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Valószínűleg senki sem tudja – vagy csak az, aki 
hallotta a rádióban Bárdos Lajos egykori nyilatkoza-
tát –, hogy az első magyarországi zenemű, amely a 
holokauszt inspirációjára született, A nyúl éneke című, 
kettős vegyeskarra és ütőhangszerekre írt alkotás. Az 
1944 november-decemberében, a nyilas terror fék-
telen tobzódása idején született kórusmű egyrészt 
az első „helyszíni tudósítás” a tragikus eseményekről, 
másrészt szerzőjének egyik legkiemelkedőbb alkotá-
sa. A zenemű alapjául szolgáló költemény, Jankovich 
Ferenc verse a 30-as években keletkezett ugyan, de 
1944 végén kegyetlen aktualitássá vált. 

Bárdos Lajos rendkívüli érzékenységgel követi 
végig a vers tartalmát, mondanivalóját. Egyúttal meg 
is „emeli” a verset, egy másik dimenzióba helyezi át, 
megsokszorozván a költemény kifejező erejét. Bárdos 
munkásságának túlnyomó többségét a capella (kísé-
ret nélküli) kórusművek alkotják. Ebben a művében a 
vokális szólamokat hangszerek kísérik, nevezetesen: 
üstdobok, nagydob, kisdob, cintányér. A kórus és az 
ütőhangszerek együttes hangzása helyenként azt 
az illúziót kelti, hogy egy egész szimfonikus zenekar 
játszik a műben. Ez az illúziókeltés (is) a zeneszerző 
nagy tehetségének bizonyítéka, akárcsak a rendkívül 
gazdag és kifejező zenei anyag. Így válik A nyúl éneke 
a 20. századi magyar kórusirodalom legkiemelkedőbb 
alkotásainak egyikévé.

Két dolgot érdemes még megemlíteni a kompo-
zíció kapcsán. Egyrészt azt az ún. hangszimbolikát, 
melyet a zeneszerző alkalmaz a műben: a 3 üstdob 
három különböző hangmagasságra van behangolva. 
Ábécés hangokkal: H-D-Esz. A három hang összeol-
vasva beszédhangon megszólaltatva: HÁDESZ! Azaz, a 
görög mitológiában az alvilág neve. Ez a hangszimbo-
lika azt hivatott érzékeltetni, hogy a magyar zsidóság 
ezekben a hónapokban a teljes megsemmisülés lehe-
tősége előtt állt. Hogy ez mégsem következett be, 

annak nem csak a hadi helyzet volt az oka, hanem pl. 
olyan humanisták, mint Bárdos Lajos, akinek a Mártí-
rok útján lévő lakásában ebben az időben üldözöttek 
bujkáltak és menekültek meg… 

Mára – sajnálatos módon – teljesen elfelejtett 
zeneszerző Kelen Hugó (1888-1956). Németország-
ban végezte zeneszerzés-tanulmányait, s mivel ének-
tanárként működött, munkásságának legnagyobb 
részét dalok alkotják.

Egyik legjelentősebb alkotása a Balázs Béla szö-
vegére komponált, 1945-ben keletkezett Memento 
című dal. A vers írója a Szegeden született Bauer 
Herbert, aki Balázs Béla néven vált világhírűvé. Egy-
részt, mint A kékszakállú herceg vára című Bartók-ope-
ra librettistája, másrészt pedig, mint jelentős film-
esztéta, akinek könyvéből ma is tanulnak a fiatal 
filmrendezők. Íme a Memento című vers: „Egyedül 
ődöngök az üres utcákon / Konganak lassú lépéseim. 
/ Kondul az éjszaka fekete öble / Fájdalmas, nehéz 
ütésein. / Függönyös ablakok mögött kik alusztok, / 
Félrevert harangról álmodtok-e? / Félrevert harang-
ról, olthatatlan tűzről, / Nagy félelemről álmodtok-e? 
/ Egyedül ődöngök az üres utcákon / Konganak lassú 
lépéseim. / Kondul az éjszaka fekete öble / Fájdalmas, 
nehéz ütésein.”.

A zongorakíséretes kompozíció egy archív felvéte-
len maradt ránk, melyen Szabó Miklós, a kor ünnepelt 
opera- és dalénekese szólaltatta meg rendkívüli kife-
jező erővel. A holokauszt-túlélők lelkiállapotát tük-
röző verset hasonlóan expresszív módon zenésítette 
meg a komponista. A különös, „elhangolt” kíséret 
nyilvánvalóan a szövegben szereplő „félrevert haran-
gok”-ra utal, s félelmetes hangulatot kelt. A keretes, 
visszatéréses szerkezet dramaturgiailag megnyugta-
tóan hat, de az atonális, „nyitva maradó” zongora-ak-
kordfelbontás nyugtalanságot hagy a hallgatóban, 
zenei kérdőjelként áll a mű végén. 
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Munkaszolgálatosként élte túl a borzalmakat Kósa 
György (1897-1984). Egyetlen hátizsákkal bolyon-
gott Pest utcáin 1945-ben, mivel lakását lebombázva 
találta, 20 éves Judit nevű lányát és feleségét pedig 
a nyilasok – néhány nappal a felszabadulás előtt – 
valószínűleg a Dunába lőtték. A zeneszerzőt Bárdos 
Lajos fogadta be otthonába. Hamarosan újrakezdte 
életét és folytatta a háború előtt megkezdett híres 
házi koncertjeit. Az ún. „gyászmunkát” persze neki is 
el kellett végeznie, s 1946-ban megírta Jutka-ballada 
című zongoradarabját, melynek még abban az évben 
elkészítette egy vonós hangszerekkel kiegészített 
változatát. Ez utóbbi érdekesebbnek bizonyul a hall-
gató számára, nem csak a hangszínbeli változatosság 
miatt, hanem azért is, mert a zongoraszólamhoz 
hozzáadott hangszerek kiemelik a fontosabb zenei 
történéseket. A műben egy lírai és egy drámai zenei 
anyag váltakozik. Az egyébként szép és meggyőző 
dallamok és harmóniák azonban – érzésem szerint 
– túlságosan széles időfelületen bontakoznak ki, ill. 
ismétlődnek (kb. 13-14 perc a mű időtartama), kioltva 
ezzel azt a hatást, melyet a mű egyébként keltene. 
Véleményem szerint egy – a zenei anyagot színe-
sebbé tevő – zenekari hangszerelés méltó helyére 

állíthatná ezt a nemes gyászéneket. 
Hozzáférhető hangfelvétel híján csak megemlíteni 

tudom, hogy Kósa György 1946-ban komponált egy 
vonóstriót – két hegedűre és brácsára – felesége és 
lánya emlékére, melyet a Zeneműkiadó 1959-ben 
megjelentetett. E kompozíció gyarapíthatja a holo-
kauszt évfordulók alkalmából rendezendő hangver-
senyek repertoárját.

Ezek után 12 évnyi szünet keletkezett a holo-
kauszt-zenék történetében. Az ismert politikai okok 
következtében az 50-es éveket a felső vezetés által 
kötelezővé tett „hurrá-optimizmus” jellemezte. Min-
denkinek vidámnak és boldognak kellett lennie és a 
művészetnek is ezt az érzést kellett tükröznie. Gyász-
ról, megemlékezésről a Rákosi-diktatúrában szó sem 
lehetett. Ám 1958-ban egy fiatal, ígéretes zeneszerző 
tehetség, Lendvay Kamilló – aki azóta a magyar zene-
szerzés legidősebb generációjához tartozó Mesterré 
vált – megtörte a hallgatást és diplomamunkájának a 
Mauthausen címet adta. A kor szellemi irányítói nem 
találtak ebben kivetnivalót, hiszen a szerző édesapja, 
nem bírván az embertelen körülményeket, Maut-
hausenben öngyilkos lett. A zeneszerző így megkésve, 
egy drámai szimfonikus költeményben írta meg fáj-

dalmát. A liszti egytételes formában komponált alko-
tás rendkívül expresszív zene. A Mauthausen – Illyés 
Gyula szavait idézve – a rettenetet szépen kimondó 
és azzal fel is oldó, – véleményem szerint – maradan-
dó értékű zenemű. A kompozíció szellemi hátterében 
persze ott áll Bartók, de semmi esetre sem beszélhe-
tünk epigonizmusról. Egyéni hangú zene ez, melynek 
egyes intonációs körei a komponista életművében 
vissza-visszatérnek, biztosítván ezzel – a látszólagos 
stílusváltások ellenére – az életmű egységességét. 
Aki először hallja a Mauthausent, az erőteljes, ritmikus, 
felkiáltás jellegű zenei anyag ragadja meg figyelmét 
(a darabban ez az intonáció uralkodik). Számomra 
azonban az a quasi melléktémaszerű, lírai, siratóra 
emlékeztető dallam marad emlékezetes, amely a mű 
első harmadában jelenik meg, majd – gazdagabb for-
mában – a mű lezárásaként ismét megszólal.

1963-ban született Szervánszky Endre – Pilinszky 
János KZ-oratórium című verses jelenetére kompo-
nált – Sötét mennyország című rekviemje. A szavaló 
színészekre, vegyeskarra és zenekarra írt alkotás szin-
tén a koncentrációs táborok szörnyűségeit kívánta 
művészi formában feldolgozni, ám ez a vállalkozás 
– annak ellenére, hogy a kor egyik legjelentősebb 
zeneszerzője írta meg – nem nevezhető sikeresnek. 
Részletes elemzés helyett idézzük Kroó György zene-
történész véleményét: „A Pilinszky szövegére írott 
Sötét mennyország oratórium bizonyára a magyar 
Varsói menekültnek készült, szép részletei ellenére a 
maga egészében mégiscsak torzó maradt és szövegé-
vel sem sikerült igazán szervesen összenőnie.”. Sajná-
latos, hogy egy – már életében klasszikusnak számító 
– magyar zeneszerző, éppen a holokausztról szóló 
sikertelen művéről kell szót ejtenem, de más véle-
mények szerint is a Sötét mennyország világnézeti val-
lomása erősebb, mint esztétikai értéke. Szervánszky 
Endrének 1999-ben a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet 
a Világ Jámbora címet adományozta a II. világháború 
alatt végzett embermentő tevékenységéért.

Szervánszky műve után bő másfél évtized telt el, 
míg egy újabb – ezúttal német nyelvű – kompozíció 
született, melyet a holokauszt inspirált. Kósa György 
Todesfuge (Halálfúga) című alkotása szoprán hangra 
és kamaraegyüttesre 1976-ban készült. Bemutatója 
1979. szeptember 29-én volt a budapesti Zenea-
kadémia nagytermében, a Korunk Zenéje Fesztivá-
lon. E sorok írója ott volt ezen a hangversenyen és 
elmondhatja az utókornak, hogy ilyen közönségsi-

kere új magyar műnek talán évtizedenként ha 1-2 
akad. (Soproni József Eklypsise, Balassa Sándor Kassák 
rekviemje, Durkó Zsolt Fire music-ja volt még ehhez 
hasonlítható a 70-es években.) Az idős Mester friss 
léptekkel szaladt fel a pódiumra és köszönte meg az 
őszinte lelkesedéstől fűtött közönség hosszantartó 
tapsát.

A rövid – mindössze 7 perces – kompozíció Paul 
Celan, romániai származású zsidó költő versére író-
dott. A szürrealista, hátborzongatóan kegyetlen hatá-
sú szöveg hangulatát tökéletesen adja vissza a zene. 
Bárdos Lajos és Kelen Hugó kompozícióihoz hason-
lóan a muzsika „megemeli” a verset. Talán csak Schu-
bert és Goethe művészi találkozásához hasonlíthatók 
ezek az eredmények. További érvelések helyett idéz-
zük a korabeli kritikákat: „Az óriási sikerű bemutató 
kritikusai azonnal felismerték, hogy a Todesfuge leg-
nagyobb erénye az, hogy a szövegben leírt borzalma-
kat mennyire tartózkodóan ábrázolja. Kroó György 
megállapította, hogy ’a rettenetet mintegy hangfo-
góval éljük át’. Kovács Sándor szerint a döbbenetes 

Balázs Béla író (1884-1949) Kósa György zeneszerző (1897-1984)

Szervánszky Endre  zeneszerző (1911-1977)
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atmoszférájú költeményt ’Kósa oly mérhetetlen higgadt-
sággal ülteti át zenébe, hogy valósággal megsokszorozza 
hatását. (…) A szertartásszerűen merev, refrénekkel tagolt 
szerkezet vasfegyelmébe kényszerített érzelmek megren-
dítőbbek, mint bármiféle formai mértéket nem ismerő exp-
resszív ágálás.’”.

Az 1945-1990 közötti időszak utolsó, nagyszabású, holo-
kauszt által inspirált zeneműve Székely Endre Ítélet Jeru-
zsálemben című oratóriuma. Mint a címből is kitűnik, ez a 
kompozíció az Eichmann-per művészi feldolgozása, vagy 
inkább reflexiója. Székely Endre már 1970-ben bemutatott 
Naenia című oratóriumában emléket állított a holokauszt 
áldozatainak (alcím: „a meghalt társak emlékére”), ám itt 
még kizárólag keresztény szimbolikát használhatott – az 
ismert politikai okokból –, így a latin liturgia és Pilinszky 
János verssorainak felhasználásával írta meg, Jézus szenve-
déstörténetével „lefedve”, a zsidóság mártíriumát. 

A sokkal szabadabb 80-as évek közepén azonban már 
konkrétabb hivatkozással is élhetett. Oratóriumának szöve-
gét a latin nyelvű Ótestamentumból merítette, ám a darab-
ban szerepel a Kél molé ráchamim kezdetű zsidó temetési 
ének szövegének egy részlete is. A záró kórus előtti bevezető 
zenekari anyagban megszólaló néhány keleties ihletettségű 
dallam, amely a fafúvókon (fuvola-oboa) szólal meg, majd 
a felcsendülő – gyerekkarral kiegészített –vegyeskar, mely 
Honegger Dávid királyának, ill. Karácsonyi kantátájának Halle-
lujájára emlékeztet, hirdeti a borzalmak ellenére: Ám Jiszráél 
Cháj, Izraél népe él!

Székely Endre  zeneszerző (1912-1989)

Kevesen tudják, hogy a Canal Grande éke, a Palazzo 
Venier dei Leoni, mely ma a velencei Guggenheim 
Múzeumnak ad otthont, egykor Nemes Marcell 
magyar műgyűjtő tulajdonában volt. Peggy Gug-
genheimet és Nemes Marcellt nemcsak a rendhagyó 
palota egykori birtoklása teszi rokonná, hanem az 
a mérhetetlen gyűjtőszenvedély és művészet iránti 
elköteleződés is, mely világhírnevet hozott számukra. 
Bár Nemes vásárlásai Európa teljes műpiacát lefedték, 
a magyar közönség a budapesti és kecskeméti kincsek 
révén ismerhette meg a nevét. 1911-ben 79 képet 
adományozott Kecskemét városának, melyek ma a 
Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti 
Gyűjteményét meghatározó darabok. Kecskemét Ivá-
nyi Grünwald Béla közreműködésének köszönhette 
a különleges anyagot, melynek odaajándékozását 
nagymértékben befolyásolta az akkoriban mega-
lapított művésztelep. Az évek során a kecskeméti 
kollekció folyamatosan gyarapodott, a kiállítóhely 
Kecskeméti Galéria majd Kecskeméti Képtár néven 
vált ismertté, de a legfontosabb, a mai állapotokat 
is meghatározó esemény 1983-ban történt, mikor a 
Farkas István-Glücks Ferenc hagyatékkal kiegészült 
anyag a kecskeméti Cifrapalotában lelt otthonra. A 
Farkas-Glücks néven híressé vált együttes valójában 

Wolfner József műgyűjtő és mecénás ízlését dicséri, 
aki olyan művészeket támogatott, mint Csók István 
vagy Fényes Adolf. A huszadik század elejét felölelő 
impozáns kollekcióból negyven festmény érkezett 
Győrbe, melyek ízelítőt adnak Kecskemét és a magyar 
zsidó művészek kincseiből. Jelen kritika keretei nem 
teszik lehetővé, hogy hosszan elidőzzünk a címben 
jelzett megjelölés kultúrszociológiai problémáinál, s 
a megjelölés alá sorolt művészek motivációinak és 
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Gyűjtők és alkotók 
emlékezete
A magyar zsidó képzőművészet 
a 20. század első felében. 
Válogatás a Kecskeméti 
Katona József Múzeum 
Képzőművészeti Gyűjteményéből
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A Kossuth utca 44-es 

számú ház lakói és 

társaságuk az 1930-as 

években. Ülnek: 

Törő Imre tisztviselő, a 

bajuszos úr D. Horváth 

Lajos asztalos, előttük 

balról Toma Géza, 

mellette Vajda Tibor 

és Kati. Balról állnak: 

Vajdáné, Toma Béla, 

Gondi István borbély, 

Vajda Klári, Bogyainé 

(vasutas feleség), Vajda 

Magda és Toma László.

(Vajda Dóri archívuma)
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