
~ÓNAY LAsZLO

EGY NAGY SZÁNDÉK TÖRTÉNETE

TAMÁS GERGELY ALAJOS ÉLETÚTJA

Amikor utoljára láttam, mintha másik ember lett volna. Talán a halál kö
zelséga érintette meg. Nehezen szedte a levegőt, operácrója után töredezetten, hal
kan beszélt. Csak akkor élénkült meg, amikor arról esett szó, hogy hamaro
san vezényelni fog. Erre a villanásra ismét a régi volt: friss, lendületes ; s nagy
terveket szőtt,

Aztán egyre kevesebbet vett részt a beszélgetésben, fáradt tekintetével operája
nak fekete bőrbe kötött partitúráját keresgélte. Ez volt utolsó rnűve, amelyet a
legnagyobbnak szánt, úgy hitte, a milanói Scala nyílik meg előtte. De csak a sir
fekete négyszöge nyílt meg. Agyonhajszolt, agyongyötört szervezete nem birta az
amerikai út és az ottani hajsza megpróbáltatásaat, s hazatérte után egyre-másra
derültek ki gyógyíthatatlan gyengeségei.

Az utolsó pillanatig azt remélte, hogy hamarosan a karmesteri dobogóra állhat.
Énekesei, az évtizedek közös rnunkája, öröme közben hozzágyalulódott hű társak
könnyüket titkolva álltak ágya mellett, s gondolatban a búcsú szavait formálgat
ták. O pedig hatalmas tenyerét felemelve a képzeletbeli pálca után nyúlt. Amit
soha nem vehetett már a kezébe.

Egész élete ilyen volt. Nyugtalan, lobogó szenvedéllyel vetette magát a mun
kába, hol ez, hol az a gondolat, terv foglalkoztatta, s amikor megvalósultak elkép
zelései, hirtelen iszonyú fáradtság tönt rá, mínt aki belefásult, beletört a meg
valósításba, De másnap mínden kezdődött előlről. S ha valami nem sikerűlt, ma
kacsul kereste a lehetőségeket, mínden követ, kavicsot megmozgatott, míg célt nem
ért. Fajtájának szívóssága volt ez. Sokat mesélt azoknak az embereknek életéről,

szokásaíról, akik közül Öregcsentőről elszármazott.

1915. szepternber 18-án született, Kaloesán, Pécsett és Jászberényben végezte
tanulmányaít, s 1933-tól a ferences rend Kapisztrán rendtartományának lett tagja.
Bölcseleti és teológiai szakon végzett főiskolai 'tanulmányokat. 1941-ben a Zene
művészeti Főiskola egyházzenei és egyházkarnagyi tanszakára is beiratkozott, s
1944 októberében fejezte be tanulmányait. Utána a zeneszerzési tanszakot végezte.

Az életrajzi adatok azonban az ő esetében sainte semmit sem jeleznek útjának
és törekvésének lényegéből. Mert számára az igazi esemény az von, amikor a
felszabadulás után két szoviet őrnagy támogatásával és segitségével megszervezte
a Kapisztrán Kórust. Ki tudja, mióta készült erre a "honfoglalásra". Lelkében
bizonyára megtorrnálódtak már a legnagyobb alkotások értelmezésének, előadá

sának problémái, másképp nehezen tudjuk megérteni azt a szinte lázas gyorsa
ságot, ahogy kórusa (1947-től zenekara, majd 1948-tól gyermekkara és gyermek
zenekara) élén belevágott a feladatok megoldásába. 1945-benés 46-ban alkalmi
egyházzenei hangversenyeken vezényelte a kórust, de' míntha már ekkor valami
nagyra, teljesre készülődött volna. A Kapisztrán és Erzsébet Kórus élén előbb a
magyar kóruskultúra alkotásait vezényelte, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Ádám
Jenő és Bárdos Lajos műveit. De jellemző öntudatára, hogy magától értetődő

természetességgel lépett fel például a világhírű Végh-vonósnégyes társaságában is.
Hétről-hétre ismétlődtek ezék a templomi hangversenyek. s mai rnértékkel mérve
hatalmasra duzzadt a kórus repertoárja, megnövekedett biztonsága. A magyar szer
zők művei után az egyházzene nagy korszakának alkotásai következtek: Palestrína.
Lassus, Marenzio és a többiek. Azután a barokk remekek: Handel. Bach, majd a
klasszikus kor kiemelkedő csúcsai: Haydn, Mozart és Beethoven.
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"Honfoglalás"

Egy évi rendszeres munka után Tamás Alajost és kórusát meghívta a Ma
gyar Rádió. 1947. október 19-én szerepeltek első ízben fél óra ídőtartarnra az
akkori "Budapest 1." műsorában, A rádiószereplések ettől kezdve rendszeressé
váltak. A kórus után a zenekar is at adások szereplője lett, ugyanez év novem
ber elsején például Bach Actus tragicusát már a kórus és zenekar élén vezényelte
Tamás Alajos, Lengyel Erzsébet és Rissay Pál közreműködésével. S hogy milyen
tempóban hódította meg a maga számára a klasszikus és barokk zene birodalmát,
arra talán az a legjellemzőbb, hogy 1948 januárjától kórusával és zenekarával már
rendszeresen, majd minden vasárnap szerepel a rádióban. Január 30-án Kodály-kó
rusokkal (Pásztortánc, Jelenti magát Jézus, Bíciniumok, Pünkösdölő, Mátral képek),
márciusban egy órás műsor keretében két Bach kantátával (Actus tragicus, Kreuz
stab kantáta), májusban ősi "magyar Mária-énekekkel. Közben 1948 tavaszán öt
estéből álló bérletet szerveznek a budai Ferences-templomban, meglepőerr gazdag
repertoárral. .Ekkor tűnik fel először műsorukon Handel Messiása, melynek Allelu
jáját a rádióban is eléneklik. A Músorfüzet kritíkusa szerint: "Vasárnap délben a
fejlődésében komoly állomásra érkezett Kapisztrán Kórus és zenekar P. Tamás
Alajos hívatott vezényletével, jól sikerült előadással szolgálta a vasárnapi áhí
tatot",

A kórus és zenekar ezzel jóformán csak első állomásához ért. Más vezető bi
zonyára nem mert volna ilyen erős tempót diktálni. A karmester zenekarával és
énekkarával együtt ismerte meg a , nagy műveket, s rögtön kialakította magában
koncepcióját is, amelyben mindig volt valami eredeti különcködés is, valami a
messzíről jött ember magamutogatásából és büszkeségéből ; de épp a friss nagyot
akarás segítette a Kapisztrán együttest a valóban nagy művészí tellesítményekhez.
Tamás Alajos szüntelenül egészen kívételeset, egészen nagyot, szemkápráztatót
szeretett volna felmutatni. SOkalll aggodalmaskodtak, amikor ének- és zenekarával
együtt a Zeneakadémia érett közőnségo elé lénett Handel Messiásával. Az aggo
dalomra volt is ok, hiszen a mű még csak félig volt birtokukban, a nagy kórus
tömbök mellett nem tisztázták a kisebb egységek helyét és szarepét az alkotás
ban, IS a mú e~észének mondanivalója sem állt mée; előttük teljes fényében. Ta
más Alajos azonban nem olyarn ember volt, aki bármiféle nehézség előtt meghát
rált volna. Sebtében lefordította II Messiás szövegkönyvét, és kitűnő szólistákkal
(Farkas Ilonka, Máthé Jolán. Rösler Endre, Littassy György), Gergely Ferenc köz
reműködésével 1948. szeptember 25-én készen állt a Messiás megszölalratására. Az
utolsó pillanatban értesültek róla, hogy az alténekes rosszul lett...Sebaj - mondta
Tamás Alatos vidáman és rábökött a kórus egyik tagjára, - a ouartertteket majd
te énekled !" EI is énekelte. Az előadásnak sikere volt. bár a krítfkusok felfigyeltek
egyes gyengéire is, elsosorban a kórus tenor szótamának színtelensésére, Fi arra.
hozv Tamás Alajos néhol bizonytalankodott. "A ritmusok, a tempók szárnyaló
lendülete. a dologbelt adottság hiányzik belőle - írta a Magyar Nemzet krítíkusa
-, amely a vállalkozást indokolttá tette volna." A kórus és zenekar erre ú labb
hangversenyt hirdetett a Zeneakiadémián, melyen francia és olasz kórusműveket

adtak elő, megint nagy sikerrel. A kritika még lehangolöbb volt. "A sietésre
hajló Tamás Alajos páter a zenefőiskolai kirakatmunka helyett jobban tenné, ha .
megjárná az utat, s a musíca sacra és templomi hangverseny barátja lenne. Kó
rusa használható együttes lesz, ha megérik, s merevségét leveti."

December 23-án a Kapisztránek Bach Karácsonyi ora.tóriumát adták elő a, zsúfolt
Zeneakadémián. A közönsézsiker ezúttal is egYértelmű volt, a kritikusok is el
ismeréssel széltak a vállalkozás szépségéről, és az ünnepi hangulatban letették
fegyverüket, mert "együtt kell örvendeznünk e szépségnek" - mint egyikük írta.
Aztán 1949 februárjában a Messiás különösen szépen sikerült előadása után fel
tűnnek az első elismerések. A Magvar Nemzet s7jqoorú krttíkusa R következőket

írta előadás után: .,A Messiás magasztos. partitúráia a tolmácsolők komoly erő

próbája. A Kapisztrán együttes mélyen átérezve a feladat komolyságát, bensőséges
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hangulatú zeneakadémiai koncertjén minden eddigi teljesítményét felülmúlta. A
méltó vísszhangot keltett előadás legfőbb siker-tényezője a vezénylő Tamás Alajos
nehézséget Inem ismerő buzgalma, fanatikus zenelelkesedése. kiváló szervező ereje
és nem mindennapi munkaeredménye, Kitett magáért a kórus és zenekar is."

Vajon a kórus és zenekar két hónap alatt levetette volna eddig tapasztalt hi
báit, s egyszerre il hazai előadó-gárda élvonalába ugrott volna? Sokkal inkább
azt kell hinnünk, hogy vezetőjének valóban Ianattkus, akadályt nem ismerő buz
galma és lelkesedése lefégyverezte a krrtíkusokat. Különben: aki egyszer személyes
varázsa alá került, nem tudta többé objektív mérce szerínt méricskélni produkciói
nak értékét. Tamás Alajos egy-két szóval légkört teremtett maga körül. ez volt
a titka gyors sikereinek, s ez annak, hogy ami nem sikerült tegnap, ma már ment,
holnap pedig' azépen hangzott.

1949-ben Tamás Alajos felfedeZ!te Sztravinszklj Miséjének partitúráját. (Egy
év sem telt el a mű keletkezése óta.) Úgy érezte, hogy együttese számára itt az
igazi alkalom. A klasszikus és barokk kor legtöbb alkotását megszólalíatták már.
egyre sürgősebb voltt: hát repertoárjuk bövítése. A Sztravinszkij Mise szokatlan ef
fektusai, nehézsége jó alkalomnak látszott erre. A kórus és zenekar egv hónap
alatt tanulta meg a művet. Előbb a sajtó képviselőinek adták elő, majd 1949. május
24-én a Zeneművészeti Főiskola nagytermében a nagyközönséggel is meaismertették.
T'arnás Alajos Amsermet-hez, az ősbemutató karmesteréhez is levéllel fordult: uta
sításokat kért a mise egyes tételeinek rmegszólaltatására. A nagy svájci karmester
szívesen válaszolt levelére, s talán ennek is része volt abban, hogy a mise ma
gyarországi mezszőlaltatása valóban kitűnőerr sikerült. (Érdemes e történe' mi je
lentőségű előadás szólístáínak nevét is felídéznünk: Farkas Ilonka. Máthé .Iolán,
Rösler Endre és Borissza Pál énekelték a .,nyaktörően nehéz" szerepeket.) New York
London és Milano után Budapesten szélalt meg negyedszer a mű, s bár zenei
értékeit vitatta a kritikusok egy része, a megszólalratás tökéletességet valameny
nyíen elismerték.

A Sztravinszkij Mise után úgy látszott, hogy az együttes a modern egyház
zenei kultúra zásZlóvivője lehet. Hogy mégsem így történt, ennek elsősorban az II

magyarázata, hogy szereplési lehetőségeik száma egyre csökkent, majd anyag!
lehetőségeik is összezsugorodtak ; maga Tamás Alajos mint világi ember vezette
tovább együttesét, amely előtt azonban a világi szereplési alkalmak végérvénye
sen megszűntek.

Az egyházi kórus modellje

Az első években bizony szekatlan volt beletörődni a szűkös lehetőségekbe.

A Zeneakadémia pódiuma után sokan nehezen találták helyüket a budai Feren
ces-templom kórusán, amelyet nem ekkora együttes számára méreteztek. A művek

előadási lehetőségeit megszabja a rendelkezésre álló hely, vérző szívvel kellett
lemondaniok az oratóriumok egy részéről, s helyettük egyre több mlsével ismer
kedtek meg, köztük nagy lelkesedéssel beharangozott újdonságokkal is, mint
Chiang-Wen-Yeh meglehetősen értéktelen alkotása.

A szűkebb lehetőségekért kárpótoita az együttest is, vezetőjét is a kórus egyre
érlelődő ereje. A heti kétszeri gyakorlás, a vasárnapi egyházzenei hangversenyek
eredményeképpen nagy előadási biztonsággal rendelkeztek. A karmester felmérte,
hogy utánpótlást nem remélhet máshonnan. csak saját nevelés révén. Ezért is
foglalkozott pszichológusokat megszégyenítő ügyességgel és rátermettséggel csöpp
nyi kis gyerekekkel, ,akik [ófonmán még a szavakat sem tudták tagolni. Sőt,

szólísta lehetőséget is adott nekik és ezzel nemcsak a közönségslkert alapozta
meg, hanem a kisgyereket is hozzáedzette a nagyobb feladatok megoldásához. A
Kapisztrán Gyerekkórus és zenekar az alkotás sajátos, de nagyon eredményes mű

helyévé vált az évek során.
A karmester munkatánsad - akiknek nevét nem jegyzi fel semmiféle zenei

almanach vagy évkönyv - fáradságot nem kímélve teremtették meg a harmo-
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níkus alkotás és produkció minden lehetőségét. Olykor rendkívüli áldozatok árán
biztosították, hogy Tamás Alajos belemélyedhessen egy-egy 'új mű partitúrájába..
Van köztük, aki életét, jövőjét rendelte alá a Kapisztrán együttesek sikerének. Az
együttes zenélés jelképei ők, s valahányszor a Kapisztrán kórusról, zenekarrol,
vagy magáról a vezető karnagyról, Tamás Alaiosról esik szó, a nagy sikerek
fé>nyében mindíg ott rejhk az ő kis munkáiuk, amely nélkül sosem születtek
volna meg a kiemelkedő egyházzenei sikerek.

1953-ban, több mint négyesztendei műhelyrnunka után jelentkezett új sorozat
tal az ének- és zenekar. Októbedől decemberig az egyházi zene öt kiemelkedő re
mekét mutatták be. Elsőnek Liszt Krisztusát, befejezésül régi repertoárdarabiu
kat, Bach Karácsonyi oratóriumát. Tamás Alajos pedig új terveket sző: szeretné
bemutatni Janácsek Öszlá» miséjét, Kodály Zoltán zenekari Miséjét és Dvorzsák
Stabat Materét. S lassan ismét kírajzík a kórus és zenekar: rendszeres orató
rium-előadások színhelye lesz a Belvárosi Főplébánia-templom, amelyben néha
akkora tömeg gyűlik össze, hogy' jócskán szorulnak kívülre, az árkádok alá is,
mínt a János-passió emlékezetesen szép előadásán, Verdi Requiemjéről pedig
annyian szorulnak ki, hogy az előadást meg kell ismételni. Ezeknek az oratórium
előadásoknak nemcsak az kölcsönzött varázst, hogy egy kórus és zenekar minden
fajta támogatás nélkül, a maga erejéből volt képes magas művészí szinten tol
mácsolní a zeneírodalom nagy alkotásait, hanem egy-egy szekatlan szín is, amely
néha ellentmondott ugyan a hagyományos értelmezésnek. Tamás Alajos azonban
mégis bele tudta illeszteni az egészbe, és meg tudta okol:ni fölfogását. Szólístáit
mindig a legnagyobb gonddal válogatta meg. A Requiem szólísta négyese a kö
vetkező volt: Takács Paula, Tiszay Magda, Ilosfalvy Róbert, Littasy György. A
kitűnő művészekkel együtt dolgozva érezhetően fokozódott a kórus müvészí biz
tonsága is. Az állandó gyakorlat, alapos műhelymunka pedig olyan rejtett érté
keket is feltárt, amelyekről korábban csak álmodhatott Tamás Alajos. Minde
nekelőtt szinte hihetetlen teherbírást, amely sosem ment a művészí színvonal
rovására. Másrészt nagyon tudatos szemléletet. amelynek középpontjában mindig
a szépség keresése és megvalósításának törekvése állt.

1955 okJtóberében már művészíleg érett, nagy feladatokra kész kórus és ze
nekar ünnepelte fennállásának tízesztendős évfordulóját. Az ünnepi alkalommal
Szecsődi Irén, Sándor Judit, Tiszay Magda, Szabó Miklós és Littasy György közre
működésével Bach H-moll miséjét adták elő. A jubileum évében teljes lendü
lettel igyekeztek belekapcsolódni a Liszt-év zenei eseményeibe. A Krtisztus círnű

oratóriumot több ízben is előadták Budapest különböző templomaiban, és mln
den alkalommal megrendítették a közönséget a Tu es Petrus kezdetű kórustétel
szinte félelmetes előadásával.

Tamás Alajos azonban más meglepetést is készít. Kapisztrán Szent János
halálának ötszázadik évfordulója alkalmából oratóriumot ír Radó Polikárp szö
Végére. A Nándorfehérvár 1456 című oratórium azután új fejezetet nyit a kórus
és a szerző életművének történetében. Mintha Tamás Alajos a reneirodalom leg
jelentősebb alkotásainak előadását csak azért szorgalmazta volna, hogy' utána a sa
ját alkotásait is meghallgathassa kórusa és zenekara előadásában. Nem egyenle
tes ez az út sem, mint ahogy maga a Nándorfehérvár 1456 című oratórium sem az,
Elsősorban azért nem, .mert a zeneszerzőnek nincs türelme kifejleszteni a művet,

szüntelen új és új tetőpontokat. sző bele a zenei szövetbe, amelyeket azonban
hamarosam ismét felül kell múlnia. így sem a cselekmény, sem a szöveg struktú
rája nem követi a zeneszerzői szándékot. Szép részletek mellett a mű egésze
zsúfolt, túlírt. Nem véletlen, hogy zenei matériájából később még egy míséro,
majd egy opera alapjára is telt. A Nándorfehérvár 1456 igazi értéke a zeneköltő

dallamformáló és teremtő ereje és az a készsége, hogy rnodernizálni tudja a nép
hagyományt. Bartókhoz sem lesz hűtlen: gyakran használ fel kíindulásul román
és 'török dallamokat, például török dallamtöredékből bontja ki a töröl" tábort
jellemző pompásan hangszerelt korált,
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Zeneművek, felfedezések

A Nándorfehérvár 1456 nemzetközi sikere után - rádióadók sokasága sugá
rozta a rnű lemezfelvéteiét - mintha két párhuzamos egyenesen futna tovább
a kórus és vezetője története. A Kapdsztránok változatlan hévvel járják az orszá
got, végzik a zenei népművelés rangos feladatát. amelybe hamarosan teljes érté
kű társként kapcsolódnak be a gyerekek is, akik míndenhoj dédelgetett kedven
cel a vendéglátóknak. Tamás Alajos változatlan lendülettel, eréllyel irányítja ezt
a munkát, s közben arra is van ideje és ereje, hogy új és új alkotásokkal gaz
dagítsa a kórus repertoárját. Igazi nagy célja azonban egy rníndent elsöprő saját
alkotás megkomponálása, mellyel egyszerre meghódűthatja az egész világot, s térd
re kényszerítheti míndazokat, akik kételkednek zeneírói tehetségében. Egy-egy remek
oratórium-előadás sosem jelentett számára olyan örömet, mint egy elismerő sz6 va
lamelyik új művéről. S mivel azzal a szerenesés érzékkel rendelkezett, hogy - lát
szatra - csak a dicsérő szót hallotta meg, (csak bizalmas baráti körben rágódott
tovább a gáneson) a külvflág úgy tarthatta számon, mint sikeres zeneszerzőt, kar
mestert, kitűnő kórusvezető szakembert. Neki magának azonban keményen meg
Kellett küzdenie minden lépéséért. Részben azokkal, akik nem értékelték és nem
is segítették törekvéseit; részben önmagával. l!':rezte, hogy a nagy romantikus
iskola zenei követése csak pillanatnyi sikereket hozhat számára. Míndegvik nyi
latkozatában a népi hagyományok újraélesztéséről beszél, műalkotásaiban azonban
sokszor kibicsaklik, a közhely kedvéért elhagyja az eredetiséget, annak az ember
nek a gesztusával. aki nagyon sokart akar egyszerre elmondani. A Kánai menvezző

című népi játékban, amelyet Magyar Ferenc szöveggyűjtése alapján írt, remekül
fejlesztette tovább Kodály hangját és sikertilt a magyar vallásos nénhagvornánv
egy töretlenül mély, rengeteg újdonságot kínáló útjára Ielrrie ; a Lacrimae Petri
című szerzeményben (ugyancsak Magyar Ferenc gyűjtése) azonban, amelyet a ri
m6ci Krisztus-síratás újraélesztésének szánt, megint szívesebben engedett a ro
mantikus csillogásnak, s bőbeszédűvé, "pucQinissá" vált. A nagy olasz zeneszerző

egyébként is mélv hatással volt művészetére, nagvon szerette operált. Csak fo
kozta em a hatást, hogy hazánkban először a Kapisztrán kórus él' zenekar rnntatta
be - fennállása 15. évfordulójának megünneplésére ~ a Messa di Gloriát, amely
nek még lemezfelvétele sem volt, előadása pedig világszerte ritkaságnak számított.
Uavancsak ősbemutatóként vezénvelte Tamás Alajos ezekben az években Fibich
Missa brevisét, és Gounod csodálatos Cecília-mi.séiét. Ezek az elóadáso'k: az e!!yház
zene egy bizonyos rétezének tökéletes rneaszólaltatáeaí voltak, Ebb151 a réterrből.

ebből a már-már túlcsorduló szénséabőt kétségtelenül Tamás Alajos és együttese
tolmácsolta a legtöbbet és Iegemlékezetesebbet. Nem véletlen. hogy minden évben
kivételes eseménynek számított például Dvorzsák Stabat Materének előadása.

Közben zeneszerzói műhelyében is megfígyelhetní az erjedés és átalakulás je
gyeit. Miséi szerenesés időpontban kapcsolódnak be a reform előtti szellembe, jó
érzékkel idézte fel bennük a népi hagyományokat, dallamvezetése eo,yszeru, fordu
latos, "fülbemászó" volt. Missa populi címú szerzeményeí ma is sok kórus állandó
műsorszámaí. Az igazi szenzácíó - amely botránnyá dagadt - a Missa Juven
tutis-szal következett be. Ebben a ragyogóan hangszerelt, valóban gyermeki lé
lekkel megírt misében Tamás Alajos "eltaláita a hangot": egyszerre sikerült a
legkorszerűbb áramlatok nyelvén szólnía s ugyanakkor a leghagyományosabb er
kölcsi tartalmat kifejeznde. A tamburák, gitárok, a templomi honfoglalásra készülő

beat- és sweet-elemek persze vitát kavartak. "Vita folyik az egyházi zenéről 
írta ezekre célozva Mise tamburával című cikkében Rónay György. Tamás Ala
jos műve kavarta föl, az Ifjúság míséje, melyet a minap a rádióban is hallhattunk,
és melyet azok, akiknek készült, a fiatalok, örömest énekelnek. Vannak viszont
- persze nem a fiatalok közt -, akik botránkozva tekintgetnek a kórus felé,
túl világiasnak, nem templomínak, profánnak tartják em a zenét, ezt az éneket,
ezt a ritmust. Aki megszekott valamit, hajlamos elutasítani az úiat, Egy bizonyos:
míg egyik-másik idősebb hivó a fejét csóválja, a gyerekek, a kórusok repeső
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szívvel, boldogan, örvendező áhitattal énekelnek." Ma már, amikor a Míssa Luba
és a Missa Criolla lemezfelvétel-e közismert, amikor j1azz-misék sokasága jelen:ik
meg, amikor a Mátyás-templomban mozdulnd sem lehet a beat-rnise előadásán,

csak csodálni tudjuk Tamás Alajost, aki szokás szerint a legszerencsésebb érzék
kel ment elébe az újnak, és sikerült azt valóban nemzeti nyelven, nemzeti eszkö
zökkel kifejeznie. Ha valaha eikészülne a Míssa Juventutís lemezfelvétele, úgy
fogadnák a világban, mint a Bartók utáni generáció egyik jelentős, a nemzet
közi zenei közkincset is gazdagító tettét. .

1965-ben valaki felhívta Tamás Alajos figyeimét a milanói Scala egy meg
lehetősen obskurus zenei pályázatára. Olyan operát lehetett csak beküldeni erre,
amely nemzeti tárgyú, modern eszközökkel megkomponált, és még sosem hangzott
el nyilvános előadásban. Tamás Alajos elhatározta, hogy megnyeri a pályázatot.
Sosem volt híján a nagy és meglepő elhatározásoknak, barátai, zenészei most
mégis aggodalommal figyelték amerikai útja előkészü1eteit. Karmás Alajoshoz
indult, azzal az ígérettel tarsolyában, hogy nála nyugodt körűlmények között be
tudja fejezni II mű hangszerelését, Aszövegvázlatot - nagyjából a Nándorfehér
vár alapján, bár új, drárnaíbb megoldásokkal - rohanva állította össze idehaza,
odakint pedig megindult versenyfutása az idővel és rohamosan fokozódó beteg
séaével. Nagyon keveset beszélt arról, milyen körülmények között is élt odakint,
elejtett szavaiból azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a. túlhajszolt
munka, s az azzal korántsem aránvban levő kényelmi lehetőségek ásták alá egész
sézét. Hiszen idehaza is szüntelenül az egészséa és betegség metszésnontián egyen
súlyozott, s elég volt egy felhő az ég neremén. hogy máris rosszul hallion vagy
ideaesked iék. Odakint azonban nem voltak mellette a gondos kezek, akik itthon
ápolták, vigyáztak rá, s mire hazaérkezett, csak roncs volt. A Kapisztrán opera
készen lett, idejében el is ért a pályázatra (hogy a sorsa mi lett, nem tudni), de
vele együtt elfogyott az a pompás alkotó erő, s az életmű utolsó fejezete maga alá
temette a hatalmas szándékot.

Rettenetesen szenvedett, sokat és hiába. Sosem szűnt meg azonban remény
kedni. Hol egy-egy mű töredéke villant meg előtte, hol egy külföldi elismerés,
levél lobbantotta fel k'hunvö energiáit. hol csak egy jó szó barátai részéről. Az
utolsó pillanatig tartották benne a hitet és erőt. Amikor már szólní sem tudott.
;\kkor is csak pillanatnyi rosszabbodástól tartott.

Halála előtt néhány rianpal láttam. De rrem ezt az arcot őrzörn magamban.
hanem azt a másikat, amelyet annytra átlénvegített a derű és a jóság, és amelyet
oly szénné tett a másokon való sezítení tudás.

Tamás Alatossal a magyar egyházzenei kultúra ezvík leaérdekesebb. lestszf
riesebb egyéniségét vesztettük el - és egyik leg;gazabb emberét -, aki kicsit
talán - és a sors szokott ilven kalán fintorokat produkálni - önmaza ellenében
alkotott igazán nagyot és maradandót, Mert amit annak hitt, talán elenyészik. De
amit tett, méltó az ernlékezerre.

-
El6bb utóbb mindenki fölfogja, Uram, hogy más dolog az a felebaráti ezeretet

ről beszélni és megint más ezt a szetetetet gyakorolni. Már tudniillik sajátkezűleg.
Nem igérek semmit, Uram. Hallgatok. Meg akarom próbálni, hogy egészen nyugodt
legyek, hogy gondolkodni tudjak. Arról ugyanis, hogy jót beszéljek másokról! Nem
arról, hogy nem beszélek vagy gondolok róluk semmi rosszat, nem, arról, hogy
mindenki előtt jókat mondok róluk, Olyan jókat, hogy közben én magam iuittérbe
szorulok. Erről akarok gondolkozni, Uram. De inkább semmit sem iqérek;

Kurtmartin Magiera
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