
29

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 
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elnevezése és jellege, megszűnt a napi énekóra. Az összevonások, a kü-
lönböző művészeti tárgyak felvétele sok helyütt változtatott az iskola 
strukturáján. Szép hosszú hivatalos nevük van ma már ezen iskoláknak. 
De elismeréssel adózhatunk valamennyiük felé, hogy néha hosszabb ide-
ig is tartó, nehéz meggyőző érvekkel, de sikerült megőrízniük választott 
nevüket, ha valamilyen formában is pl. intézményegység, tagiskola, vala-
mint a körülményekhez és lehetőségekhez igazodva „emeltszintű” ének-
zene oktatással folytathatják tovább igényes, embert formáló zenei tevé-
kenységüket. 

Az idők folyamán kialakult az a szép szokás, hogy a Bárdos iskolák or-
szágos találkozót rendeznek. Általában kétévente került erre sor. Az elsőt 
1990-ben Tapolcán tartották, a legutóbbit 2007-ben Dunakeszin. Most 2011-
ben egy szép jubileumhoz érve, 10-ik alkalommal került megrendezésre 
a Bárdos Lajos Iskolák Országos találkozója Mezőtúron május 20-21-én.

Az immáron húsz éves hagyományt őrző rendezvény felépítése gondos 
forgatókönyv alapján alakul. Az előkészületek az év elején kezdődnek. 
A találkozó helyszínét kezdetek óta. Budapesten, a Bárdos Társaság tá-
mogatásával, a Baranyai úti iskola vállalja. Énektanárok és igazgatók régi 
ismerősként köszönthetik egymást, örömmel fogadva az új kollégákat. 
A szervezés minden kérdésére – a létszámtól a zenei műsor összeállítá-
sáig – kiterjedő egyeztetések teljes egyetértésben fejeződnek be, hogy ezt 
követően a végleges rögzítését írásban az internet és telefonok segítségé-
vel pontosítsák. Így érkezett el a várva várt májusi időpont amikor Me-
zőtúr volt a vendéglátó és rendezője a kétnapos programnak . 

Röviden bemutatjuk az 50 éves hagyományokkal rendelkező, Kiváló-
ra minősített alapfokú művészetoktatási intézményt: Mezőtúron az alföl-
di városban 1935. szeptember elsejétől Báthory Sándor létesített zeneis-
kolát. Ezt követően a Városi Kultúrotthon indított intézményes alapokon 
való zenetanítást. A Művelődési Minisztérium 1959. augusztus 22-én ki-
adott engedélyezése alapján indult meg az Állami Zeneiskola szervezése, 
melynek eredményeként – a megye negyedik intézményeként – létrejött 
a mezőtúri Állami Zeneiskola. Ebben a formában közel 40 évig folya-
matosan fejlődve, bővülő hangszeres tanszakkínálattal, emelkedő növen-
dék és tanár létszámmal, kiemelkedő, színvonalas szakmai munkával a 
település igényeinek szolgálatában működött.

1999 tavaszán a 40. évforduló tiszteletére az iskola felvette Bárdos Lajos 
nevét, akinek személye és élete nagyszerű példa az ott tanuló diákoknak, 
tanároknak.

2001 szeptemberétől táncművészeti ággal, 2002 szeptemberétől pedig 
Tiszaföldvári telephellyel bővült az intézmény kínálata. Jelenleg a szerve-
zetileg összevont iskola teljes nevén:

Mezőtúri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvo-
da, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár, Bárdos Lajos Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézménye. 
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Az igazgató: Kozák Zsolt. Az Intézményegység-vezető, Karapancsevné 
Jász Ildikó, egyúttal a találkozó főszervezője, a következőkben nyilatkozik 
iskolájukról: 

Tanítványaink 16 hangszeres és 2 tánc tanszak közül választhatnak. 
Több országos és megyei versenyen, fesztiválon, találkozón érnek el ki-
emelkedő helyezéseket, teljesítményeket tanítványaink. Szinte minden 
évben készül növendékünk zenei pályára, illetve más művészeti szakkö-
zépiskolába, akik szinte száz százalékban be is jutnak a kívánt intézmény-
be.  Országszerte tanítanak, munkálkodnak, vagy jelenleg tanulmányokat 
folytatnak Mezőtúrról induló zenepedagógusok, művészek, művészeti 
szakközépiskolai tanulók, zeneművészeti és táncművészeti főiskolai hall-
gatók. 

Az 50 éves zenetagozat szinte indulása óta vesz részt rendszeresen a 
város kulturális életében: városi, és nemzeti ünnepek, rendezvények állan-
dó szereplője, s a más jellegű iskoláknak is biztosít műsort. Bárdos Lajos 
Születésnapja, a Zene Világnapja a Tánc Világnapja alkalmából minden 
évben méltóképpen megszervezzük ezen ünnepeket.

Mezőtúr zenei életét színesítik vonós- és fúvószenekari,- tanári,- és nö-
vendékhangversenyek, valamint karácsonyi és egyéb hangversenyeink, 
melyek szervezését az intézményünket támogató „Zene Mezőtúr Gyer-
mekeiért” Alapítvány és a Szivárvány Népzenei Egyesület, valamint a 
Mocorgó Művészeti Egyesület Voyage Balett is nagyban segíti. Mezőtúr 
kulturális életét fellendítette tánccsoportjaink állandó jelenléte városi 
rendezvényeinken. Kezdetektől csatlakoztunk a Magyar Művészetoktatás 
Napja alkalmából megvalósuló Országos Rendezvényekhez nagyszabású 
fesztiválprogramunkkal. 2010-ben iskolánk 50. évfordulója tiszteletére 
rendezett Ünnepi Hét is ennek keretében került megrendezésre. 1976. óta 
rendezi iskolánk a megyei fúvós (később fafúvós) versenyt, mely a me-
gye fafúvósnövendékeinek és tanárainak fontos megmérettetése.

 A 2001/2002-es tanévtől kapcsolódott a megyei szolfézsverseny hosz-
szú távra tervezett és már 2010-ben ötödik alkalommal megvalósított 
szervezése és lebonyolítása s kétévenként folytatjuk ezt a hagyományt. 
2011-ben akkreditált Tehetségpont lett intézményünk.

A Bárdos Iskolák Országos találkozójára nyolc iskola tanulói érkez-
tek, sajnos a Nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskola ez alkalommal nem 
tudott résztvenni. Péntek délután a szinte azonos időben érkezett vendé-
gek a szálláshelyek gyors elfoglalása után az iskola nagy udvarában gyűl-
tek össze, ahol a házigazdák szórakoztaó műsorral és hatalmas bográ-
csokban készülő vacsorával várták az ifjúságot. Barátságos vidám hangu-
lat jellemezte ezt a délutánt, melyet az esti felvonulás követett a városköz-
pontba, ahol Herczeg Zsolt polgármester úr köszöntötte az ifjú vendégeket. 
Bárdos Lajos gyűjtötte népdalcsokrok, kánonok szép énekével hálálta meg 
a közel négyszáz fős együttes a szívélyes fogadtatást e szabadtéri koncert 
keretében.
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Másnap szombat délelőtt a felkészülés, a helyszíni komoly főpróba je-
lentette a programot, de a jó időbeosztás révén, városnézésre, a hely jel-
legzetes kiállításának, kézművességének megtekintésére is lehetősége nyílt 
minden csoportnak. – Kora délután az ünnepi műsor első köszöntése és 

koszorúzás „Bárdos Lajos halálának 25. 
évfordulójának tiszteletére” az iskola épü-
letén elhelyezett Bárdos Lajos emléktáb-
lánál hangzott el.

„…Köszöntjük Mesterünket a kiváló 
zeneszerzőt, neves zenetudóst utólérhe tet-
lenül kiváló zenepedagógust. Bárdos Ta-
nár Úr különösen szerette a fiatalokat, 
bízott bennük és mindig biztatta őket, Ze-
neakadémiai tanítványai rajongtak érte. 
Felejthetetlenek tanításai, előadásai, me-
lyek alkalmával a magyar népdal szerete-
tét csodálatos erővel hirdette. Ezért na-
gyon örülünk, hogy a következő, majd az 
azt követő generáció is példaképévé vá-
lasztja, hiszen gyönyörű, hangulatos kó-
rusművei által mindenki megismerheti őt. 
És most akik itt résztvesznek Mezőtúron 
ezen a találkozón, a Bárdos Lajos nevét 

viselő iskolák nevében, tovább örökíthetitek ezeket a csodálatos kórus-
műveket.” – A találkozó résztvevői ezt követően helyezték el koszorúikat. 

Ünnepi hangverseny a Főiskola Sportcsarnokában 
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A hangulatosan feldíszített hatalmas terem méltó környezetet biztosí-
tott a résztvevő kórusok és együttesek bemutatkozására. Megkapóan szép 
látványt nyújtott  a körben elhelyezkedő gyermeksereg egyöntetű szép 
öltözéke amit minden kórus más színnel díszített kendője egészített ki. 
A házigazdák  ajándéka volt ez ami egyúttel remek megkülönböztetést és 
megismerést biztosított az egyes iskola tanulóinak. 

 Az ünnep méltóságát megalapozó – egyesített zenekar kíséretével fel-
hangzó – Himnuszt követően, a házigazda, Karapancsevné Jász Ildikó 
Intézményegység vezető  köszöntötte a Találkozó résztvevőit és vendégeit, 
tanárokat és szülőket, névszerint:  Bárdos Tamás zeneszerzőt, Brücknerné 
Bárdos Ágotát, a Bárdos család és Bárdos Társaság további megjelent tagjait. 

„Régi szokás szerint” a közreműködés feltétele Zeneszerzői pályázat 
elkészítése volt. Nagy gonddal készült minden iskola erre a feladatra, ez 
bebizonyosodott azok előadása során. Remek ifjú tehetségek mutatkoztak 
be minden iskola részéről. Különböző módon: versben, dalban prózában, 
szóló, kisegyüttes, vagy kórus előadásában hangzottak fel – leggyakrabban 
iskolájukat dicsérő – kis miniatűrök. A lelkes tetszésnyilvánítás egy alka-
lommal sem maradt el. E bemutatkozást követhette az iskola produkciója.

Fehérgyarmatról érkezett Kicsinyek Kórusa – 4-5-6 zenei osztályosok 
– énekeltek elsőként. Vezényelt Benedek Viktória, zongorán kísért: Baksa 
Szilvia. Műsorukon Szőnyi Erzsébet, Hassler, Mozart, Wolf Péter, Bárdos 
(Szellő zúg) művei szerepeltek.

Mezőtúr Gitár együttese, Bányai László vezetésével adott elő magyar 
népdalokat Papp Lajos feldolgozásában és John Lennon számot. 
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Mezőkövesd Iskolai népdalköre, szép összeállítású „Matyó népdalcsok-
rot” adott elő, jó hangú szólisták közreműködésével. Vezetőjük: Komjáthyné 
Lévai Ildikó. Az országosan jelentkező tanulói létszámcsökkenés sajnála-
tosan ennél az iskolánál mutatkozik meg leginkább.

Budapest – Alsóerdősor, Zenei tagozatos felsős kórus, Szőnyi Erzsébet, 
Bárdos: (Édesanyámhoz és Fújd a sípot) műveit adta elő. Karnagyuk: 
Pintér Eleonóra.

Budapest – Lágymányos, Bárdos Lajos Gyermekkar, Somogy megyei 
népdalcsokorral kezdte műsorát, majd Schein-Kerényi, Delibes, Bárdos 
(Aves maris stella és Kurjantós) műveket szólaltattak meg. Fuvolán közre mű-
ködött Tóth Zsófia, a zongoránál: Koncz Erika, vezényelt N. Békés Gyöngyi. 

Tapolca – Bárdos Lajos Gyermekkar, Bartók, és Bárdos: (Falu végén és 
Bikaviadal) művek előadását Bodor Tamásné vezényelte.

Szünet előtt a tanárok és diákok nagylétszámú Mezőtúr Vonós és fúvós 
egyesített zenekara adott elő közkedvelt, neves zeneszámot, Kuttenberg 
Anikó vezényletével. 

A 200 éves évfordulóra emlékezve, Liszt Ferenc tiszteletére, a műsor 
második részében az Összkar. – Dunakeszi, Alsóerdősor, Lágymányos, 
Tapolca, Fehérgyarmat kórusai – a Szent Erzsébet legendából adott elő 
részletet: Vidáman játszva űzzük a bút, szép hangerővel, jól összefogottan 
Altsach Gergely vezényletével, zongorán kísért: Pusztai Katalin. Eközben 
a Mezőtúri Klasszikus balett tanszak növendékei, különleges szépen ösz-
szeállított táncot mutattak be. Majd a Tiszaföldvári tagozat Klasszikus 
balett csoportja, Liszt Ferenc: Szerelmi álmok c. kompozíciójára készült 
táncát mutatta be. Mindkét mű Gyenesné Szarvas Katalin koreográfiáját 
dicséri. 
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Dunakeszi –Cantemus Kórusa, Mozart, Kodály, Karai műveket adott 
elő és Bárdos Lajos: Liszt Ferenc c. kórusművével csatlakozott a megem-
lékezések sorához. Vezényelt: Altsach Gergely, zongorán közreműködött: 
Pusztai Katalin.

Hajdúszoboszló – Bárdos Lajos Gyermekkar, Lassus, Bartók, Bárdos 
(Jubilate deo) műveket követően, neves születésnapot ünneplő zeneszer-
ző művét adta elő, Daróci Bárdos Tamás, remek hangulatú nagy sikert 
arató művét az Üszküdárét. Vezényelt: Kiss Zoltán, zongorán közreműkö-
dött: Tóth Donát.

A szervező házigazdák kedves figyelmességére jellemző, hogy a műsor 
első- és második felében is elismerő oklevelek és ajándékok átadása is 
szerves része volt a programnak. Először a már említett ifjú „zeneszerzők” 
részesültek az elismerésben. Mezőtúr nevezetes népi fazekas iparművé-
szetéről, és annak Múzeumában, szépen összeállított gyűjtemény hirdeti 
a múltat és jelent, mert sokan folytatják e neves mesterséget. Közöttük 
Cseh Magi iparművész, aki a Bárdos Iskolák Találkozójára készített szá-
mos szép hagyományos használati- és dísztárgyat.

A második részben a város polgármestere köszöntötte és adta át sze-
mélyesen ezen ajándékokat a Találkozón résztvevő iskolák igazgatóinak 
és helyetteseinek. Büszkén vehették át az okleveleket, mert kiváló teljesít-
ményt nyújtott valamennyi énekkar és együttes. A tanulók kifogástalan 
magatartása, zenei felkészültsége, a tanárok és kórusvezetők kiváló mun-
kája bizonyította, hogy ezek az iskolák példamutatóan őrzik és folytatják 
az évtizedek óta megkezdett Kodály Zoltán eszméi által megálmodott és 
megvalósult ének-zenei iskolák és osztályok szellemi örökségét. S mind-
ez talán reményt ad a további bizalomra, hogy nem a megtorpanás, ha-
nem a fejlődés útján haladhatnak tovább.

Az ünnepi hangverseny valódi fényét a befejezés jelentette, mikor fel-
vonult valamennyi énekkar, és Kodály Zoltán: Magyarokhoz c. csodálatos 
művét harsogta közel négyszáz ifjú énekes, bizonyságául, hogy Berzsenyi 
költeményének megzenésített alkotása a magyarság-tudat egyik legne-
mesebb megnyilvánulása. Az Összkart vezénylő Kiss Zoltán elementáris 
erővel szólaltatta meg a művet.

A zene örömét mindig lehet még tovább fokozni. Még egy meglepetés 
köszöntést tartogattak a rendezők a Találkozó végére. 

Bárdos Tanár Úrnak családi követője is van, fia Daróci Bárdos Tamás 
zeneszerző, aki ebben a jubileumi évben ünnepelheti 80. születésnapját. 
A köszöntést követően a Szerző maga állt a pulpitusra, hogy vezényelje 
az Ünnepi kánont. A legelső Bárdos Találkozó alkalmára komponált mű 
azóta jelszavává vált a Találkozóknak: „Szálljon az ének…” zengett a trom-
bita szólókkal indított nagyszerű kánon, a közös éneklés valós dicsérete. 
Igazi örömzene maradandó emléke jelentette a befejezését e nagyszerű 
két napnak.
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Ezúttal Mindnyájunk nevében köszönjük a meghívást! Kivánjuk, hogy 
a Bárdos Lajos Iskola örökítse tovább ebben a szép városban, ifjúságunk-
nak a zene és a művészetek szeretetét, amihez a továbbiakban is sok sikert 
kívánunk!

Márkusné Natter-Nád Klára
A résztvevő iskolák:
Bárdos Lajos Általános Iskola, Dunakeszi

Igazgató: Horváthné Szentléleki Katalin
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

Igazgató: Kerekes János
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége

Igazgató: Bajner Imre, Intézményegység-vezető: Gál Attila
Bárdos Lajos Általános Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény, Fehérgyarmat

Igazgató: Kalydi Tamásné, Igagazgatóhelyettes: Seres Gézáné
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
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