
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE -,

Bárdos .Lajossal

Kérjük, tegyen tanúságot mielőttünk most, hiszen egy· családban vagyunk,
egy családot képezűnk, és a Szentlélek Úristen nyelveken szólaltatja meg az embe
reket. Szóljon ő is a maga nyelvén és a mi nyelvünkön, és adjon számot egynéhány
kérdésről. . .

Kedves jó Tanár Úr, kedves Lajos Bácsi! hetvenhét esztendőd - hála Istennek 
fiatalosan érted meg. Ez alatt a hetvenhét év alatt sok minden történt. Töretlen
volt azonban a hited. Úsztál dicsőségben, kaptál kitüntetéseket, hívtak erre, hívtak
arra, egyben megmaradtál: a ketolikus keresztény hitben. Ma, amikor a hit válsá
gáról beszélünk, hetvenhét év után szabad megkérdezni: érdemes volt-e kitartani
az Úr Isten mellett, és érdemes-e rendületlenül kapaszkodni az ő szent Kezébe?

- Minél inkább telnek, múlnak az évek, és minél viharosabb éveken mentünk
keresztül az utóbbi évtizedekben, annál inkább látom, hogy csak így volt érde
mes. Mivel van ma tele a világ? Te fúrsz engemet, én fúrlak tégedet! - mind a
ketten ráfizetünk. Te bántasz engemet, én vissza-bántalak, megbosszullak tége
det. Mind a ketten rosszul járunk. Pedig milyen egyszerű a megoldás! Egyetlen
egy szó: a szeretet. ,

Segíts te nekem, én is segítek neked - mind a ketten jól járunk. Es csak az a
csodálni való, hogy hány ember van, aki ezt az egyszeru törvényt nem tudja!
Mindenfelé irigykedések, egymás elleni áskálódások, amiben mindenki csak
rosszul jár, holott. nagyon könnyű, nagyon egyszerűen megtanulható az, a tör
vény, amit az Ur Jézus elénk szabott egyetlen egy szóban, a szeretetben. Es nem

. kerül semmibe! Csak haszna van! Szeretetet igyekszünk árasztani magunk körül,
akkor szerétetet kapunk vissza, és ez jó dolog, és akkor valamennyien együtt

. emelkedünk az Ur Isten felé. Nem okos ember, aki más utat választ!

A szeretetről szÓltál, Lajos bácsink, most a családnak, a szeretet ősi fészkének,
ősi forrásának válságáról is beszélnek, és beszélnek a jövendő nemzedék válságá
ról. Családot alapítottál, és emlékezetem szerint tizenhárom gyermek édesapja
lehettél. Hősi vállalkozás volt áldott emlékű feleségeddel együtt. Erdemes volt? .

_. Éppen ötven éve volt azesküvőnk, de akkor meg nem volt kitalálva olyan
szó, mint "családtervezés", meg mindenféle ilyen gyógyszer. Egyszerűen tudtuk
azt, hogy egy ajándékot visszautasítani sértő az ajándékozóra nézve. Márpedig,
hogyha az Ur Isten életet küld nekünk ajándékba, akkor azt nem visszautasítani
kell, hanem örömmel elfogadni. És csodálatos történetet tudnék megírni - ha
egyszer időm lenne rá -, minden egyes gyerek, mind a tizenhárom születés utó
lag valami nagyon kedvező életfordulatot hozott.

Szerény, lehetetlen albérleti szobéban kezdtük házaséletünket. Jelentkezett,
úton volt az első kisbaba. Az akkori lehetetlen lakásviszonyok között megkaptuk
az első önálló lakást, a kisbaba már ott született meg. A második gyermek szüle
tésének hírével együtt jött az üzenet, hogy kineveztek a Főiskolára tanárnak, és
így tovább. .. Minden egyes gyerek előbbre vitt az életúton, anélkül, hogy előre

számolgattunk volna, tervezgettünk volna, csak elfogadtuk.
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Az bizonyos, hogy a gyermekneveléssel gond, baj, éjszakázás is jár, de tiszta
számítás alapján mondhatom: mindig több az öröm, mint amennyi a gond volt.
Es az Ur Isten csodálatos ajándéka: az emlékezőtehetségünk elfelejti a rosszat,
mint egy fárasztó kirándulás fáradalmait, és csak a szépre emlékszik vissza. A
gyermekek nevelésével járó bajokat, gondokat rég elfelejtettük, örömünk van az
utódokban, és örömünk van abban, hogy a gyermekek mind nagyon- szeretik, se
gítik egymást, és a tegnap született harmincnyolcadik unokával együtt most már
az unokáknak a népes raja is benne van ebben a nagy öröm-családban, öröm
kertben, úgyhogy csak azt kell mondani: érdemes volt ezt az utat követni, és nem
visszautasítani az Ur Isten ajándékát, amivel megsértettük volna Ot.

Isten fizesse meg szavaidat, Lajos bácsi! Emlékszem rá, hogy Kalocsán voltál
lent a száz tagú énekkaroddal, a székesegyházban koncertet adtatok, és utána, ami
kor ebédeltünk, jött meg a távirat a tizenharmadik Bárdos születéséről. Még most
is Iétom azt az örömteli villanás t a szemedben, amivel a táviratot, az örömhírt
bejelentetted. Aldjon meg a jó Isten érte. .

Muzsikás-emberségberc töltötted életedet. Kinőtted magad országos, sm világ
nagysággá ebben a dologban, és most is fáradhatatlanul, nyughatatlanul munkálod
a templomi zenét is meg az egyéb magyar népzenét is. Érdemes muzsikáló ember
nek lenni?

- Sokszor elgondolkodom: hogyha például valaki egy könyvből, egy imádságos
vagy énekeskönyvből csak úgy csöndben magának olvasná: "A keresztfához me
gyek, mert máshol nem lelhetek ... " már ez is szép, ez is lélekemelő dolog. Még
több, hogyha hangosan, közösen mondanánk együttesen. De micsoda varázslatos
többlet az, amikor énekszóban mondjuk, és zeng a templom: "ott talállak, Ó,

Szűzanya ... ", akkor belesajog a szívünk, amit a néma olvasás vagy a puszta
szóban mondás soha el nem érhetne. Zenetudománnyal is foglalkozunk, kutat
juk á zene titkait, de ennek nincs megfejtése: miért emel föl az énekelt szó sok
kal magasabbra, mint a pusztán mondott szó. Persze hogy öröm volt - ha már az
Ur Isten ezt a készséget, ezt az életvonalat jelölte ki számomra - látni, hogy az
énekben boldogabbak, gazdagabbak lesznek az emberek. Az éneklő sereg, az va
lahogy jobban megtölti, szinte megemeli a-templom hajóját fölfelé. Vagy egy szú
kebb körben, egy énekkarban tökéletes jó családi szellem alakul ki, egyformák
vagyunk mind az énekben, igazi testvériség uralkodik, és merem állítani - amit
nem egy híres, nagy emberről is olvashattunk -, hogy az énekhang mozdított
meg benne valamit, és idegen útról az Isten hit útjára terelte az illetőket. Enekes

. tapasztalataimban is - nem rögtön lemérhetóen -, de akárhányszor kiderül, évek
. múlva mondja valaki: "Jaj, tanár úr, milyen jó volt, hogy akkor énekeltünk ott

abban a kis templomban, akkor, onnantól kezdve más embernek éreztem maga
mat." Csudálatos, megfoghatatlan, Ur Isten, Szentlélek adománya az ének! Sze
ressük, énekeljünk buzgón, ahogy végtelenül jólesett hallani a híveknek közös
énekét és az énekkarnak művészi, tökéletes szép karénekét. Kinek mi adatott.
Aki lent a padban énekel, szeressen énekelni, akinek módja van, lépjen be az
énekkarba. és ott tökéletesítse énektudását! Mert hiszen van-e szebb hivatás,
mint hogy azt a készséget, amit föntről, az Úr Istentől kaptunk, az énekes-kész
séget, azt elsősorban -az O dicséretére adjuk vissza.

Isten fizesse meg szavaidat, Lajos bácsi, kedves Tanár úr, szeretett keresztény
testvérünk!

(Jánoshalma, 1976)
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