
- Vezess feljebb! - kérte őszinte nagy alázattal. - Vezess, hogyelérjem a to
vábbi lépcsőfokokat,melyek feljebb vezetnek a Te szent hegyednél is túlra!

Egész testét elöntötte a verejték. Mert az igaz bűnbánat és a szelíd arc glóriás
fénye sem tudta tudatából teljesen kimosni azokat, akiket gyarlóságuk ellenére
is oly makacsul szeretett: a lányát, aki rá hasonlított, Richardot, szellemének
egykori társát és Hansot, akinek szeme oly megtört, mint a keresztre feszített
haldoklóké. A mindent átvilágító fényben hiábavaló is lett volna a látó szemek
előtt letagadnia, hogy a kegyetlen erősebbeket szereti szenvedélyesen, a meggyö
tört Hansot csak kimondhatatlanul szánja, és éppen ezért - most már tudja 
Hans mellett van a helye. Isten dicsőségére meg kell fosztania magát a sejtjeibe
makacsul befészkelt vonzalomtól, kiszakítania onnan a két embert, akiket oly
végzetesen szeret, és a védtelen mellé kell állnia, akinek jóformán semmije sem
maradt.

A láthatatlan démon még tiltakozva vájt éles karmaival a lelkébe, de Ferenc a
Poverello tündökletes közelségében már állta a harcot, mert .az egyre izzóbb
fényben az elhatározása is egyre erősebbé izmosodott..
, - Hansot választom! - győzelmi fanfárként harsant fel lelkében a fogadkozás.
Es önlegyőzésének felismerése most már megnyugtatta, könnyűvé vált benne
minden.

Imádkozni kívánt: az ő nyelvén szólni az Istenhez. Mintha a fénylőn szépséges
szellemalak vezette volna, maga sem tudta, hogy áhítatának önkívületében mi
ként is jutott el az orgonához. Végtelenre hangolt alázattal ült elébe, ujjai végig
szántottak a megsárgult billentyűkön, és mintha most már valóban a szeráfi
szent nyomában szállt volna egyre magasabbra, fel, a San Francesco hegyének
tündöklő oromzatán is túlra. Minden rög öt és kőtömböt messzehagyva, vala
hová, ahol a lélek végre lehántja és elhullatja makacs egyéni énjét, hogy belé
olvadjon az áldozni tudó emberfölötti közösségbe.

LUKIN LÁSZLÓ

"Boldog férfiú ..."
aki el nem szédül a tündérvilág tüzes-telijétül!" - énekeltük lelkes zeneakadé
mistaként Bárdos Lajos dallamait Sík Sándor rádióhangjátékának kísérőzenéjé

ben - Bárdos keze alatt. "Alexius", azaz Szent Elek volt a boldog férfiú, aki a le
genda szerint fényes menyegzőjéneknapján hátat fordít az udvari pompának és
belső sugallatnak engedelmeskedve zarándokútra indul, hogy remeteként veze
keljen maga és mások bűneiért. Sík Sándor éneklésre termett sorai Bárdos ze
néj ében magukra öltötték a gregorián ének ihletésének, az európai többszólamú
ság kezdeteinek, a kanyargós kisázsiai dallamok különös szépségének porfelhőn

át csillámló látomásait: a legenda valósággá nőtt bennünk.

346



A "boldog férfiú" vonásai a zene varázslatában a zeneszerző és karnagy ar
cára, kezére szálltak, s ott élnek ma is, idestova négy évtized távlatában. De mi
ez a tanítványi negyven esztendő a másik negyvenöthöz képest, amely még a
múlt század utolsó évében kezdődött, hogy nyolcvanötté kerekedve boldogságát
ránk sugározza? "Sub specie aeternitatis" - bizonyára nem sok, de arra már ele
gendő, hogy a magyar musica sacra csarnokait és kis zugait bevilágítsa. Mert
Bárdos Lajos éveinek javát ott élte meg: az udvari ponipa zajos tapsait nem is
merő kórusok magasában, ahova műszerrel mérhetetlen módon mégis visszajut
a lelkek visszhangja a Mátyás-templom boltívei alól éppúgy, mint a falusi szen
télyek fehérre meszelt öbléből.

1899 októberének első napjaiban - Bárdos születésével egyidőben - Pécsett
tartották a magyarországi Cecilia-egyesület közgyűlését.

" ... üdvözlé a szónok mint Ceciliánus a Ceciliánusokat, mint bátor férfiakat,
mert Ceciliánusnak lenni, ahhoz elszántság szükséges, az annyit jelent, mint
szembeszállni a profán zenével, szembeszállni - ami legjobban fáj - az intéző kö
rök merev visszautasításával. Sok türelemre és kitartásra van szüksége az egy
letnek, hogy czélját elérhesse, mely ha egy-két év alatt nem is, idővel meg fog
valósulni. Szent kitartással működjék az egylet szent Cecilia zászlója alatt! Mú
ködese eddig sem volt meddő, bár gyermekéveit éli még e testület, s bízik benne
a szónok, hogy szent Cecilia közbenjárására, ha egyhamar el nem is éri, de lega
lább megközelíti a kitűzött célt." (Religio, 1899. október 7.)

Ennek a csillagzatnak jegyében születni jó dolog, de hány és hány kitéréje
akad még az életútnak, míg egyenesbe jut! A döntő felismeréseket bizonyára a
Műegyetem után a Zeneakadémia feltáruló kapui tartogatják, a zene "szent
könyvei", amelyeket Kodály Zoltán lapoz fel a szomjas hallgatók előtt, hogy a
művészet legtisztább forrásaiból csörgedező vizekkel oltsa szomjukat. Bárdos
egyike a tizenhárom fiatalzeneszerzónek, akiket mesterük megvéd a sajtó aljas
támadásával szemben:

"Nehemiás könyvében olvassuk, hogy mikor a babiloni fogságból visszatért
zsidók újra fel akarták építeni Jeruzsálem romokban heverő falait" a körül lakó
ellenségek folyton háborgatták őket. Végre csak úgy értek célt, hogy »kiki az ő

egyik kezével munkálkodik vala, a másikkal a fegyvert tartja vala«. Hosszú név
sor örökíti meg azok nevét, akik részt vettek az építésében.

A magyar zene újjáépítői is csak félkézzel dolgozhatnak. Fél kezükkel állandó
védekező harcot kell viselniök. De épül a fal'. Az építők névsorába, hiszem, bele
kerül néhány névatizenháromból. Legelőbb talán.éppen a most kivégzetteké."
(Kodály: Tizenhárom fiatal zeneszerző, 1925.) .

A másik térítő erő: találkozás Harmat' Artúrral, a felvidéki tanítóból lett zene
akadémiai professzorral, aki Liszt Ferenc, a német ceciliánusok, Kersch Ferenc
üzenetét hozza, a gregorián é~ a feledésbe merült magyar egyházi népénekkincs
feltárásának erős akaratával. Epül a fal. . . .

Bárdos kikerülve a Zeneakadémia falai közül, az iskola és a templom falai kö-
zött hamarosan megtalálja tennivalóinak légiónyi sokaságát. '

A városmajori kistemplom kórusán kötögető lányok, asszonyok, fázós férfiak
hamarosan mintaszerű éneklő közösséggé formálódnak keze alatt. Alig egy évti
zed múltán a kor legjelesebb zenekritikusa már így ít róluk:

"A kis városmajori templom nagyobb szerepet játszik egyházzenei kultúránk
ban, mint akárhány fényes bazilika-katedrális. Itt alakította meg a magyar egy
házi muzsika kiváló reformátora, Bárdos Lajos, kis templomi énekkarát, a Budai
Szent Cecilia Kórust, ésígy tulajdonképpen innen indult útjára az a nagyjelentő

ségű egyházzenei mozgalom, mely Bárdos nagy mesterének, Kodálynak nyomán,
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a magyar népi zene és a hagy klasszikus »á cappella« stílus jegyében hamarosan
az egész országot meghódította.

Ma már a főváros és vidék egyaránt tudja, hogy mit köszönhet a magyar zene
élet annak a bámulatosan sokoldalú és mélyreható munkásságnak, melyet Bár
dos Lajos mint zeneszerző, karmester, pedagógus, szerkesztő (ő alapította meg
kitűnő rnunkatársával, Kertész Gyulával együtt a »Magyar Kórus« folyóiratot),
író, konferanszié, szervező végez, mindegyik munkakörében rendkívüli tehetség
gel és képzettséggel és ennek megfelelőenrendkívüli eredménnyel. Ez az arány
lag fiatal muzsikus valóban követendő példát mutat, hogy milyennek kell lennie
annak az igazi »reformnemzedéknek«, mely a nagy gondolatok, magas eszmék
szolgálatában, a legnemesebb szellemiség hatalmával erősíti meg a nemzetet.
Bárdos Lajos működése különösen vidéki zeneéletunk fellendülése terén érez
teti hatását. Legszebb példája volt ennek legutóbb az a nagy sikerű Bárdos
hangverseny Debrecenben, melynek keretében a legkitűnőbb debreceni kórusok
a szerző vezetésével adták elő Bárdos szerzeményeit, ezzel is igazolva, hogy vá
rosuk immár feltartóztathatatlanul, mérföldes csizmákkal halad előre az európai

/ nívójú magyar zenekultúra útján.
Bárdos munkaköre ma már kiterjeszkedik az egész országra. Ez a kiváló ze

nész azonban mégis hű maradt a Cecilia-kórushoz, tehát ahhoz a lelkes, kitűnő

kis kamaraegyütteshez, mellyel először szállt síkra zenei ideáljaiért. A városma
jori templom így megmaradt egyházi zenekultúránk legbensőségesebb, legme
lengetőbb fészkének. Es ebben nagy a része Kriegs-Au Emil plébánosnak, aki
szóval-tettel egyaránt lelkesen támogatja templomának énekeseit. A Cecilia
kórus "egyházi énekórák" címen délutáni hangversenyeket rendez, melyeknek
közönsége számban és minőségben legkevésbé sem marad el a vígadóbeli nagy
hangversenyek gálapublikuma mögött. Ez az érdeklődés érthető: fővárosunkban

ezeken a hangversenyeken hallhatjuk a legtökéletesebb »8. cappella« muzsikát.
A Cecilia-kórus 1935 virágvasárnapi hangversenyén új Bárdos-szerzeménnyel

ismerkedhettünk meg: egy vegyeskari misével, melyet ugyan a szerzó kilenc év
vel ezelőtt komponált, mely azonban a »nonum prematur« elvéhez híven csak
most jelent meg a zenei piacon. A kompozíción kétségkívül érezzük Kodály hatá
sát, de -'és ezt különösen hangsúlyozzuk - ez a hatás nem bújtatja el kényelme
sen a szerző egyéniségét az átvett diadalmas eredmények mögé, hanem ellenke
zőleg, fokozottabb erőkifejtésre ösztönzi azt. Bárdos nem tartozik azoknak sorá
ba, akik boldogan falatozzák a gesztenyét; melyet számukra Kodály kikapart. O
nemcsak a kész eredményeket vette át, hanem azt a nagy és súlyos feladatot is,
mely elé Kodály a magyar zenészt állította.

Ennek a bonyolult, sokrétű feladatnak egyik alapvető mozzanata: kifejteni a
magyar lélekből azt, ami csak az övé, ami benne sajátos, őseredeti, de ugyanak
kor ezzel a lényegében megragadott magyarsággal szervesen bekapcsolódni a
legnagyobb emberi kultúrákba. Csak annak a hangszernek van helye a népek,
korok nagy zenekarában, melynek megvan a saját, eredeti hangja. De ennek a
hangnak meg kell találni titkos, mély összhangját a többi hangszerekkel. Onma
gunkba nézni és egyúttal csatlakozni időkön-tereken,korokon-nemzeteken túl a
legteljesebb klasszikus kultúrához: olyan művészi eszmény, melynek hatalmát
felesleges magyaráznunk annak, aki ismeri például Goethének ez irányú töreke
vését, '

Ennek a törekvésnek komoly és bátor megértéséről beszél Bárdos új mise
kompozíciója ugyanebben az ~évben. A legnagyobb egyházzenei kultúrák szel
lemeit idézi itt maga köré a szerző, hogy saját magyar hangját, mint egy nagy em
beri szímfóniát csendítse meg. Gregorián dallamkultúra, reneszánsz polifónia,
óklasszikus formaművészet és romantikus kifeje~ésbeli bensőség ölelkezik itt
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egymással a népdal szellemében megújhodott magyar zene jegyében. Mindezt
egy nevezőre hozni: olyan feladat, mely alaposan próbára teszi még Bárdosnak
erőteljes stílusteremtő fantáziáját is. De már az is nagy szó, ha a megoldás egy
egy részletében valóban sikerül. Különösen, ha olyan egyéni költőiségnek, olyan
mély benső inspirációnak jegyében sikerül, ahogyan azt a Bárdos-mise Bene
dictus-tételében tapasztaltuk. Ez a Benedictus a modern miseirodalomnak két
ségkívül legkimagaslóbb alkotása. És nem sokkal marad mögötte a Kyrie és az
Agnus-tétel sem. Akinek sikerül ilyen mélyen és egyénien megragadnia az új.
magyar zenének egyik legalapvetőbb problémáját: attól sokat, nagyon sokat vár
hatunk. - Hogy Bárdos mint karmester a klasszikus kórus-komponistáknak leg
hivátottabb magyar interpretátora: azt a vasárnapi hangverseny nagyszerű 10S
quin-, Palestrína- és Lassus-számai után szinte felesleges külön hangsúlyoz
nunk." (Tóth Aladár: A Cecilia-kórus hangversenye Bárdos Lajos vezényletével,
1935. április 16.) .

Négy esztendő múltán a Cecilia-kórus (magyar egyházi kórusok életében ritka)
nyu~at-európaikörútra indul. A II. világhárú kitörésének évében, 1939 tavaszán
Frankfurt am Main, Oberwesel, Brüsszel, Mechelen, Köln, Lorch és Fulda temp
lomai és hangversenytermei fogadják magukba az együttes csiszolt hangzását.

"A magyar nemzet, mint idószerú zenei törekvéseinek egyik legkitűnőbb kép
viselőjét és hirdetőjét, büszkén küldheti ki a világba az ő budapesti Cecilia
kórusát ... Eneke és mtíködése az emberi szívben örömöt és áhitatot tud kel
teni." (Kölnische Volkszeitung 5. 5. 1939.)
Műsorukon szerepeltek: Ádám Jenő, Bartók Béla, Bárdos Lajos, Deák-Bárdos

György, Halmos László, Harmat Artúr, Kerényi György, Kertész Gyula, Kodály
Zoltán, Lajtha László, Liszt Ferenc, Nádasdy Kálmán, Péter József, Szögí Endre
és Veress Sándor művei, valamint magyar népénekek és magyar népdalok.

" ... a viharosan ünneplő közönség nem akarta a termet elhagyni, míg a kar:
nagy és az énekesek mind vissza nem jöttek, hogy egy ragyogó zárószámot adja
nak: Liszt Magyar ünnepi dalát ..." (De Standard, Bruxelles, 1 Mai 1939.)

Bárdos ekkor már átvette volt Harmat Artúr kezéből a Zenekadémia egyházze
nei tanszakánakvezetését, Az 1926-ban megalakult tanszak 1936-ban (a Liszt
évben) gazdag termés betakarításáróladhatott számot, 1946-ban, a világháború
után még tudott karnagy-generációkat nevelní, de 1949-ben elnémult, megszün
tették. A százéves Zenekadémia évkönyye már nem is tudott létezéséről

1975-ben ...
Bárdos azonban fáradhatatlanul dolgozott a magyar egyházzene megszerzett '

jóhírének-fenntartásán, Nem hírért, névért, hanem azért, amire mindez való: a
lelkek épüléséért. Mint az Országos Magyar Cecilia Egyesület társelnöke, máig
szakadatlan kapcsolatban áll mindenkivel, aki ebben a munkában a legcseké
lyebbet is segíteni kíván. Most éppen a Harmat-Sík: "Szent Vagy, Uram!" (1931)
népénektár korszerűsítésea feladat; Annak idején, 1938-ban a gyűjtemény kiáll
ta az idő próbáját, első nagy, nemzetközi vizsgáján kitűnően szerepelt: az Eucha
risztikus Világkongresszus sok ezres éneklő serege a Hősök terén mindennél
ékesebben bizonyította, hogy széthűzó nemzet fiai is tudnak egységesen énekel
ni. Bárdos keze alatt megzendültek a klasszikus polifónia nagy alkotásai is: az
énekesek Európához tartozónak érezhették magukat.

A Zenekadémia nagytermének magasából megzendülő "Glória szálljon a
mennybe fel ..." Bárdos-vezényelte négy égtáj-kánonja 1934 óta vezeti maga
sabb régiókba az Eneklő Ifjúság dalo s seregeit, szinte napjainkig töretlen lendü
lettel. A Kertész Gyula, Kerényi György, Koudela Géza, Rajeczky Benjámin köz
reműködésével szerkesztett-megírt énekeskönyvek (Harmonia Sacra, Magyar
Cantuale, stb), a-magyar egyházi zene színes kaleidoszkópjai, bennük Európa
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tükröződik. Ha a szükség úgy hozza, Bárdos még műforditóként is dolgozik ben
nük, ,máig élő szövegeket alkotva (Tengernek fényes csillaga = Ave vera virgini
tas; O, üdvösséges áldozat = O salutaris hostia).

A Cecilia-kórus után a legmagasabb őrhely szólítja: a virágkorában élő-alkotó

dirigáló Bárdos a budavári Mátyás-templom karnagyi tisztjét látja el már az ost
romlott, majd az újjáéledő fővárosban. Három irányú tevékenység ez: liturgikus
zenei áldozatok a magasabbrendű egyházi zenét szomjazók számára, akik vasár
naponkint zarándokútra indulnak a még néma Vár felé, hogyamegszentelt kö
vek között Palestrina, Liszt és Kodály szavát hall-gassák. Itt tanulhatta meg a ze-

-neakadémista is az élő liturgia iratlan-írott törvényeit, a kánonikus zenélés mel
lé az improvizáció mindig jelenvaló szükségszerúségét.

A másik tevékenység: egyházzenei koncertek a főváros és a vidék centrumai
ban, ahol már van hagyománya a múvészi musica sacra-nak, de jólesik olykor
mintát hallani a legmagasabb színvonalú muzsikálásból. Már a-Mátyás-templomi
misék is koncert-rangúak Bárdos keze alatt: Farkas Ilonka tündökletes szoprán
ja, Lengyel Erzsébet bársonyos altja, Somogyvári Lajos muzikális tenorja és
Horváth László meleg basszusa szárnyal a kórus és a zenekar fölött, miközben
az orgonát a misékvégén pompásan improvizáló Várhelyi Antal szólaltatja meg.

A harmadik fajta munka valóságos pasztoráció: vasárnap délutánonkint (oda
hagyva az ünnepi ebéd utáni pihenés lehetőségét) a délelőtt már egyszer helyt
állt Budavári Kórus a főváros peremkerületein kis plébániák alig-fűtött helyisé
geiben gyülekszik, -hogy egyházzenei áhítat keretében "a cappella" műsorban

mutassa fel a templom szentélyében, lépcsőkön állva a kórusművészet nagy kor
szakainak remekeit Bárdos vezényletével. A rendesen 17 számból álló műsorban

(ez a karnagy kedvenc numerusa) a műsorszerkesztés klasszikus dramaturgiáját
tanulhattuk meg: hogyan lehet hét évszázad jellemző műveit egy órába sűríteni a
gregorián énektől napjainkig. Ha orgona-előjátéktólkapjuk a kezdőhangot, a kis
preludiumban már ottsúrúsödnek a kor és a stílus legjellemzőbb harmóniái,
finom variálással ígértetik a mű kezdőmotívuma, anélkül, 'hogy ártana az első

ütemek varázsának. Zeneszerző,karnagy és pedagógus tapintata valahány kis be
vezető zene. Ha pedig a hallgatóság előtt rejtve, az énekkar belső ügyeként hang
villával adhatok hangot: vállamon a száz ember sikeres produkciójáért érzett fe
lelősség. Ezek a testreszabott, névreszóló apró feladatok Bárdos pedagógiájának
tudatos villanásai, .amelyeknek fénye évek, évtizedek múltán is bevilágítja min
dennapjainkat, az Elet-be kikerült karnagyét, tanítóemberét.

A múló évtizedek lankadatlan zeneszerzői tevékenységben telnek, A Bárdos
misék száma immár háromra növekszik, motetták, népének feldolgozások, káno
nok sokasága hozza az éneklés örömét a legkisebb kezdő énekkarok számára is
országszerte. Latin nyelvű alkotásait külföldi kiadók is szívesen látják, a 85. szű
letésnapjára megjelent lemezen (Ifjú Zenebarátok Kórusa, vezényel Ugrin Gá
bor) pedig már fél oldal musica sacra ad találkozót a népdalféldolgozások, ver-
ses megzenésítések világi örömének. -

A háborús sebeiből gyógyuló ország örömmel vehette tudomásul, hogy köz
tünk van, él és alkot. Nehéz lenne felsorolni, hogy mi mindennel segített ben
nünket talpraállni. A tanítványok népes serege, a rmíveít dalolók sokasága, a
külföldi versenyekről diadallal hazatérők dicsősége egy kicsit az ő munkájának
eredménye is. Ha többet tudunk Palestrináról, Lisztről vagy Bartókról: abban
neki is része van. Ha merészebben szegődünk a zene titkainak nyomába: ő is
tehet róla. Boldog férfiú. -
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