
26

Hollós Máté:                                                    ÉREMMÛVÉSZET A ZENÉBEN

BÁRDOS: HEJ, IGAZÍTSAD!

Bárdos Lajostól a Hej, igazítsad! kórussláger. Méghozzá abból a fajtából, amely
magyar nyelvismeret nélkül is megragadja a hallgatót bárhol a világon. Ennek
oka, hogy a zeneszerzõi szaktudás magas fokát csillogtató mestermû, s hogy van

olyan pillanata, amely a mesterségen túlmutatóan ihletett.
Az unisono kezdés még az esetleg éppen lankadó figyelmû hallgatót is megragadja.

Két ütem múltán azonban kétszeresen is árnyalja a képet: a középszólamban ritmikusan,
az alsóban hatásos lelépdelõ skálamenettel. Ennek kezdetén a moll alaphangnem
párhuzamos dúrjára lép. Így még frivolabb a 4. ütem harmadik negyedén a H basszus. Itt
emelt elsõ foknak mutatkozik, de voltaképp az alaphangnem tonikájának mellékdomináns
alterációjaként súrlódik markánsan, s modulál vissza g-mollba. Ám a megérkezés olyan,
mint egy pályaudvarra, ahonnan sokfelé vezet út. Imitál és kiegészítõ ritmikával iramlik
a középszólam, önálló dallami tartalommal válaszol az alsó.

Egyetlen szólam (a középsõ) kezd a második versszakba, a szélsõk odalehelt
kíséretével. A „szereti” szót azonos ritmussal kiemeli a felsõ szólamokban, aztán megint
az alsók kerülnek párba tercelõ kísérõfigurájukkal. Az eddig párhuzamban mozgó
súlytalan nyolcadpárok a 12. ütem végén elõször kerülnek ellenmozgásba. Így fürdünk
meg ismét B-dúr fényében, amit követõen nyomban az alaphangnem dominánsára
modulál Bárdos. A harmadik versszak az alsó szólamé. Ha a korábbi hangmagasságban
énekeltetné, viszonylag magas, tehát harsány lenne nekik. Oktávval mélyebben már
énekelhetetlen hangokra kellene leugraniuk. A zeneszerzõ így D-ben – igaz, nem dúrban,
csak mollban – mégis a domináns alaphangján fújatja az alsó szólammal a borús közlést:
„...a szívemnek nagy a búja”. Az imént még mintegy tiktakoló staccato dominánshang
helyébe a nagy ugrással elért, tartott „jaj”-szó lép.

A 20. ütem a népdal egy foszlányával nyit d-moll dominánsára, ahonnan
fölszekvenciázhat az eredeti g-moll dominánsára. S itt jön, ami túl van a mesterségbeli
ügyességen. A 22. ütemben g-moll IV. fokán olyan „közlést” hallunk, amelyet retorikailag
gondolatjel közé ékelt szöveghez hasonlíthatunk. A végébõl leszakított „danadom”
anapesztus elõbb mintegy kérdõjeles hatású (a 23. ütem középsõ két negyedén), majd
harsány megismétlése a szélsõ szólamokban megerõsítõ-igenlõ. Ezután az alsó szólam
visszavezet az eredeti tonikára.

Négy ütemnyi visszatérést követõen metrikai torlasztásban találja meg a fokozás új
eszközét a zeneszerzõ. A 3/4-es lüktetés és a minden negyedet „kiütõ” nyolcadmozgás
felpörget. Stretta-féle indul a szopránban azokon a hangokon, amelyeken a „gondolatjeles
beszúrást” hallottuk. A negyedik és elsõ negyedek találkozásánál megszólaló anapesztusok
sem férnek már bõrükbe: a 37. ütem végén a két nyolcad triolásodik az alsó szólamban.
Itt fordul az anapesztus daktilusba, a 4/4 és a 3/4 pedig 2/4-be, hogy aztán – mint
súlyemelõ a súlyt – kinyomja a záróakkordot. A 14–15. ütem staccato dominánshangjaira
itt a tonika marcatói felelnek, felidézve az iménti könnyed ugrásokat.

Aki többre vágyik, Bárdosnak a mûbõl 19 évvel korábban, 1940-ben komponált
Dana-dana férfikarát hallgassa. Annak további rejtett értékei vannak.

Miként a kiváló komponistának is...
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