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Könyvbemutató

Egyenes úton mentem én, 
ti kitértetek jobbra, balra .
Ti szavakra figyeltetek,
én csak a dalra, csak a dalra .

(Babits Mihály: Csak a dalra)

EGYENES ÚTON –  Bárdos Lajos Élete 
című könyv bemutatója a Zenetudo-
mányi Intézet Bartók termében volt,  
2018. január 25-én. 

A nagyszámú közönséget Pintér 
Csilla a Bartók Archivum tudományos 
munkatársa köszöntötte.  Bárdos Lajos-
ra a kiváló zeneszerzőre, kiemelkedő  
tanár egyéniségre emlékezett, megem-
lítve a felejthetetlen személyes találko-

zást  az első Győri Zenei Nevelési Konferencián. 
Tardy László a Mátyás templom karnagya, közvetlen emlékeiről szólt, 

melyek a nagy előd, példakép, a karnagy Bárdos Lajoshoz kapcsolódnak. 
Majd ismertette és méltatta a közreadó szerző dr . Brückner Huba tevé-
kenységét:

A könyv szerzője, dr . Brückner Huba, villamosmérnök, informatikus, 
tankönyvíró . Évtizedeken át oktatott a Budapesti Műszaki Egyetemen  
és az ELTE-n . A PCWorld informatikai folyóirat alapító főszerkesztője . 
Speciális szakterülete a számítógépek használata az oktatásban . E témá-
ban ENSZ ösztöndíjasként az az Egyesült Államokban kutatott és dolgo-
zott . 1992-ben kinevezték a Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram 
Iroda, a Fulbright Bizottság ügyvezető igazgatójának, ezt a tisztet 20 éven 
át töltötte be . Ennek kapcsán olyan zenei programokkal is foglalkozott, 
mint Kodály zenepedagógiai koncepciójának terjesztése a világban, vala-
mint Dohnányi Ernő élete és hagyatéka .

Fiatal korában Zsámboki Miklóstól tanult csellózni, majd mind kórus-
énekes a Pesti Ferences templom Liszt Ferenc kórusában folytatta a zené-
lést . Itt ismerte meg feleségét, Bárdos Lajos legifjabb gyermekét, Ágotát .  
Az ismeretség házassághoz vezetett . 1973-ban került a nagy Bárdos  
családba, és ma már ő is nagy családot mondhat magáénak, hiszen  
6 gyermekük és 6 unokájuk született .

E családi kapcsolaton keresztül több mint egy évtizeden át szerzett 
benyomásokat Bárdos Lajos életéről, munkásságáról . A Tanár úr halála 
után közreműködött a Bárdos Lajos Társaság létrehozásában, mely 30 éve 
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működik Bárdos szellemiségének folytatójaként . Még erősebben kötődik 
a Bárdos hagyaték megőrzéséhez, hiszen felesége, Bárdos Ágota nyelvta-
nár, szótárszerkesztő vállalta a dobozokban lévő anyag feldolgozását .  
A családi összefogással, valamint állami támogatással létrehozott Bárdos 
Lajos Múzeum 2000-ben nyílt meg Bárdos eredeti lakásának szomszéd-
ságában, a Margit körút 64/b első emeletén . A Múzeumban nemcsak 
Bárdos tárgyi emlékei, az életét bemutató tablók, Bárdos egykori könyv-
tára, íróasztala látható, hanem itt található egy igen gazdag archívum is: 
Bárdos kéziratai, a róla és munkásságáról szóló írások, a vele folytatott 
levelezések, fényképek, kitüntetések, újságcikkek, kritikák itt kaptak helyet . 

A fentiek ismeretében elgondolható, hogy egy átfogó, Bárdos Lajos éle-
tét, működését bemutató könyv írására nehezen lehetett volna alkalma-
sabb személyt találni, mint dr . Brückner Hubát . A 363 oldalas könyv 
különböző szempontok alapján tárgyalja Bárdos Lajos életét, munkássá-
gát: a család, tanulmányok, tanári tevékenység, karnagyi munka,  
a zeneszerző, a zenei élet szervezője, kottakiadó vállalt alapítója és irá-
nyítója, az OMCE vezetője, a hitét, meggyőződését mindenkor vállaló 
ember, stb .

Külön értéke a könyvnek a gazdag dokumentáció, a sok hivatkozás, 
idézet Bárdos írásaiból, a róla szóló cikkekből, tanulmányokból, később 
lejegyzett riportokból, rádiós beszélgetésekből . A kötet végén található 
Forrásjegyzék mintegy 40 különböző folyóiratot, hazai és külföldi újságot, 
számos könyvet, kéziratot sorol fel . A könyvben említett, vagy a jegyzékben 
feltüntetett személyek száma, akik Bárdos személyével, munkásságával 
foglalkoztak jóval félszáz fölött van .

Dr . Brückner Huba korábbi munkája során több mint 10 tankönyvet, 
szakkönyvet, oktatás módszertani segédanyagot írt, szerkesztett . Az ott 
megszerzett tapasztalatok is segítették a most megjelent könyv elkészíté-
sében, az anyag megszűrésében, válogatásában, elrendezésében, végső 
formába öntésében . Abban, hogy megmutassa egy kivételesen gazdag élet 
állomásait, melyek egy Egyenes út mentén helyezkednek el . – Szóljon most 
már a műről maga a szerző .

Zeneszó színesítette a bemutatót. A Gemma Énekegyüttes Tóth Márton 
vezetésével, Bárdos: Ave Maris Stella és Audi filia műveit szólaltatta meg. 
Majd  a szerző, Dr . Brückner Huba ismertette könyvét lendületes elő-
adásban, vetített képekkel színesítve. Befejezésként Nagy Márta zongora-
művésznő adta elő Bárdos 1926-ból való – kiadatlan kéziratban lévő – 
művét: „7 zongoradarab”. Ezt követően hozzászólások, kérdések hang-
zottak el baráti beszélgetés keretében.

*
Az ELŐSZÓBÓL idézve: „Célunk ennek a páratlanul gazdag és érté-

kes életműnek a bemutatása. Távolról sem törekedhettünk teljességre, 
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egyrészt, mert olyan sokrétű és széleskörű Bárdos tevékenységének so-
kasága, másrészt mert azt e könyv terjedelmi korlátai sem engedik. Sze-
retnénk, ha az olvasó kicsit  betekinthetne abba az izgalmas és bonyolult 
politikai, társadalmi környezetbe amelyben Bárdos élt és alkotott… 
A XIX. század legvégén született zeneszerző történelmünk talán legösz-
szetettebb időszakának, a XX. századnak volt  egyik példamutató egyé-
nisége.” Bárdos Lajos életének főbb állomásai címen – a születés dátumá-
tól kezdve 1899. október 1-től, 1986.november 18-ban bekövetkezett 
halálig – 52 sorban jelzi a könyv szerzője  az emelkedő évszámok mellet 
az adott időszak legfőbb eseményeit.  A kötet 5 nagy egységbe foglalja  
az életút  legjelentősebb állomásait és azon belül bontja ki az egyes feje-
zet címek alatt az időszak eseményeit.  

TANULÓÉVEK (12-44.o.) Család, Gyermekkor, ifjúkor. A Cserkészet 
meghatározó időszaka 1921-1933-ig. A Zeneakadémiai évek 1925-ig, 
ekkor érinti Kodály varázsa, és a Népdallal való találkozás. Ezen  időszak 
egy-egy jellegzetes eseményéről kap tájékoztatást az olvasó. Végül ez a 
fejezet Bárdos legelső (1921-25 közötti zeneszerzői alkotásait) sorolja fel 
ezek között  szerepel a Szellő zúg távol  – az  egykor a Tábortűznél éne-
kelt, immáron világhírűvé vált kórusműve.

A KITELJESEDÉS ÉVEI (46-166.o.) Ez a leghosszabb, leggazdagabb 
fejezet. A Zeneakadémia tanára, 1928–1966-ig. A kiemelkedő karmester 
a Cecília Kórus, a Palestrina Kórus, élén, majd a későbbi fejezetekben 
színes beszámolók a nagysikerű külföldi hangversenyekről. Részletes 
adatok találhatók: 20 év a Mátyás templom élén (1942–1942) címszó 
alatt. Ugyancsak jelentős 20 évről olvashatunk beszámolót a Magyar 
Kórus Kiadóvállalat életéből (1930–1950), és ehhez kapcsolódóan az 
Éneklő Ifjúság mozgalomról. Ez utóbbi fejezetekhez nagyon autentikus 
hátteret biztosítottak Bárdos Lajos személyes elbeszélései (mint a szerző 
mindenütt lábjegyzetben jelzi) Mátyás János: Hány színe van az életnek? 
– Beszélgetések Bárdos Lajossal – 1996-ban megjelent könyvének értékes 
adatait közzétéve. Bárdos Lajos sokszínű életében meghatározó volt Zene-
akadémiai tanársága (1928-1966) diákok körében Ő volt a közkedvelt és 
tisztelt Tanár Úr! Sok adatot olvashatunk a könyvben erről az időszakról. 

NEHÉZ IDŐK (167-244) Ezt az életszakaszt a II. világháború utáni 
évek jelentették. Bárdos élete során  végig fontos feljegyzéseket  tett, 
gyakran napló formájában. Amint bemutatja a szerző Bárdos Mátyás 
templomi karnagysága idején vezetett Munkanaplóját, úgy  önálló feje-
zetet kap az Ostromnapló . Majd következnek ennek az időszaknak nehéz 
eseményei melyeket a szerző a következő fejezet címek alatt mutat be: 
„A kényszerszünet a tanárképzésben; A Magyar Kórus Kiadó szétrom-
bolása; Támadás a zeneszerző Bárdos ellen.” Sokak által ismeretlen rész-
letek derülnek ki. Ám  az életnek nem csak borús oldala volt. Bárdost a 
„minden iránt érdeklődő embert” az élet nem törte meg. Nagy feladatok 
vártak rá továbbra is: A Budapesti Kórus alapítása, az Országos Magyar 
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Cecília Egyesület vezetése. Zeneakadémiai tanárságának egyik csúcs-
pontja: Kodály Zoltán javaslatára meghívják  a Zenetudományi tanszak-
ra (19951-1966). Kiemelkedő összefoglaló írás  foglalkozik itt a Karmes-
ter és Kórusnevelő Bárdossal visszatekintve az 1930-as évektől kezdődő 
jelentős itthoni és külföldi szerepléseire. 

Bárdos Lajos életének bemutatása során jelentős helyet foglal el a csa-
lád, és ez átszövi a könyv egész tartalmát. Elsőként Család születik 
címmel,(55.o.) az 1926-ban kötött házasságot mutatja be egy fotó. Azt 
követően az egyik fejezetben már a Folyamatosan bővülő család (64. o.) 
híreiről értesül az olvasó. Majd eljutunk a „Kilenc gyermek apja vagyok” 
fejezethez (128.o.) A családi nyaralások Balatonmáriafürdőn is többször 
felvillannak. Mindezt nagyon kedvessé teszik a sűrűn előforduló fény-
képek, melyek hitelessé avatják az évek múlását, a család gyarapodását, 
növekedését. Ez a fejezet a tizenegy gyermekes  Családapa címmel zárul, 
ezt illusztrálja  egy fénykép 1954-ből, befejezésül egy kirándulás fotója 
1962-ben.

A MUNKA ÉS A MEGBECSÜLÉS IDEJE.  Nyugdíjazását követően 
(1966-1986) tevékeny élet jellemezte Bárdos Lajost. Erről tanúskodnak a 
sűrűn megjelenő könyvek és  kiadványok, az  egyre újabb művek megje-
lenése. Bár az első „101 magyar népdal” kötet Kodály Zoltán előszavával 
1929-ben jelenik meg, ezt gazdag termés követi az évtizedek során. Erről: 
Bárdos Lajos jelentősebb kötetei címen önálló fejezet nyújt kimutatást. 
Részletes Műjegyzéket nem tartalmaz a könyv. Ennek a létére hivatkozik 
a szerző a Forrásjegyzékben, megjelölve Mátyás János: Hány színe van az 
életnek? (1996) c. kötetét, ott jelennek meg először nyomtatásban Bárdos 
Lajos művei, Összeállította: G. Horváth József; Bárdos Lajos zenei írásai, 
Összeállította: Póczonyi Mária. Majd 2009-ben, a Mágus Kiadó gondo-
zásában a Magyar Zeneszerzők sorozatban Ittzés Mihály: Bárdos Lajos 
kötete tartalmaz részletes Műjegyzéket (kb. 600 cím, de szerepel a meg-
jegyzés: terjedelmi okok miatt sajnos nem lehet teljes.)

 Kitüntetések, elismerések hosszú sora keretezte Bárdos Lajos életének 
ezen szakaszát. 

Születésnapi hangversenyek szép sorozatával  fejezte ki tiszteletét  
a zenész szakma, hiszen országszerte a kóruszene egyházi és világi biro-
dalmában legismertebb, legközkedveltebb zeneszerző egyénisége volt.  
A befejező fejezetek sok szép eseményt ismertetnek és fotóval illusztrálnak.

BÁRDOS LAJOS  VELÜNK MARAD (337-357) fejezet az 1987-ben 
megalakult Bárdos Társaság tevékenységéről szól, iskolák, kórusok név-
felvétele, előadások, hangversenyek rendezése jelzi az örökségápoló te-
vékenység eleven formáját. Erős szándék, és családi összefogás révén 
sikerült a II. kerületi Margit körút 64/b házban Bárdos eredeti lakása 
melletti lakás megvételével a Bárdos Múzeumot és Archívumot kialakí-
tani. A sokáig dobozokban tárolt hagyaték így méltó környezetbe került. 
Bárdos Ágota, a zeneszerző legfiatalabb lánya több éves munkával elren-
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Mi a magyar?
avagy a Concerto Budapest magyar estjéről

A Concerto Budapest, ez a fiatal muzsikusokból álló, ide s tova 111 éves 
zenekar különlegességeket megszólaltató nagy műsorral lépett a Pesti 
Vigadó pódiumára 2018. január 26-án, Medveczky Ádám vezényletével. 

A műsor nyitánya Erkel Ferenc (avagy, Somfai László szavával, az 
„Erkel-műhely”) 1887-ből való Ünnepi nyitánya volt, amely, jóllehet rá-
dióműsorban elő-előfordul, koncerten ritkán hallható. A Himnusz és 
Szózat motívum-töredékeit olyannyira új és eleven összefüggés-rend-
szerbe építő kompozíció értékéből az a tény, hogy zeneszerzői alkotó-
műhelyhez köthető, mit sem von el. A nagyformátumú tétel lassú tem-
pójú szakaszai a magyar zenetörténet legszebb, leginkább emelkedett 
áhítat-zenéi közé tartoznak, míg a gyorsrészek a verbunkos-hagyomány-
ból (nem a csárdás, hanem a palotás világából) merítenek; előzőnek telt 
akkordtömbjeit, utóbbinak virtuóz eleganciáját, és a két karakter válta-
kozásának szervességét megteremteni igazi előadói kihívás, amelynek, 
Medveczky irányításával, a Concerto Budapest magától értetődő termé-
szetességgel felelt meg. 

Erkel művészetének magyarsága és nemzetközisége, az európai  
hagyományba nyúló gyökerei (például amilyenekre Bónis Ferenc a  
Himnusz Haydn‒Mozart-fordulatai kapcsán rámutatott) a ma hallgató-
ja számára egészen magától értetődő egységet alkotnak. A Kodály utáni 

dezte az anyagot, Király Eszter, az egyik unoka grafikai segítségével  
9 tablón dolgozták fel az életet és munkásságot. 2000-ben nyílt meg  
a Múzeum, így vált a nagyközönség számára megismerhetővé, kutatha-
tóvá ez a gazdag és színes életmű. 

E gazdag tartalmú könyv igazi értéke is a családi összefogás. Már  
a bevezetőben elmondta a szerző, hogy legfőbb munkatársa, lektora  
a felesége Bárdos Ágota volt. A legérdekesebb adatok Daróci Bárdos  
Tamástól származnak, a lexikális adatok tudója Bárdos Judit. Az előze-
tes gyűjtőmunkában is évek hosszú során át tevékenyen résztvettek  
a „gyerekek” akik közül sajnos már többen nincsenek közöttünk.

A könyv nagyon gazdag fénykép anyagát, gyönyörű elrendezésben 
tervezte és készítette az „unoka”: Király Eszter .

Köszönet illeti a szerzőt és  minden közreműködőt, hogy létrejöhetett 
ez a kiadvány, mely méltó módon mutatja be Bárdos Lajost a XX. század 
kimagasló magyar zeneszerzőjét, zenetudós professzorát.

Márkusné Natter-Nád Klára


