
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;
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