepélyes névfelvételt.

Ezek az iskolák az akkori elnevezés szerint Ének-zene tagozatos isko-
lák voltak, ahol a napi énekórák megemelt óraszámában, magas minő-
ségben folyt az ének-zene tanítása, általában két énekkar működött, több 
helyütt hangszeroktatás is volt. Közülük több iskolának rendszeres kül-
földi látogatói voltak, akik az 1960-as évek kezdetétől a világszerte egyre 
ismertebbé vált „Kodály-módszer” tanulmányozására érkeztek hazánkba, 
és a tapasztalatok alapján, csodálattal és elismeréssel nyilatkozva hirdették 
az itt folyó zenei nevelés hatékonyságát. 

Az utóbbi évtizedek során az iskolák elnevezése és sajnos főleg az óra-
szám csökkenése tekintetében, sok változás történt. Megszűnt a tagozat 




