
In memoriam

Bárdos Lajos

"Az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében ..."

Az Atya nevében
szólt hozzánk hosszú évtizede

ken át. Szeretet fűtötte a hangját - a "jobb
adni, mint kapni" életbölcsessége, az Alkotó
ajándékainak, a Teremtő talentumainak szá
molatlan szétszórása adott értelmet minden
napjainak. Midőn átlépte a 80-at, majd nagy
örömünkre a 85-öt, tiszteletére megzendültek
bazilikáinkban és falusi kistemplomainkban a
Bárdos-kórusok, hogy a szerzőt ünnepeljék.
Megköszönte az ünneplést és rögtön a magas
ságok felé hárította: onnét felülről jő mindez,
ő csak közvetítette ...

Az első alkotás a szentély számára egy mo
tetta a friss diplomás Kodály-tanítvány tollá
ból. Mikor később megjelenik nyomtatásban,
a fegyvertárs, dr. Kerényi György így méltat
ja:

"AUDI FILIA. Az utolsó oldalon ott van az
évszám: 1925. Ez Bárdos Lajos első kórusa! Az
iskolából az életbe kilépve az ifjú szerzö úgy
lép elénk, mint kész mester. Az első művön

tizenkét év múltán alig kellett változtatni. Leg
feljebb szorosabb lett az egymásba fonódó
szólamok kézszorítása. De már akkor megvol
tak újszerű hangszínei, melyekkel a középkor
éneklő szent leányalakjának s a Biblia öt okos
szúzénck nagy faliképét festi. Az ifjúság me
részségének s egy gyakorlati zenész biztonsá
gának egyesülése ez a nagyerejű, drámai, zen
gő hangfestmény."

Az utolsó hangfreskót 1986. november 22-én
a budapesti kórusok félezernyi dalosa kiáltot
ta a Kálvín téri református templom kupolája
alá: .Szeresd hazádat!" Éppen Cecília napja
volt. Odaát a Központi Szemináriumban a
Cecília Társulat ünnepi közgyűlése folyt, mun
katársak és jóbarátok, tanítványok és tisztelők

emlékeztek a még temetetlen nagy halottra, a
Mátyás-templom kórusa énekelte rnüveit,
mintegy megépítve mauzóleumát a lelkekben.
Emitt pedig középiskolás leányok, munkás
férfiak, érett női hangok, vegyes karok hódol
tak Liszt emlékének. Sajátos találkozása volt

ez Liszt és Bárdos szellemének. Nem az első,

hiszen zseniális tanulmányaiban (Modális har
móniák Liszt múveiben; Liszt, a jövő zenésze)
már bevilágított a géniusz alkotóműhelyének

rejtett zugaiba, kórusművet is alkotott Lisztről

(Sztankó Béla soraira), a Mátyás-templom
ének- és zenekarával, szólistagárdájával pedig
felülmúlhatatlan pátosszal szólaltatta meg a
Koronázási mise, az Esztergomi mise és a mo
tetták partitúráit. Most azonban a nyitó össz
kar végrendeletté vált, egyszerre ars poetica,
ars vivendi és ars moriendí lett belőle: gran
diózus üzenet az élőknek, Reviczky Gyula ver
sére. A Liszt Ferenc Társaságnak, az 1986. em
lékévre ajánlott kórusmű Liszt kedvelt "ma
gyar" hangsorát használja, amit a zenetudo
mány éppen Bárdos ajánlatára világszerte
"ungár-skála" néven emleget. Megrendülten
érkeztünk föl egyik zenei csúcspontjára:

Karod, föd, tetteröd, szíved
Honod' szolgálja váltig.
Büszkén hirdesd mindenkinek

Magyar voltod' halálig.

A Fiú nevében
hirdette egész életében a jó hírt,

amelynek "doctor angelicus"-ává lett. Egyszer,
éppen a VIGILIÁ-ban olvastam válaszát a Mit
jelent nekem Jézus? kőrkérdésre.A válaszolók
filozófiai fogalmakkal birkózva állították vagy
tagadták közüket a megváltáshoz, indokaikat
körmondatok labirintusába vezetve. A lakoni
kus, a természetes, az átélés parazsával fűtött

egyszerű válasz Bárdosé volt. A Fiú magatartá
sa volt számára a Példa. Édesapját, a kutató
szellemű, magas kort megért mérnökembert
sajátos tisztelettel emlegette. Mérnöki preci
zitását (amelynek a Műegyetemen megkezdett
tanulmányok adtak érdekes hitelt) bizonyára
tőle örökölte.

Szellemi atyjának teljes joggal Kodályt te
kintette, mesterét a zeneszerzésben. Modális
harmóniák círnü alapvető munkájában a rene
szánsz kórusművészet összhangzattanát alkot
ta meg, Magyarországon először. Nehezen
képzelhető e témakörben teljesebb alkotás.
Előszavábanezt olvassuk:

"Teljességre és végleges érvényre a munka
nem tart, mert nem tarthat számot. A témakör
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olyan gazdag és annyira feltáratlan, hogy egy
ilyen első nekikészülés nem lehet több, mint
kísérlet, anyaggyűjtés és előkészítő munka az
utódok - bízzunk benne: a fiatal magyar zene
tudósok - számára. Ha mégis lesz valamelyes
haszna, azért köszönetet kell mondanom egy
kori tanáromnak, Kodály Zoltánnak, amiért
annak idején a vokális területtel és a zeneel
mélettel való foglalkozásra biztatott."

Atyai jóbarátja, tanítómestere Harmat Artúr
volt, a magyar Musica Sacra nagy magvetője.

Ő alapította 1926-ban a Zeneakadémia Egy
házkarnagyképző Tanszakát, amelynek virág
zó fáját nem a második világháború, hanem a
"fordulat évének" meggondolatlan rendelet
vihara törte derékba. Akkor már Bárdos ve
zette a tanszakot, Harmat azonban tanárként
még javában adta tovább évtizedes tapasztala
tait a Palestrína-ellenpont müvészetéröl, Gre
gorián éneket a Rómában tanult Werner Ala
jos tanított. A Harmat-Werner-Bárdos trium
virátus fantasztikus munkabirással és ember
séggel képezte a jövő muzsikusait, maguk mel
lé véve a tanszakon végzett kiváló egyénisége
ket. Teljesült a Liszt Ferenc-i óhaj: európai
rangú kultúra áradt szét a magyar kórusokon.
az orgonák mellé jól képzett, liturgikusan mű

veit muzsikusok ültek. Névsorukból kiderül
ne, hogy mai zeneéletünknek is vezető egyé
niségei. (A Zeneakadémia százéves jubileumi
évkönyve meg sem említi a tanszakot.)

Az 1948-as évjárat diplomahangversenye
után Bárdos pár szavas exhortációt intézett a
fiatal karnagyokhoz. Ebben rnüködésüket Jé
zuséhoz hasonlitotta. A csöndes előkészület

évei után kilépni a nyilvánosság elé, nem a
külsö ragyogás hatásait vadászni, hanem a lé
lek belső tüzével hevíteni, lemondást és szen
vedést vállalni, az igazság erejével meggyőzni

az embereket - ez volt a ma is visszacsengő

mondatok értelme. Mögöttük egy életmű íve
feszült, amelynek pillérei ma is megtartanak.

A Seentlélek nevében
kezdtük mindig kórus

próbáinkat. Az első hangokat a Veni Creator
Spiritus gregorián himnuszához imára kulcsolt
keze, átszellemült arca azok számára is ünne
pélyessé tette, akik a hétköznapok tülekedésé
ből lihegtek be a próbákra. Aztán kinyílt a
zenetörténet hangzó képeskönyve: századok
vonultak el fejünk felett a varázsló intése
nyomán. Josquin és Palestrina, Lassus és Vit
toria, Bach és Mozart, Beethoven és Liszt dal-
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lamai hullámoztak keze alatt arzisok és tézi
sek örök lélegzésével. Ha valami nehezen volt
érthetö, odaugrott a zongorához és nem egy,
de háromféle harmónia támogatásával tette
világossá, a szerző szándékának logikájára mu
tatva. És megszólalt a XX. század, a "kortárs
zene" olyan természetességgel, amely az elő

dök nyomán kivirágzó új szándékot is elfogad
tatta. Így került közelünkbe Stravinsky és Bar
tók, Kodály és maga a vezénylő-betanító Bár
dos. Jól emlékszem pár mondatos eszmefut
tatására, amelyben a SzentIeiket a gondol
kodó ember, a muzsikus valóságos "házi iste
nének" nevezte, aki serkentönk az alkotásban,
ihletőnk az interpretálásban. Ha ékesen kez
dett szólni, pünkösdi lángnyelvek vibráltak
feje fölött, láthatatlanul.

A Lélek éltette humorát is. Szójátékok alko
tója, továbbadója, a pillanat szülte hatások
nagyszerű kiaknázója, a helyzetkomikurnon
túl a jellemekből fakadó állandó derű aposto
la volt. A tömegpszichológia jelenségeinek
tudatos ismerője fogta itt vitorlájának vász
naiba a hangulatok, összegezett akaratok sze
lét, és röpült velük egy mesés birodalom: saját
lelkének kincsekkel megrakott palotája felé.

Kiváló matematikus volt a szó humánus ér
telmében. A müsor "megtervezése" ingerlő

dramaturgiai feladat, megoldandó több isme
retlenes egyenlet volt számára. Ahogy meg
érezte és megéreztette a remekművek cSúcs
pontjait, úgy képzelte el előre a müvek tömeg
hatásának grafikonját, és ennek szolgálatában
alakította-formálta a darabok sorrendjét. Ked
venc száma a 17-es volt, koncertjeink gyakorta
17 "a cappella" számból álltak. Az 1938-as
Eucharisztikus Kongresszus zenei tanulságait
17 pontban vonta le a Magyar Kórus hasáb
jain. Feleségével, a legendás hírű, áldozatos
édesanyával, Waliczky Irénnel 17 gyermekről

álmodtak.
Ma szükebb és tágabb családjának számlál

hatatlan serege zarándokol el életművéhez.

Kicsinyek Kórusa ismerkedik kacagva a ter
mészet és az ember elementáris kapcsolatával,
sudár lányok hajladoznak a Rutaia ágainak
módjára, táncos legények kurjantanak a Dana
dana pattogó ritmusaira, határokat nem isme
rő körben állnak nagy vegyes karok, hogy szé
kesegyházak boltívei alatt misék és motetták
áradásában hirdessék a létezés örömét és fejet
hajtsanak a Háromság előtt, úgy, ahogy ő tette
teljes életében.

Lukin László


