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Szellő zúg(ott) Bakonybélen
A Bárdos Lajos Társaság kirándulása

Hagyományosan október elsején a Bárdos Lajos Társaság tagjai nem csak 
a zene világnapját, de Bárdos Lajos születésének évfordulóját is ünneplik. 
Így volt ez idén is, amikor a covid elleni küzdelem és általános óvatosság 
ellenére is Bárdos Lajos nagyon sok tisztelője és követéje jelent meg a II. 
kerület Margit körút 64/b számú háznál, ahol Bárdos családjával élt, hogy 
megemlékezzen a nagyon sokoldalú zeneszerzőről, zeneakadémiai tanár-
ról, zenei mozgalmak vezetőjéről, elkötelezett cserkészről és még hosszan 
sorolhatnánk tevékeny életének munkaterületeit. 

Az ünnepségen – melyet mint mindig, most is Bárdos Ágota, a Bárdos 
Társaság mindenese szervezett – Békés Gyöngyi vezetésével az Újbuda 
Ezüstkar énekelte a Viva la musica vidám dallamait és Bárdos Hetven 
kánon kiadványából választott és más forrásokból származó műveket 
adott elő. A megemlékezés során az ünnepi szónok (dr. Brückner Huba) 
egy jeles évfordulóra is felhívta a megjelentek figyelmét, arra, hogy idén 
éppen száz éve történt, hogy Bárdos megírta első világsikert arató kórus-
művét, a Tábortűznél (Szellő zúg távol kezdetű) művét a cserkészmozga-
lom tagjai számára. 

A 35 éve körünkből eltávozott alkotó ezt az azóta már világszerte sze-
retett és énekelt művét egy bakonybéli nyári tábor alkalmával írta. Akkor 
ő volt a tábor vezetője is. A szöveg szerzője dr. Márkus Miklós. Ez az 
évforduló inspirálta a Bárdos Társaságot arra, hogy az idei hagyományos 
társasági kirándulását Bakonybélre és környékére szervezze meg. 

A kirándulásra 2021. október 2-án ragyogó szép időben került sor.  
A Társaság régi hagyománya az október elejére szervezett közös kirán-
dulás, amelynek során általában valami zenei vonatkozású helyszínre 
vagy helyszínekre látogatnak, és élvezik a közös együttlét örömét. Tavaly 
a járvány miatt elmaradt a kirándulás, de azt leszámítva most már hosz-
szú múltja van ennek a kedves programnak. Idén a 14-ik társasági kirán-
dulás során élvezhettük e közösségteremtő eseményt. 

A program előkészítésében és megvalósításában különösen fontos sze-
repe volt dr. Richter Anna tagtársunknak, aki a covid járvány idejét Ba-
konybélen élte végig, és mint ottani ingatlantulajdonos, igen jó és sokk-
rétű kapcsolatokat ápol a helyi lakosokkal és az önkormányzattal is. Ő a 
Bárdos életét bemutató „Egyenes úton” című könyvben olvasott a Tábor-
tűznél című mű történetéről, és mint a környék jó ismerője elhatározta, 
hogy felkutatja az ezelőtt 100 évvel tartott tábor helyét. Ebben egy helyi 
erdőszerető ember Supán István segítette, és a régi fényképek alapján 
egészen pontosan sikerült meghatározni a tábor helyét. Dr. Richter Anna 
a helyi önkormányzatot is tájékoztatta a történtekről, akik örömmel tud-
ták meg a településükhöz kötődő zenetörténeti esemény részleteit. 

A kiránduló csoport az 50 éves bakonybéli Tájházhoz érkezett, ahol 
dr. Richer Anna mellett Felföldi Andrea, a polgármesteri hivatal munka-
társa, és Supán István fogadta a vendégeket. 

A tájház udvara

A Szent István király által a Bakony rengetegében alapított bencés mo-
nostor körül egy kisebb lélekszámú közösség – Bakonybél – alakult ki. Ez 
a török időkben elnéptelenedett. Az 1600-as évek végén az akkori apát 
vezetésével hozzákezdtek az apátság újjáépítéséhez, és fontosnak tartották 
a falu újbóli benépesítését is. A szlovák és német telepesek által kiirtott 
rengeteg erdő helyén hamarosan megindult az élet. Az első telepesek között 
tűnt fel az elnémetesedett francia eredetű Haspray család is. E család szá-
mára épült az az épületegyüttes, amely ma tájházként funkcionál. A táj-
házban jól elrendezett helytörténeti kiállítás látható. Látogatásunk elején 
a helyiek kedves vendéglátása mellett ezt nézhettük meg. 

Ezután a bencés monostor templomának és belső kialakításának tör-
ténetével ismerkedhettünk meg Anzelm testvér érdekes és szakavatott 
idegenvezetése mellett. A teljesen felújított templom és rendház együt-
teséhez a látogatók számára gazdagon kialakított vetítőtermet is magába 
foglaló kiállítási tér és idegenforgalmi központ is társul. Itt meg is lehet 
venni azokat a gyógyfüvekre és helyi terményekre épülő, a szerzetesek 
által összeállított és javasolt teákat, lekvárokat, sőt újabban söröket is, 
amelyek a bencés szerzetesek nagy múltú hagyományait és gyógyászati 
tapasztalatait is magukba sűrítik. 

Következő állomásunk a régi táborhely felkutatása volt. Mint Istvántól 
megtudtuk, ő a régi bakony béli lakosok segítségét is kérte, hogy a családi 
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legendáriumokat felhasználva em-
lékezzenek a régi időkre. Természe-
tesen olyanok, akik a szemtanú 
hitelességével beszélhetnének a 
bakonybéli cserkésztáborokról, már 
nincsenek közöttünk, de az időseb-
bek között többen is vannak, akik 
még szüleiktől hallottak a tábor 
pontos helyéről. 

100 évvel ezelőtt a táborhely 
még sokkal távolabb volt az akkori 
falu határától, mint napjainkban, 
de ma is ott van a patakon átvezető 
híd, mint régen. A hidat azóta is 
„Cserkész híd”-nak nevezik. 

A kirándulás és az évforduló 
emlékére a korabeli tábori zászló-
felvonást – amit Bárdos Lajos vég-
zett – ábrázoló képpel díszített 
kottamásolatot kapott minden 
résztvevő. Ebből énekelte ki-ki a saját szólamát az alkalmi kórusban, ame-
lyet B. Horváth Andrea vezényelt gondos szeretettel. 

Mint megtudtuk, a bakonybéli önkormányzat egy emlékoszlop felál-
lítását tervezi a tábor helyén, hiszen a hely zenetörténeti jelentősége meg-
határozóan fontos. Annál is inkább, mert az idők folyamán Bárdos a 
cserkészmozgalom zenei vezetőjévé vált, és a „101 magyar népdal” című 
kiadványa – mely 1929-ben jelent meg először, és rövid időn belül össze-
sen 9 kiadást élt meg a II. világháború előtt – a hazai népdalkultúra 
fejlődésében is fontos szerepet játszott. 

A cserkészhíd ma is áll

A kötet előszavát Kodály Zoltán írta, aki lelkesen emelte ki, hogy ezzel 
az összeállítással végre magyar népzene kerülhet a fiatalok kezébe.  
A kiadványhoz Bárdos módszertani tanácsokat fűzött, és a népdalok sor-
rendjénél kiemelkedően fontos szempont volt a változatosság, a különfé-
le cserkész alkalmakhoz és tevékenységkehez jól illeszkedő dallam és 
ritmusvilág. A kiadvány kis mérete miatt jól elfért akár a menetelő cser-
készek kezében, de zsebében is. A II. világháború után a megváltozott 
politikai légkörben a cserkészet tevékenysége tilossá vált, ezért a „101ma-
gyar népdalt” sem adták ki újra. De mégis az összeállítás példát mutatott 
a Zeneműkiadónak különféle népdalgyűjtemények – a virágsorozat kö-
teteinek – elkészítésénél. Ezeknél is a „101 magyar népdal” megjelente-
tési modelljét követték. A kiadványt Kodály is rendszeresen használta 
tanító munkája során. 

Bárdos, mint a cserkészet zenei vezetője kiemelkedően fontos szerepet 
töltött be az 1933-as „ Csodaszarvas jamboreeja” alkalmával is. Eredmé-
nyes közreműködését Teleki Pál főcserkész oklevéllel és emlékéremmel 
köszönte meg. 

A jó ebéd elköltése után a csoport Herendre ment, ahol az 1826-ban 
alapított, világhírű herendi porcelánmanufaktúra kiállítását néztük meg. 
Herend a maga nemében egyedülálló „porcelán nagyhatalom”, ma a világ 
legnagyobb ilyen jellegű manufaktúrája itt működik, ahol körülbelül 
16000 formában és 4000 díszítő mintázat szerint készülnek a művészi 
értékű termékek. (A lehetséges variánsok szédületesen nagy számát az 
említett két adat szorzata adja!) A porcelán tárgyak egyedi kézi formá-
zással vagy öntéssel készülnek, és ma Herend adja a legfehérebb porcelán 
alapanyagot. A festés mindig egyedi kézi munka. Az 1964 óra működő 
Porcelánmúzeumnak a manufaktúra történetének legkezdetibb idejéből 

Herend
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nincsenek bemutatható tárgyai, de az 1840-es évektől kezdve pontosan 
nyomon követhető a formák, a színek, a díszítések sokfélesége és egyre 
növekvő igényessége.

Mint mondják, Herend királyi kiszolgálásban részesíti vevőit, de ez 
nem is tréfa, hiszen számos uralkodó ház is az állandó vevők közé tarto-
zik. A legelsők között volt Viktória angol királynő, és az angol uralkodó 
ház azóta is a legnagyobb „fogyasztók” közé tartozik, de sorolhatnánk a 
japán császárt, az ománi szultánt, a thaiföldi királyt, az Egyesült Államok 
számos elnökét, a Habsburg uralkodókat vagy olyan neves és gazdag sze-
mélyeket, mint a Rothschild család tagjai. Többekről egy-egy termékcsa-
ládot is elneveztek. A porcelánmanufaktúra mint ipari létesítmény is 
példamutató rendezettségével, szép, virágos parkjával. 

Utunk utolsó állomásaként Herend római katolikus templomát is meg-
látogattuk, ahol egy hihetetlenül érdekes és szép Szent Erzsébetet ábrá-
zoló, porcelánból készült ablakot láthattunk. Ennek érdekessége, hogy  
a kép részletei a porcelán vastagsága segítségével rajzolónak ki. Minél 
vékonyabb a porcelán, annál áttetszőbb, míg ahol elég vastag a porcelán-

réteg, ott már a beeső napfény nem tudja 
átvilágítani, olyan, mintha az adott részle-
tet feketével festették volna. Látogatásunk 
során nagy szerencsénk volt, mert a dél-
utáni napfény nagyon kedvezően esett a 
porcelánból készült ablakra, és a kötényé-
ben kenyér helyett rózsát tartó világszerte 
tisztel Árpád-házi szent képe igen plaszti-
kusan rajzolódott ki.

A látott porcelánkép története is nagyon 
érdekes. A párizsi világkiállításra készült, 
Herend mint különlegességet fejlesztette ki 
az említett ábrázolást. Két példányban ké-
szült a Szent Erzsébet kép, az egyik a világ-
kiállításra, a másikat a főoltár mögötti  
ablakkeretbe építették be. Ez azonban a  
II. világháború során egy felrobbant akna 
áldozata lett. Ezért a herendiek kérték a 

világ kiállítás szervezőit, hogy a kiállítás után világkörüli utat bejárt képet 
a körút után juttassák vissza Herendre. Ez szerencsére így is történt és most 
e csodálatos alkotás a réginél jobban védett helyre került. Nagyon érdekes 
és szép élmény volt a képet látni és történetét megismerni. 

A csoport sok jó élménnyel gazdagodva és a közös együttlét örömében 
érkezett vissza Budapestre. Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy a 14. Bárdos társasági kirándulás is maradandó élményt 
jelenthetett. 

dr . Brückner Huba

Herend Római katolikus templom 
– Szent Erzsébet

A 30 éves jubileumi év alkalmá-
ból a Kardos Pál emlékérmet a 
hangverseny keretében adták át.

Az emlékérem ezüst fokozatát Dr. 
Liptákné Klement Ágnes, a szege-
di Rókus Gyermekkar vezetője kapta. 

A kuratórium öt arany emlékérem 
átadásáról határozott:
Faragó Laura Magyar Örökség- és 

Kossuth-díjas énekművész
Mindszenty Zsuzsánna Liszt-díjas 

karnagy, a KÓTA korábbi elnöke,  
a Musica Nostra Nőikar alapító 
vezetője

Dr. Szabó Szabolcs, a Komlói Pe-
dagógus Kamarakórus karnagya

Vass Irén, a SZTE JGYPK ny. főis-
kolai docense, énektanár részére.

Ito-Illés Naomi zenetanár számára, aki sokoldalúan segítette a KPA 
munkáját, távolléte miatt később adják át az arany fokozatú emlék-
éremet.

Gratulálunk a díjazottaknak!


