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Elôszó

Nagy Gás pár és Szokolay Sán dor nagy sza bá sú élet mû vé bôl a rend szer vál tás után

fô ként a köz éle ti konnotációk ke rül tek az elem zé sek kö zép pont já ba. A szer zôk az

1956-os for ra da lom esz mei sé ge irán ti el kö te le zett sé ge va ló ban iden ti kus, ám nem

ki zá ró la gos elem ars po e ti cá ik ban. A nem ze ti ha gyo mány kö zös ség gel va ló azo no -

su lás s a meg élt, sze mé lyes hit szin túgy ele me mû vé szi hit val lá sa ik nak, mint az

örö költ stí lus és a kí sér le te zô nyelv já ték öt vö zé se. Ön tör vé nyû, ro man ti kus al ka tú

mû vész ként egyi kük sem igye ke zett az is ko lán ként és kur zu son ként vál to zó kor -

sze rû sé gi el vek nek meg fe le lni; egy egye te mes kö zös ség nek ír tak nyelviségükre ref -

lek tál tan, ak tu á li san, al ko tói sze mé lyi sé gük leg tel je sebb hi te lé vel. A je len ta nul mány -

kö tet ezért – ha son ló an az azo nos cí mû, 2018. már ci us 28-án a Pes ti Vi ga dó ban

meg ren de zett tu do má nyos ülés szak hoz – azt a célt tû zi ki, hogy meg kezd je a két

élet mû új ra ol va sá sát, s az egyes mû ve ket eled dig ke vés sé fi gye lem be vett szem -

pon tok ból he lyez ze el új, egye te mes és ha zai kon tex tu sok ban is. Az al ko tói kom po -

zí ció, an nak kö zön ség gel foly ta tott pár be szé de, va la mint a szak mai re cep ció há rom

cso mó pont já ban vé lik a szer ve zôk tet ten ér ni a két mû vész ve lünk élô örök sé gé -

nek kor társ je len tô sé gét. A két al ko tó együt tes tár gya lá sát ars po e ti cá ik össze ol -

vas ha tó sá gán túl in do kol ja, hogy több íz ben is köl csö nö sen meg ih let ték egymást.

Az ezer éves ál la mi ság tisz te le té re kö zös vál lal ko zás ként szü le tett meg a Symphonia

Ungarorum kan tá ta, amely mind ket tô jük szá má ra létösszegzô val lo más a mû vé szet -

rôl, ön ma guk ról és a kö zös ség rôl.

A kö tet írá sa it há rom fe je zet be ren dez tük el. Az el sô „Az élet mû mag ja” – Sti lisz -

ti kai ta nul má nyok cí mû fe je zet négy szö ve ge klasszi kus mû vé szet el mé le ti meg kö ze -

lí tés bôl vizs gál ja a köl tôi (szer zô je: Fa lu si Már ton) és ze ne szer zôi élet mû vet (szer -

zôi: Hol lós Má té, Gom bos Lász ló és Windhager Ákos). A má so dik, „A kincs rôl, ami van”

– Élet raj zi írá sok cí mû fe je zet há rom tu do má nyos igé nyû vissza te kin tést tar tal maz

Berkesi Sán dor, Radics Éva és Orosz Ist ván tol lá ból. Vé gül a zá ró fe je zet, a „Sympho -

nia Ungarorum” – A kö zös élet mû ér tel me zé sei a cím ben is meg ne ve zett mo nu men -

tá lis ora tó ri u mot elem zi a Szokolay be mu ta tá sá ban, il let ve lí ra- (szer zô je: Pé csi

Györ gyi) és ze ne el mé le ti (szer zô je: Eôsze Lász ló) meg kö ze lí tés ben.

Jó ol va sást kí vá nok!

Windhager Ákos





„Az életmű magja”

Stilisztikai tanulmányok





Falusi Márton

Nagy Gáspár autoreflexív beszédmódja1

A mû vé szet XX. szá za di autoreflexív irá nyult sá ga az az zal va ló nyug ha tat lan tu sa -

ko dást fe je zi ki, hogy az esz té ti kai ta pasz ta lat va jon részt vesz-e a meg is me rés ben.

Má ig kí sért a két fé le ál lás pont ne ve ze tes meg fo gal ma zá sa. Kant sze rint „nincs szép

tu do mány, csak szép mû vé szet”, amely vol ta kép pen elô ké szí ti Dilthey el vi, ér tel me -

zô és meg is me rô tu do má nyok kö zött tett distinkcióját. Az el len té tes pó lu son Hegel

a szé pet „az esz me ér zé ki lát szá sa ként” ha tá roz ta meg, és eb ben a mû al ko tás meg -

ismerôképességét lát ta, ám – pla tó ni vissza haj lás ként – af fé le má sod ren dû megis -

me rôképességét, ame lyért egy mû vé sze ten tú li igaz ság és va ló ság ölt benne tes tet.

Hegel alap ve té sét azu tán Heidegger és Gadamer „re ha bi li tál ta”.2 Az ô hermeneuti -

kai szem lé let mód juk – Bildung-esz mé nyük – el ve ti az ér tel me zés nek a szer zôi in ten -

ci ó ra, élet meg nyil vá nu lás ra, élet rajz ra össz pon to sí tó pszichologizáló és a mû vé szi

lát sza tot va la mi fé le ob jek tív va ló ság tü kör ké pé nek fel fo gó ka no ni kus vál fa ja it.3

Gadamer egye ne sen úgy vé li, hogy „a mû vé szet ta pasz ta la tát is az igaz ság meg is -

me ré se ként kell legitimálnunk”4, to váb bá „a kép lét fo lya mat – benne jut a lét ér tel -

mes-lát ha tó meg je le nés hez”5. Fe hér M. Ist ván ezért ta lá ló an jegy zi meg, hogy „a mû -

vé szi »lát szat« sok kal valódibb és gaz da gabb, mint az, amit kö zön sé ge sen va ló ság nak

vél nek”6. Heidegger lé nye gé ben ugyan azt ra gad ja meg, amely hez ké sôbb Gadamer

is ra gasz ko dik, hogy szó és do log egy más ra u talt sá ga ré vén a szép nem pusz ta tet -

szés, ha nem „az igaz ság tör té né se”, „a szó ban ma ga a do log van je len”7, va gyis 

a ka u zá lis tu do má nyos ság igazságfogalmától el té rô – ta lán ép pen eredetibb – igaz -

sá gok ra éb reszt rá.

E – nyil ván va ló an bib li ai fo gan ta tá sú – hermeneutikát tet te ma gá é vá Pilinszky

Já nos, va la mint a nyel vi mû al ko tást a transz cen dens fe lé az ô nyom do ka it kö vet ve

– más-más mó don – meg nyi tó Vasadi Pé ter, Szöllôsi Zol tán és Nagy Gás pár. Mint ha

Pilinszky két hí res, a Nagy vá ro si iko nok ba il lesz tett esszé jé nek (A „te rem tô kép ze -

let” sor sa ko runk ban; Ars po e ti ca he lyett) esszen ci á ját pá rol ná le Vasadi Pé ter hit,

val lás és mû vé szet össze füg gé sé bôl (Le vél a transz cen den ci á ról a mû vé szet ben):

„A mû vé szet nem is me ret el mé let, és egyál ta lán nem el mé let; ezért a meg is mert -

rôl azon nal van mit mon da nia, ha túl lép het raj ta s anél kül, hogy ta lál ko zá su kat
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1 Az MMA MMKI Symphonia Ungarorum cí mû, 2018. már ci us 28-án ren de zett kon fe ren ci á ján el hang zott
elô adás írott vál to za ta.

2 Lásd: KUL CSÁR SZA BÓ Er nô: Ami szép – mint mond ják –, ne héz, avagy jól ért jük-e a hu mán tu dás igaz -
sá gát? http://www.matud.iif.hu/2015/02/08.htm (utol só le töl tés: 2018. 03. 23.)

3 Lásd: FE HÉR M. Ist ván: „Az esz me ér zé ki ra gyo gá sa” – Esz té ti ka, me ta fi zi ka, hermeneutika (Gadamer és
Hegel). 123–199. http://real.mtak.hu/3545/1/1055730.pdf (utol só le töl tés: 2018. 03. 23.)

4 Uo. 134.

5 Uo. 135.

6 Uo. 136.

7 Uo. 146.



el fel ej te né, ku tat ja a meg is mert is me ret len meg is mer he tet len sé gét. A transz cen -

den ci á nál va gyunk. De mi e lôtt er rôl be szél nénk, a mû vé szet alap el vé nek kell

mon da nunk, hogy ön el vû sé gét, immanenciáját, a do lo gi ban érez he tô, sôt lát ha -

tó szel le mi sé gét tel jes szu ve re ni tá sa vé di. Mint ahogy össze om lik az a mû vé szet,

amely a titoktalan meg ne ve zé sek tôl vár ja a transz cen dens lap pan gást, ugyan -

úgy rom ba dôl az a mû vé szet is, amely az ide o ló gi ai cen zú ra só sa vá val össze -

zsu go rít ja egy mû nem im ma nens ele me it. Mint hogy transz cen den cia nél kül az

immanencia nem iga zán im ma nens, immanencia nél kül pe dig nincs, mi rep re zen -

tál ja a transz cen den ci át, a hi te les mû vé szet ben a foly to nos, va kí tó ha tár át lé pé -

sek ta núi va gyunk; a mû anya gán a transz cen dens immanencia és az im ma nens

transz cen den cia sze szé lyes kar co la ta it lát juk. Ez a ket tôs egy ség vál toz tat ja esz -

té ti ka i vá a mû eti ká ját.”8

Ami kor Vasadi azt ír ja, hogy a mû vé szet a transz cen den ci át az immanenciában fejti

ki, és ez az alap vi szony te szi szu ve rén né, ugyan úgy per li vissza az esz té ti kát a val -

lá sos, mint a tu do má nyos in téz mé nyek tôl, bi zo nyos sá gok tól. Ahogy Dukai Ist ván

rá mu tat, ha son ló kép pen jár el Szöllôsi Zol tán po é ti ká ja is az „egyidô” me ta fi zi kai

di men zi ó ját ér zé kel ve, az „in teg rált idô ét”, amely ben „a va ló di meg is me rés” lét re -

jön, a meg is me rô azo no sul a meg is me rés tár gyá val.9

A Nagy Gás pár élet mû vén vö rös fo nál ként vé gig hú zó dó autoreflexivitás pe dig

vég sô so ron ugyan csak az esz té ti kai vi lág szem lé let, az apofantikus be széd mód

filozó fi ai prob lé má ját ve ti fel új ra és új ra. Mind járt a Ko ro na tûz cí mû kö tet elô hang -

já ban: „Sü tô And rás egyik hô sé tôl tu dom, hogy az em ber ott kez dô dik, ami kor

össze tév esz ti ma gát az zal, ami tôl meg fosz tot ták. Az iga zi vers is in nen in dul; azért

a hi á nyért és szün te le nül ci pel ve a rá bí zot ta kat: bá na tos csi kó ar cot, ma dár ként

rep de sô gyerekkezet.” Ám né hány sor ral e szen ten cia elôtt a va ló ság és a vers kap -

cso ló dá sá nak mi ként jét egyik leg jel leg ze te sebb to po szá val de monst rál ja a köl tô:

„va la me lyik hó szí nû te rep re haj na lig rá kar co lód na egy bol dog ta lan köl te mény; kép

és drá ma, mint szí vem re, agyam ra már ko ráb ban”. A nyel vi je lek va ló ság ra vé sô -

dé se, min tá zó dá sa a vers megismerôképességérôl ta nús ko dik, s hogy nél kü le, a sza -

vak nél kül a va ló ság egy sze rû en nem kép zô dik meg au ten ti ku san. Ezért kö tôd nek

e fo lya mat hoz mind un ta lan bib li ai pár hu za mok, al lú zi ók, a ke resz tény li tur gia cse -

lek vés so ra. A hó szí nû – te hát ma ku lát la nul tisz ta – te re pen a köl te mény alak za ta 

a ma dár, s mi vel „a rá bí zot ta kat ci pe li”, egy szer smind az özön víz vé gét vagy az

evan gé li u mi üze ne tet hí rül ho zó, „hor do zó” mé di um le nyo ma ta ként konstituálódik.

A Pon tok cí mû vers ki nyi lat koz ta tássze rû mon da tai a va ló ság ban le zá rult ese -

mé nye ket és a be széd ak tu so kat „ír ják” egymásra. A le kop pa nó kö vek, az el süllyedt

ha jók, a vé get érô sí nek, az alá me rült há lók, az el er nye dô ke zek és a kö nyör gés ben

meg re kedt sza vak, va gyis a cse lek vé sé ben el le he tet le nült em be ri be széd sor sa 

a me ta fi zi kai di men zi ó ban, a te rem tô né zô pont já ból azo no sul. Ek ként a „pont” a be -
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8 VASADI Pé ter: Le vél a transz cen den ci á ról a mû vé szet ben = Je len kor 1990/3. sz., 247–249.

9 DUKAI Ist ván: Az idô prob le ma ti ká ja Szöllôsi Zol tán köl té sze té ben = Kor társ 2008/6. sz.
http://epa.oszk.hu/00300/00381/00127/dukai.htm (utol só le töl tés: 2018. 03. 23.)



fe je zô dés me ta fo rá ja ként a meg vál tást ké szí ti elô, ami kor a tár gyi va ló ság ál lan dó

moz gá sa nyug vó pont ra jut, és a nyelv ben ér zé ki leg meg for mált ima lé leg ze te el áll.

A kö tet kom po zí ció tu da tos sá gá ra vall, hogy A vers cí mû köl te mény, a Pon tok kö ze -

lé ben, szer ke ze ti leg ha son ló an de fi ni tív és szag ga tott. A Pon tok az igé ket fô ne ve -

sí ti, hogy ez ál tal is fo koz za az evi lá gi lét meg szû né sé tôl va ló fé le le mér ze tet; a „to -

vább nin csen” geminációja pe dig a nem lét igé jét hir de ti. A vers vi szont ki zá ró lag

no mi ná lis stí lust vá laszt, csu pán a „ma ga sod hat” szó fe jez ki cse lek vést (emi att is)

ki tün te tett po zí ci ó ban. A mo rá lis helyt ál lást, a bib li ai ere de tû mo tí vu mo kat és a ha -

za sze re te tet tük rö zô alak za tok kö zül ez út tal egy ál ta lá no sab bat ér de mes ki ra gad -

nunk. A vers – az egyik afo riz ma sze rint – „gát, in nen az élet, on nan az éle tünk”. Az

egye te mes lét és az egyé ni tet tek kel el sa já tí tott lé te zés kö zött lé te sí tett gát me ta -

fo rá ja a köl té szet hi va tá sát a teljes körû vi lág meg ér tés re ter jesz ti ki. A gát egy szerre

vé di egymástól a két szfé rát, sze mé lyes sod rá sú „éle tün ket” a be fo gad ha tat la nul

sok ré tû, höm pöly gô „élet tôl”; va gyis mint egy meg sze lí dí ti, fel fog ha tó vá te szi a ter -

mé sze tet és a kul tú rát, ugyan ak kor tor laszt és duz zaszt: nyo ma té ko sít. Nyil ván va ló

mind emel lett, hogy a vi zek ket té vá lasz tá sa Mó zes vö rös-ten ge ri cso dá ját is em lé -

ke ze tünk be idé zi, amely a bir to kos sze mély jel ha tá sát erô sít ve a mû vé szet kö zös -

sé gi funk ci ó já ra is utal. A Szü le tés na pom ra ké pe – „alá dú col jam-e fo ga im mal a szót?”

– vi szi to vább ezt a gon do la tot, hogy vé gül „A szó csak ki re keszt!” fel ki ál tá sa el bi -

zony ta la nít sa az ol va sót, aki nem tud hat ja, mi lyen mér ték ben iro ni kus modalitású,

s mi lyen mér ték ben – af fé le avant gárd gesz tus gya nánt – a kon ven ci o ná lis nyelv -

hasz ná lat elég te len sé gét kons ta tál ja. A szó hang alak já nak köl csön zött fi zi kai alak,

itt és most a szó mint meg tá masz tás ra szo ru ló épü let, szin tén gya ko ri stí lus esz köz

Nagy Gás pár köl té sze té ben. A Pár sor cí mû vers is fel hoz ha tó pél da ként: „és ma rad

hát ra pár sor / pár kö pés a ho mok ra”, majd a vers zár lat: „mert éj fél re jár a fo lyó /

és éj fél re a száj te hát foly ton / fo lyik árad és ha zu dik míg ka vi csot / hord nyel vem

alá-fö lé az ál ló Du na”. A ha zug ság ára dat, a nyel vi hor da lék kollokviális me ta fo rá ját

új sze rû plasz ti ci tás sal fo gal maz za meg a be szé lô, akit a Du na ka vi csai, a vol ta kép -

pe ni sza vak a fél re be szé lô nyelv tôl vé de nek, szi ge tel nek el.

E ket tôs ség, va gyis az „evan gé li u mi esz té ti ka”, a „moz du lat lan el kö te le zett ség”

(ezek Pilinszky köz is mert fo gal mai), a köl tôi szó te rem tô ere jé be ve tett hit és a nyel -

vi in kar ná ció ha mis sá ga – „lát szó la gos sá ga” – szá mos Nagy Gás pár-vers fe szült ség -

te rét mé lyí ti, ame lyet a vers mint artefaktum vissza-vissza té rô re to ri kai alak za ta

is tu da to sít. A Vers kéz már a cí mé vel rá vé si a szö veg test re al ko tó ját és cse lek vôjét,

a ke zet, amely hez a „rés” és a „kés”, a jé gen ke let ke zô lék att ri bú tu mai kap cso lód -

nak. El sô sor ban pe dig az „el ve szít he tô kép üres já ra ta” a gát tal ket té szelt, po la ri zált

va ló ság fel fo gás sal ana lóg köl tôi el já rás ré vén. A „lék” és a „kés” is hi ányt ke let kez -

tet, be le ha sít va la mi be, összeroskaszt, meg tör va la mi egész sé ge set és ren de zet tet,

a „jég agyat” és a „hó kuny hót”. Mi fé le ké pet ál lít elô a vers, ha egy szer re te vô le ges

és „(cse lek vés)kép te len”, vá rat lan, ka taszt ro fá lis és ki für kész he tet len, ám min de nek -

fe lett a vég te len re irá nyul? A köl tôi in ven ció ter mé sze te és ha tá sa alap ján is ki szá -

mít ha tat lan; akár a „fa ku tya szél”, akár a „ping vin” vagy az „esz ki mó ima” a ki vál tó -

ja, be kö vet ke zik és el mú lik, mint egy ri a nás, pusz tu lást vagy megigazulást okoz va.

A hor ror vacui, a va ló sá gon ej tett seb – lásd Jó zsef At ti lá tól: „Se bed a vi lág” – azon-

ban nem fel tét le nül ki töl ten dô, be gyógy í tan dó. En nek pár ver se a gyak ran elem zett
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Kés(lekedik) a szó, a szó lás jo gá ért, a ki mond ha tó sá gért vál lalt eg zisz ten ci á lis küz -

de lem emb lé má ja. „Egy nyulánk hang vér zik / be fe lé hosszan”, és „csak gyû lik a nyál

/ meg a ki biz to sí tott / be széd...”, amely nek nem csak a po li ti kai, de a nyelv fi lo zó fi ai

konnotációja is egy ér tel mû: a vi lág fo lya ma to san pro vo kál ja a nyel vi köz lést. A „kés -

le ke dés” egya ránt je lö li a kés ként vi sel ked ve és a ké se de lem be esik je len té se ket,

ily mó don egy ti pi kus, Nagy Gás pár ra jel lem zô szó já ték.

A Le írom... a leg kris tá lyo sabb és az egyik leg szebb köl te mény vers és va ló ság vi -

szo nyá ról. Egy ri tu á lét „ír le”, amely a be szé lôt elô ször a köl tôi techné esz kö ze i tôl,

majd a mé di u má tól, vé gül a va ló ság tól is – vagy a va ló sá got a be szé lô tôl – meg sza -

ba dít ja, hogy csu pán a fo lya ma tos vers írás – a mi ol da lunk ról: vers ol va sás – hely ze -

te, szak rá lis ál la po ta ma rad jon hát ra. A vers so rok – mint ha a be szé lô az éb ren lét és

az álom pe rem vi dé kén szó lal na meg – szétszálazhatatlanul össze bo goz zák a vers

szel le mi és fi zi kai meg je le né sét, va la mint a va lós ese mé nye ket. „Most le ve szem 

a ké pet a vers rôl” – in dul a cse lek vés sor, mint ha a be szé lô a kony hát ren dez get né,

s mi köz ben ez a mon dat a par excellence tró pus, ame lyet le vá laszt, a má so dik sor

(zá ró jel ben) a le vá lasz tás mi ként jét is ér zé kel he tô vé te szi egy ha son lat tal: „(mint

tej színt a tej rôl)”. A kéz, a toll és a pa pír el tá vo lí tá sa – „(mint ha csöpp gye rek alól /

a pe len kát ha föl sírt)” – a „vers” tisz tá ba té te lé hez ve zet; ezu tán csak az „utol só”

sor (köz lés) ma rad, amely nek „le ta ka rá sa” az asszony „be ta ka rá sá val” áll pár hu zam -

ban. A haj nal „be eresz té se” és az éj jel „ki kap cso lá sa” – sôt a reg ge li him nusz fel idé -

zé se („be kap cso lá sa”) – egy szer re a va ló ság to tá lis lirizálása és a lí ra to tá lis meg va -

ló sí tá sa vagy elvalótlanítása: a vers nagy sze rû sé gét ab ban is tet ten ér het jük, hogy

nem dönt he tô el im már, a be szé lô tel je sen fel ol dó dott-e a vers ben vagy a vers tel -

je sen fel ol dó dott-e a be szé lô va ló sá gá ban (macs ka, rá dió hall ga tás, al vó társ, kony hai

te vés-ve vés). E ki- és be for dí tott szi tu ált sá got vi lá gít ja meg, hogy a fe le ség fel éb -

re dé se az éj jel „ki kap cso lá sa” mi att kö vet ke zik be („ne fogyasszony több setétet”),

és a vers bé li fi gu ra meg is szó lít ja a be szé lôt, mint egy fag ga tóz va, hogy a vers ben

vagy a va ló ság ban ta lál ják-e ma gu kat: „ver set ír tál vagy most jöt tél meg”. Az utol -

só négy sor – mi ként a meg ér ke zés, az el jö ve tel alak za ta is – a va ló sze rût len, mert

a va ló sá gon és a ver sen egya ránt fe lül emel ke dô lét mód – a transz cen den cia – ál la -

pot raj za: „meg se jöt tem itt se va gyok / csak ezt a ké pet ki na gyí tom / vers sé be do -

bom a for ró tea víz be / és min dent a nap pal ra ha gyok”. A „kép” ta lán nem is a köl tôi,

ha nem a va lós élet kép, ame lyet – a fény kép elô hí vó ol dat he lyett – a tea víz va rá zsol

lát ha tó vá, és a nap pal be kö szön te kor a vi lá gos ság rög zít. A fi no man ár nyalt el len -

tét pá rok – a tej szín a fel ütés ben és a tea fô zés a zár lat ban, a nap pal és az éj jel, 

a meg szó la ló és a fe le ség, a lát vány ele mek és a hang ha tá sok, a pon tos ada tok

(4.30-as him nusz) és a sej tel mes be nyo má sok stb., a va ló ság és a kép ze let – a vég -

sô kig fe szí tik a kér dést, ám anél kül, hogy a vers di dak ti kus ok fej té sek be me rül ne:

mi a köl té szet funk ci ó ja és mik a le he tô sé gei.

A Tu dom, nagy nyá ri dél után lesz (1998) kö tet ben buk ka nunk rá ar ra a vers re (Éj -

sza ka dás vers re és álom ra)10, amely hang sú lyo san evokálja a Ha lán ték dob ban (1978),

te hát ép pen húsz esz ten dô vel ko ráb ban meg je len tet. „Nincs ször nyûbb an nál mint
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éj sza ka ket tes ben ma rad ni egy fél kész vers sel” – így szól a vers in dí tás, és a sö tét -

ben, ál mat lan ság ban fel tá rul ko zó „fo gya té kos sá gok” nem pusz tán po é ti kai jel le gû ek,

ha nem ta gad ha tat la nul mo rá li sak, ame lyet a ka kasszó és az áru lás mo tí vu ma is alá -

tá maszt. A „szó vo nal zó” és a „súly pont” ge o met ri ai-fi zi kai me ta fo rái pe dig egy re

ke vés bé köl té szet tech ni kai, mint in kább lé te zés tech ni kai kér dé sek kö rül for gat ják

a gon do la to kat. Ver set ír na a vers ma ga – mint oly sok szor Nagy Gás pár nál –, de az

írás ak tu sa a szü le tés sel, az ál do zat ho za tal lal, a kín ke ser ves meg mé ret te tés sel ro -

kon, s akár csak az elô zô mû ben, a „sze re lem-lu csok ban mag zat víz ben meg hen ger -

ge tett drá ga tes tet” és az „in di gó pe len ká kat ké kít fe ke tít alá ja ke zed” ki té te lek a ter -

mé sze tes moz du la to kat bib li kus, ter mé szet fe let ti vo nat ko zá sok kal magasztosítják

fel. Ek ként a sej tek és a pro to nok vi lág egye te me a vész jós ló tig ris és a gra vi tá ci ót

le gyô zô ma dár me ta fo rá i val a „Nap os tya” és a fe hér szín nel ér zé kel te tett meg tisz -

tu lás „biz tos je lé ig”, Is ten kö zel sé gé ig tá gul. Nem vi tás, hogy gecsemánéi éj sza kát él

át a be szé lô – „halj be le halj be le eb be az éj sza ká ba” –, a te rem tô ih le té vel meg vert

te remt mény, aki fél, hogy tet té re fény de rül – „ô kész de te most félsz mit is tet tél

ha nem látsz ha nem lát nál” –, mert a fel emel ke dés, a ha tár át lé pés (transzcendálás)

koc ká za tos, hi szen a lí rai szö ve ten/szö ve gen az éj sza ká ban rej te ge tett gyar ló sá ga -

ink is áttetszenek, ki tu dód nak. Az éte ri en le beg te tett „kéj”, a meg ha tá ro zat lan bûn

azon ban im ma nens mó don, a bib li ai uta lá so kon „in nen” is mû kö dés be len dül „va la -

mi szen vel gô pártszûz”, „a te rem tést rop pant tü rel met le nül vi se lô em ber ké nye sebb

ol dal bor dá ja” alak já ban, aki „egy ér zé keny mell re tûz he tô memb rá nos jel vé nyért

el árult”; ô ta lán a fo gan ta tás ere dô je, de ju tal ma, a „jel vény”, min den képp a „Nap -

os tya”, a „biz tos jel” el len pont ja ként ve en dô szá mí tás ba. Jel vény és jel, fe ke te és

fe hér („fe hér mint az éj sza ka mé lyén a na gyon fe hér”), kéj és sze re lem, szü le tés és

ha lál, tig ris és ma dár el len té tes pó lu sa i ban a vers ál tal rög zít he tet len, „fél kész”

igaz ság, a fér fi mi nô ség és a vers nél kül meg iga zít ha tat lan va ló ság („ô kész”), a nôi

mi nô ség csap nak össze.

A ha lán té kon lôtt ver sek em lék mû ve mö gött egye ne sen a sze man ti kai há rom szög

nagy prob lé má já val tu sa ko dik. „Ha ki ír tad magad / alól a föl det / még rádvillog hat -

nak / a hold már vány je lei – / de éle ted bôl hová / omol nak a dol gok / mi ket a föl dön

nem / sza bad el fel ej te ni.” A vers mint egy ki vég zés ál do za ta, a „ki írt” föld po é ti kai

ab szur di tás, a lét tel jes bir tok ba vé te le a sze man ti kai ter ror meg sem mi sí tô gé pe -

zeté vel, va gyis ma ga a heideggeri „el rej tett ség”, amely ben a hu má num el bu kik.

Nyel vén túl, a nyel ven és föl dön tú li tar to mány ból azon ban még el ér he tik a „már -

vány je lek”: az em be ri nyelv be nem fog lal ha tó, így je len tés nél kü li „vil lo gá sok”, az

immanencia nél kü li transz cen den cia. Vég sô so ron a meg ne ve zés re, ér tel mez he tô

je lek re vá ró evi lá gi dol gok fe lej tés re van nak kár hoz tat va, ha az írás nem ál lít em -

lé ket ne kik. Az „Írás” (nagy be tû vel szed ve) ek ként tesz ta nú bi zony sá got a má so dik

stró fa ha rang- és kakasszaváról, s a „te vék nyo mán” a vég te le nig já ró kis fiú, aki ha -

lá la elôtt min dent „ki nôtt”, még a ver set is, a krisz tu si is ten em ber ar che tí pu sa.

Az emblematikus, kikényszerített cí mû Csak né zem Ol ga Korbutot... egyik ve zér -

mo tí vu ma a vers hez és a nyelv hez va ló vi szony, a nyelv ron tás sal vég zett tu dat -

rom bo lás, amely tôl „a száj lett / ki ter melt ho mok bá nya”, mi ként ré gi to po szá ra is

vissza utal a köl tô. A „há rom ne gyed re fel nôtt gyer mek / szû köl ve ki hajt ja a nagy

vers gal lért”, így az em be ri test és a szö veg kor pu sza megint össze van mon tí roz va
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mint egy a fér fi prin cí pi um ikon ja ként. Sôt a gram ma ti ka egy szer re kor lá to kat sza -

bó, antiszkepticista és a sza bad ság meg élé sét le he tô vé te vô, kö zös ség be vo nó és

in di vi du a li zá ló funk ci ó ja is hang súlyt kap: „nagy áron és min den áron / sza bad vagy

és ha még sem / gyor san elô a nyelv tan köny vet / ké tel kedsz vagy kételkedel”. (A Ra -

go zá sok az ún. pu ha dik ta tú ra em lék köny vé bôl is eh hez az esz köz höz fo lya mo dik.)

A köl tôi én va ga bun dus haj la ma it a kö zép-eu ró pai tör té nel mi ka tak liz mák fe gyel -

me zik és vissza szo rít ják, mert a ma gyar köl tô anya nyel vé nek el sa já tí tá sá val a prag -

matista gya kor la ti fi lo zó fi át (a fallibilizmust) is vál lal ja. Nem ha gyat koz hat rá tel je sen

„a nyel vi ön mû kö dés re” – már ha ez egyál ta lán bár mit is je lent –, „hi szen be mu tat -

hat nád te is / a köl té szet min den trükk je it / az egy na pos cso dát / a konk rét vers és

/ szö ve gek so rát / át ver het néd a / sem mi szi go nyát / a ba ná lis nagy ha lon / so ha

nem kí nál ko zik / így az al ka lom”.

Az areferenciális nyel vi bû vész mu tat vá nyok el len szó ló, parodisztikus pamf let

Az ún. nyelv kri ti kus köl té szet ma ni fesz tu má nak re konst ru á lá sa ere de ti dán ból és honi

sajt(ó)ból. A kö zép-eu ró pai ütem kény szert, az el ma ra dott ság örö kös fruszt rá ci ó ját

az Új Symposion mû hely alul sti li zált be széd mód já nak ki mó dolt új ra írá sá val ka ri kí -

roz za – „és vég re a nyelv a nyel vet / a nyelv re hasz nál ja / a nyelv bát ran csak nyelv

/ akar ma rad ni er go / a nyelv nyal / egy me rô ben más nyelv / nyelv em lék nél kü li

nyelv / a mel lé nyel ve lés fi nan szí ro zott / nyel ve...” –, ám nem a re to ri ka ma ga, ha -

nem a men ta li tás, a ki sebb ren dû sé gi ér zés bôl fa ka dó túlkompenzáció a tra vesz tia

tár gya – „mu ta tó ban így szól a / ha gyo má nyos dalnépformula” –, hi szen a sti lá ris

meg ol dá sok ja va ré szét Nagy Gás pár köl té sze té ben is fel is mer het jük. A köl tô mint -

ha csak bi zo nyí ta ni sze ret né, hogy tisz tá ban van ô is a neoavantgárd technével,

bír ja esz köz tá rát, ahogy az adek vát böl cse le ti vo nat ko zá so kat is, ám Hamlet és

Kierkegaard lét el mé le ti di lem má ja – len ni vagy nem len ni, il le tô leg vagy-vagy – mégis

csak a va ló ság gal szá mot ve tô ér tel mi sé gi po zí ci ó ját en ge dik meg szá má ra, és egye -

bet nem, pon to sab ban – a vers né ven is ne ve zi a fo gal mat: „az immanenciát kí ná ló

sajt pa pí ron / át ér tel mez he tô vé gül / ál ta lunk a lét...” – az immanenciát a transz cen -

den ci á val együtt.

Egy ké sôbb ke let ke zett vers, A va ló ság ége tô nyel ve ezt a né zô pon tot – „mennyi

va ló sá got bír el a köl-té-szet” – himnikus hang vé tel lel ér vé nye sí ti. „A nyelv már nem

ad vi lá got, / a vi lág ad bá be li nyelv zsar no ko kat, szó ter ro ris tá kat; / te rem tôd nek 

a nyel vi Nagy Pony va alatt / nyelvfilozófiák, fû rész por ban lo vag ló kis bo hó cok...”

– ol vas suk a szen ten ci át, s a fe la da tát, „te en dô jét” ki is je lö li a köl tô, hogy a „nyel vi

mat ri cák” ra gaszt ga tá sa, a je lö lôt és a je löl tet ön ké nye sen azo no sí tó ha tal mi ak tus

he lyett a ro man ti kus – a ro man ti ká val el ve szí tett – prog ra mot hajt sa vég re. A III.

rész en nek meg fe le lô en apo ka lip ti kus lá to más a vi lág vé gé rôl, „Ég” és „Föld”, fel sô

és al só te nyér tap sa, ami kor is „az em be ri ség hamuban sült út ra va ló ja” „meg fejt he tet -

len kód ként” nyi lat ko zik meg. Az uni ver zum, az ég és a föld je len sé gei eb ben a ví -

zi ó ban – szin tén expressis verbis dek la rált mó don – ti tok za tos, nyel ven tú li kó dok,

írás be li szö ve gen kí vü li kul tu rá lis szö ve gek, ame lyek im már csak a vég íté let órá já -

ban – jú li us hó nap já ban: „ha most az is te ni taps / jú li ust kö ve tel” – vál nak is mét

értel mez he tô vé – „míg kot táz ha tó lesz a taps” –, ám töb bé nem az el árult em be ri

nyelv jel kész le té vel.
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Az imén ti, a száj mint ki ter melt ho mok bá nya me ta fo ra az au ten ti kus köz lé sek bôl

ki sem mi zett köl tôt jel le mez te, a Nyel vem pal lo sá val vi szont „a száj bör tön ud va ra”

tró pust al kot ja meg, a hall ga tás szak rá lis ak tu sát. Az ima azért fo hász ko dik, hogy

az Úr ne hall ja meg hang ját – „Uram, ha ver set szól na szám, / két ke zem elé ta pasz -

tom” –; „az át hú zott ma dár” szim bó lu ma szín leg az önk ri ti kát, az öncenzúrát és 

a lírai iden ti tás vissza vo ná sát tû zi a be szé lô zász la já ra, a „fog-ka to nák sor fa la” és

a „nyál-vi zes árok nya ra” pe dig lát szó lag a nyelv ki sa já tí tá sát, instrumentalizálását

eme li nor ma tív erô re. Ám a „ket re ces sza va kat” ki vég zô pal los, a test rész ér tel mé -

ben hasz nált nyelv bru ta li tá sa egy ér tel mû sí ti a ma lí ci át: a köl tô ak kor is szó lás ra

nyit ja aj kát, ha ez ál tal ve szély be sodorja sza va it, il le tô leg a hall ga tás is cse lek vés -

ér té kû. A Ki biz to sí tott be széd kö tet egé sze vi ta irat a nyelv ki zsák má nyo lá sa, ren -

del te tés el le nes hasz ná la ta el len. A föl nem szál ló „vers gép”, a „fel cuk ro zott” vers, 

a „nyel vé vel nyal a nem zet”, „a köl tôk tor kán dér, / a köl té szet ben nyár” és „a ver sek

frontideje el jön / a vi lág ér de kei fö lött / leng nek a vi lág éne kei” ki fe je zé sek ér zé -

kel te tik, hogy a több ér tel mû, sej tel mes, nyelv és va ló ság vi szo nyát me ta fi zi kai

dimen zi ó ba át he lye zô – és ez zel együtt a köz éle ti je len tés me zô re té ve dést is meg -

en ge dô – be széd mód nyíl tab bá vált, a po li ti kai át hal lá so kat fel erô sí ti, a be szé lô

véle mé nyét dek la rál ja. Ki emel ke dô vers a Noli tangere!, amely a „...két dek li ná ció, /

két ne héz nyelv ta ni szer ke zet / szét sze re lé se köz ben egy la zí tó / pél da mon dat ban...”

a nyelv ta nu lás és a sze mé lyi ség ki tel je sí té se kö zött von pár hu za mot. A tu dás nyelv -

hez kö tött, így ha a nyelv ma ga sé rül, „na iv Krisz tus ként függsz / a té nyek, vi szony -

la tok, struk tú rák / összesodort zsi ne gén”, és a „bölcs em ber” a be széd he lyett „csak

söpri a re ményt, / a ko szos ha vat az or szág szá já ba”. A Zó na idô cí mû nagy, e prob -

le ma ti kát leg job ban ma gá ba sû rí tô ver se is itt szü le tik, s A ha lán té kon lôtt ver sek...

fel üté sét ír ja át. Az „oda kint”, a transz cen den cia szfé rá ja és az „ide bent”, az imma-

nenciáé (vagy for dít va) csak is a po é zis ben, ezen a senkiföldjén, eb ben az át me ne ti

„zó ná ban” han gol ha tók össze, s az „át hú zott” ver sek – mint az „át hú zott madáré”

ko ráb ban – „sza bad rab sá ga” – az élet mû ne ve ze tes ha pax le go me non ja – ép pen 

a nyel vi kifejezôképesség két ol da lát, ket tôs ter mé sze tét mu tat ja meg.

Vé get nem érô fel so ro lás ba fog hat nánk a ha son ló ver se ket lel tá roz va: a Sza vak

a nyel vi je lek tör té nel mi min tá kat hor do zó sze re pét – „Idôk jö ven dô jé ben / úsz nak

/ vi szik a múl tat is / túsz nak” – ének li meg egy kö tött rit mu sú dal for má ban, a Me -

gyek a vers után cí mû ben a vers alak za ta – „Pos tá ra megy gya log...” – az ôszi, té li

„áru lást” örö kí ti meg, ugyan csak em lé kez tet. De a Si va ta gi szó por is a „nyelv cse lek”

köl tôk eszén túl já ró be csa pá sa i val néz szem be, a Va la ki ír a ke zed del pe dig az is teni

ke gye lem nél kü löz he tet len sé gét fo gal maz za meg, s a „por ban és fény ben meg hem -

per gett be tûk / ezer s mil lió da rab ja” sza va tol ja, hogy „...az egész vi lág ré sze ke zed

moz gá sá nak / kö nyö köd haj lá sá nak...”.

En nél fog va a ver set író kéz és a vers író ke zét moz ga tó va ló ság együt te sen, váll -

vet ve küz de nek az igaz ság, a logosz ki mon dá sá ért.
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Hollós Máté

Az életmû magja
Szokolay Sándor diákkori zongoradarabjai

Szokolay Sán dor a kunágotai je ge nye sor ár nyé ká ból, ahogy ír ta, a „ta nya si éden -

kert bôl”, mû ked ve lô ze nész csa lád sar ja ként, a két kó rust is ala pí tó, majd ké sô idôs

ko rá ig ve zény lô Szokolay Bá lint fi a ként 1947-ben ér ke zik Bé kés-Tarhosra, a lí ce um -

ba, az el sô kodályi el ve ken ala pult ze ne ok ta tá si in téz mény be. Ti zen hat éves ek kor.

Kép zett sé ge, tá jé ko zott sá ga alig ha ha son lít ha tó egy mai youtube-ozó „konziséhoz”,

te het sé ge azon ban lát ha tó an ki ma gas ló, s a Gu lyás György igaz gat ta in téz mény ta -

ná ra it is le nyû gö zô. Az idén ki lenc ven ki lenc esz ten dôs, de min den nem ze dé ket ken -

ter be ve rô me mó ri á jú Bántainé Sí pos Éva te le van em lé kek kel a lo bo gó te het sé gû

Szokolayról. Ô pe dig így idé zi a múl tat: „El sô zon go ra ta nár nôm Sí pos Éva volt. Pár

hét alatt »fel fal tam« a zon go raábé cé anya gát. Mint hogy az ép pen ala ku ló is ko lá nak

még nem volt va la mi re va ló könyv tá ra, ta ná ri biz ta tás ra – amíg az új zon go ra is ko -

lát be sze rez tük – kis etû dö ket, ujj moz ga tó ap ró gya kor ló da ra bo kat gyár tot tam

magamnak. A hang szer kö zel sé ge ösz tö nö sen kom po ná lás ra kész te tett. Éva né ni

elhûl ve lát ta, hogy két hét el tel té vel jó pár ilyen da ra bot ír tam. Vé gül egy év alatt

több tu cat gye re kek nek szó ló ka rak ter da rab szü le tett, me lye ket ma is vál la lok.” Ez

az idé zet Bé kés-Tarhos Ma gyar Örök ség Dí ja laudációjában áll (2001. szept. 11.).

A da ra bok egy ré szét vál lal ta utóbb Szokolay, más ré szét – al kal ma sint túl zott

ön k ri ti ká val – el tü zel te. Ha son ló gesz tust – nem di ák ko ri da ra bok kal – Bozay At ti la,

Szokolay sok ban szel le mi ro kon pá lya tár sa, ba rát ja is el kö ve tett. De Szokolaynál

fô ként a ko ra-fel nôtt ség érett ségér ze té nek jel leg ze tes ta nú je lét lát hat juk eb ben  

a gesz tus ban: a „gyer me ki” múlt meg ta ga dá sát. Még sze ren cse, hogy egyes kom po -

zí ci ók meg ma rad tak az édes apa fi ók já ban. S hogy mi ért sze ren cse ez? Mert a rend -

kí vü li te het ség csal ha tat lan je le it mu tat ja e mû vecs kék zö me. Ame lyek ben még

éret tebb, fel nôtt fej jel már Szokolay Sán dor ma ga is meg lát ta a pe da gó gi ai cé lú zon -

go ra da rab ként va ló hasznosíthatóságot, akár vál to zat la nul hagy va azo kat, akár apró

ja ví tá so kat ejt ve raj tuk. Mi pe dig ma, hét év ti zed tá vo lá ból azt vizs gál hat juk, mi lyen

üte mek ben, mi lyen esz kö zök ben csil lan meg ma gas ren dû te het ség, vil lan meg az

orosz lán kö röm.

Mikortól ze ne szer zô va la ki? Az el sô eset len pró bál ko zá sok tól? Az el sô sa ját han -

gú mû tôl? Szokolay Sán dor Zene-bona cí men össze gyûj tött di ákmû ve i re min den

mond ha tó, csak az nem, hogy eset le nek vol ná nak. Per sze, nem is sa ját han gú ak,

noha egy-egy fél re esô pil la nat ban ész re ve he tünk ap ró gesz tu so kat, ame lyek már 

a fel nôtt, sôt ja va ko ra be li ze ne szer zô idi ó má it sej te tik.

A ze ne szer zés után zás sal kez dô dik. Ki kell mon da nunk: nem is kez dôd het más sal.

Sen ki nem pat tan ki Ze usz fe jé bôl Pal lasz At hé né ként, önál ló nyel ve zet tel. A fi a tal

Bartók Richard Strauss ha tá sát mu tat ja, Kodály De buss yét, Stravinsky el sô na gyobb

zon go ra mû vei Rimszkij-Korszakov kö pö nye gé bôl búj nak elô. A mes ter ség „örö költ”

anya gon meg szer zett vér te ze te nyit ka put a szu ve rén ben sô meg mu tat ko zá sá nak.
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Az azon ban fi gye lem re mél tó, hogy az 1947 és 1950 kö zött Bé kés-Tarhoson

kom po nált „ösz tö nös” Szokolay-csí rák nem Beethoven, ne tán Liszt, te hát nem a le -

zá rult múlt hang ján szó lal nak meg, ha nem leg in kább Bartók Gyermekeknek-ének

dal la mi, össz hang za ti és for ma nyel vét be szé lik. Bartók ek kor már né hány éve ha lott,

de jól tud juk, hány évig volt még ide gen az utó kor nak. Med dig küsz köd tek, ugyan

nem gye rek da rab ja i val, de egyál ta lán mû vé sze té vel je les és elhivatott elô adói: ho -

gyan érett meg egy-egy zon go ra mû vész, kar mes ter vagy vo nós né gyes több év ti ze -

d es pá lya íve alatt az ô Bartók-ér tel me zé sük, ad dig, amíg Ko csis Zol tán már be szélt

nyelv ként él te meg, aho gyan bár ki a klasszi ka vagy a ro man ti ka motivikai és re to ri kai

for du la ta it hasz nál ni tud ja. Szokolay e kis kom po zí ci ói nép ze nei ih le tést mu tat nak,

ah hoz il lô több nyi re modális dal lam- és har mó nia vi lág gal, aho gyan ô Bartókot és

kö ve tô it hall va és fô leg játsz va ma gá é vá tet te a tarhosi mû hely ben. Ab ban, amely

egy szer re kí nál ta a ta ná rok és a di ák tár sak szel le mi pezs dí tô ha tá sát, és a nagy vá -

ros tól tá vo li nyu gal mat, a nem szer te ága zó, hek ti kus, ha nem az el vo nult ság ba zárt,

ott kon cent rá ci ót le he tô vé té vô, s a ter mé szet har mó ni á já ban szár nyal ni en ge dett

ta nu ló- és al ko tóked vet. Lás suk – csu pán mu ta tó ba né hány da ra bot ki emel ve – a ka -

masz Szokolay Sán dor ze ne szer zôi eré nye it!

A Dalocskaegy nyolc üte mes pe ri ó dus két szer azo nos dal lam mal va ló meg szó la lá -

sa. De néz zük csak az el sô félperiódust! Min den üte mé nek más a rit mu sa. Ilyes mire

ze ne szer zé si ta nul má nya ik ele jén já ró di á kok fi gyel mét a ta ná ra ik szok ták fel hív ni,

töb bek közt a gyer mek Mozart zsen gé i re mu tat va. Szokolaynak azon ban Tarhoson

nem volt ze ne szer zésta ná ra: ez autodidaxis, pon to sab ban ösz tö nös fel is me rés. Az

is a fü lé ben le he tett – s ta lán eb ben bé csi klasszi kus szer zôk mi ni a tûr jei is ve zet -

het ték –, hogy mi ként ér tel mez ze a zár la to kat.

Ta ka ré kos sá gát szem mel is meg ál la pít hat ja, aki a kot tá ra pil lant, még ha nem jár -

tas is az öt vo na las rend szer ol va sá sá ban. Az el sô ne gyed pe ri ó dus ban csak a dal -

la mot hall juk, a má so dik ban lép nek be a bal kéz har mó ni ái. De csak a 3. ütem má -

so dik fe lé ben, jel zéssze rû en. Az er re fe le lô má so dik félperiódusban még ugyan csak
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egye dül ma rad a két ütem dal la ma, de im már a 3. ütem egé szét ki töl tik a bal kéz

akkord jai, hi szen nem az ötö dik fok ra kell nyit nia (mint a félperiódusnál), ha nem 

a C-dúr alaphar mó ni á já ra zár nia, te hát az elôtt érin te ni kell a szubdomináns és 

a do mi náns ak kord ját is.

A fon to sabb fel is me rés az, hogy a pe ri ó dus meg is mét lé sé nél – amely ben a dal -

lam sem mit sem vál to zik – har mó ni a i lag gaz da gí ta nia kell a ze nei szö ve tet. Ám 

ô nemcsak a dal la mot ér tel me zô hang za tok hoz nyúl fi nom fül lel, ha nem rit mi ka i lag

is ár nyal ja a tör té né se ket: a 9. ütem má so dik ne gyed én hoz za csak be a har mó ni -

át, sôt, azt át kö ti a 10. ütem be is, amely nek má so dik fe lét pe dig a 11.-be nyújt ja.

En nek a pe ri ó dus nak a má so dik fe le (a 13. ütem ben) nem a má so dik ne gye den hoz

kí sé rô ak kor dot, ha nem már a má so dik nyol ca don. Ez sû rí tés és dif fe ren ci á lás, és

ha tá so san ve zet a 14. ütem hang za tá ra, amely kér dô hang súlyt köl csö nöz a már ne -

gyed szer hal lott dal lam nak, hogy azu tán meg ér kez zék a ma gá tól ér te tô dô vá lasz az

utol só két tak tus ban. Ta lán ha „fel nôt tebb” fej jel ír ja min dezt, nem „inst ru ál ja túl”

az elô adót, de itt még az imént tag lalt két ütem fö lé ki ír ja a las sí tást is, hogy az -

után a vá laszt már az ere de ti tem pó ban ad ja meg. (A ze ne szer zô egy ko ri kéz ira tát

kö zöl jük.)

A Játszótéren– a cím hez il lô en – já té kos. For ma i lag az zal, hogy há rom szor négy

ütem bôl áll. Azt vár nánk, hogy az el sô négy bôl ál ló félperiódusra a má so dik négy

fog vá la szol ni. Ám hir te len ugyan oda ka nya ro dik, ahol az el sô né gyes ab ba hagy ta.

Meg tré fál te hát a szer zô, egy „har ma dik félperiódusban” ad ja meg a „vá laszt”. A mí -

ves ze ne szer zôi fan tá zia je le az, hogy a D-dúr hár mas hang zat az 1–2., a 3. és a 6.

ütem ben kü lön fé le képp for dul elô, ez az „ugyan az más kép pen” bû vész ke dés a fia -

tal szer zô tôl ugyan oly di csé re tes, mint a 4. és 8. ütem kí sé re té nek ru gal mas sá ga

(szü net tel in dul). So ha sem té ved az ak kor dok „pü fö lé sé be”. Más da ra bok ban is ta -

pasz tal hat juk ezt, mi ként a tisz ta szó la mok ban gon dol ko zást és az esz kö zök kel

való ta ka ré kos bá nás mó dot is.
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A Csúfolódómár bo nyo lul tabb szer ke zet. Két tripódikus (há rom üte mes) for ma -

ele met kö ve tô en gyor sabb tem pó ban bipódikusak (két üte me sek) kö vet kez nek. Azok

meg is mét lôd nek, majd be lô lük ala kul ki egy négy üte mes kóda (füg ge lék, az olasz

codaszó ’far kat’ je lent). Ez motivikusan a gyors rész anya gá ból nô ki, de sze re pe 

a da rab le zá rá sa. Meg em lí ten dô, hogy az élet ko ra sze rint – és mint tud juk, al ka ta

sze rint is – szen ve dé lyes Szokolay nem har sány vé get szán a kis da rab nak, ha nem

hir te len halk zá ró ak kor dot.

Kü lö nö sen érett da rab az ed dig em lí tet tek nél ki csit hosszabb Búsuló.Ez is tri pó -

di kus, de ez kö vet ke ze te sen vé gig az. Eré nye a bal kéz le haj ló (bú su ló) dal la mát

értel me zô, egy re disszo nán sabb jobbkéz-ak kor dok kom men tá ló be lé pé se, a szó lam -

cse re retorikus ha tá sá nak al kal ma zá sa, a té ma fej re fe le lô el len szó la mok kal va ló

épít ke zés.

A mû cso port emblematikus, egy ben leg össze tet tebb da rab ja a HüvelykMatyi.

Ko csis Zol tán gyer mek ko ri ze nei alap él mé nyei kö zött em lí tet te, hi szen – a kö tet más

da rab ja i val együtt – ta nul má nyai haj na lán ját szot ta és sze ret te eze ket. Idéz zük meg

itt a kom po zí ció nyi tó sza ka szát! Ez De bussy Akisnégeré tôl kezd ve Bartók meg -

annyi gye rek da rab já nak hang já ra ha jaz. De ne fe led jük: a pá lya ezen – ze nei me ta -

fo rá val él ve – pre lú di um nak ne vez he tô sza ka szá ban a te het ség egyik je le a ha tá sok

fel dol go zá sa. Ez a ké pes ség elô fel té te le an nak, hogy az tán olyan sa ját anya ga ter -

me lôd hes sék ki, amely bôl Vérnászt, Sámsont, SymphoniaUngarorumot, ...ergosumot,

Siratóéskultikustáncot tud hat ír ni.

Akad csak nem stí lus gya kor lat nak be il lô da rab is a Zene-bonakö tet ben. A Rondo

a fran cia ze ne, ne ve ze te sen Couperin je gye it mu tat ja. Kí ván csi va gyok a kol lé gák

vé le mé nyé re, de én úgy gon do lom: ze ne aka dé mi ai hall ga tó ként, ami kor a Couperin-

ron dó tan anyag volt, Szokolay ír ha tott stílushûbb tan da ra bot is. Ez in kább a töb bé-

ke vés bé ön kép zô ta nul má nyai so rán a fran cia ba rokk mes ter ze né jé bôl rá ra gadt

for mai és sti lá ris je gyek ki pró bá lá sá nak te re pé vé vált.

Szót ejt het nénk a von zó hang sze re lé sû kom po zí ci ók ról, mint a Balerina,vagy 

a Zenélôóra, amely metrumérzékenységével is fi gyel met kelt. A Karácsonyiminia-
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tûrök rôl: az Angyali üdvözlet rit mi kai gaz dag sá gá ról, ugyan ak kor szer ves sé gé rôl, 

Ajászolnál in tim har mó ni á i ról és a re gisz te rek kel va ló já té ká ról, a Háromkirályok

diszk rét, el szí ne zett Mennybôlazangyal-uta lá sá ról, s ar ról, hogy e té tel ben fel tûn -

nek az év ti ze d ek kel ké sôb bi Szokolayra oly jel lem zô éles rit mu sos zár la tok.
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Vé gül em lít sünk egy olyan kom po zí ci ót, ame lyet tud ha tó an – de nyil ván va ló an

érez he tô en is – fel nôtt fej jel át dol go zott. A Félálombanössze sen nyolc üte me kö zül

az el sô hat ugyan olyan rit mi kai vá lasz té kos sá got, el len szó lam mal va ló épít ke zést

mu tat, mint sok más már em lí tett, vagy – ha a tel jes ség re tö re ked het tünk vol na –

jog gal em lít he tô ro ko na a kö tet ben. Az utol só két ütem azon ban egy már nem csak

ze ne szer zés-tech ni ka i lag, ha nem lé lek ben is éret tebb al ko tó nyo ma. A ter cek har -

mó nia dú sí tó ha tá sa és a har mó nia vál to zá sok sû rû sö dé se, mind ez zel a kez dô egy-,

ké sôbb két szó la mú ság meg ha la dá sá val négy szó la mú ság ban mé lyebb re gisz ter be

süllye dés ka tar ti kus pil la na tot te remt.

Mi köz ben e Félálombanel mé lyed he tünk, an nak is örül he tünk, hogy a Zene-bona

kö tet a Legend Art ki ad vá nya ként fel éledt, s hogy a szép ki vi te lû kot ta mel lé 

a Hogyiskezdôdött?... ugyan csak ál ta luk pub li kált di ák ko ri le ve le zéskö tet mel lék -

le te gya nánt a Virtuózokel sô év fo lya má nak ab szo lút gyôz te se ként fel tûnt Bo ros

Mi si elô adá sá ban hall ha tó az egész kot ta anya ga.
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Gombos László

A nôi hang szerepe Szokolay Sándor drámai alkotásaiban

„Éne ked gyön gyét hal lom...” – mon dot ta Nagy Gás pár egyik ver sé ben, más hol pe dig

így fo gal ma zott: „re meg a tol lam, nem ítél, / mert cso dák fü lem be omlanak...”1 E so -

rok szól hat ná nak akár ba rát já hoz és szer zô tár sá hoz, Szokolay Sán dor hoz is, mi vel

a ze ne szer zô élet mû vé nek egyik fon tos moz za na tá val hoz ha tók kap cso lat ba. Hi szen

az ô szá má ra az ének a leg al ap ve tôbb ki fe je zé si for má nak szá mí tott, a hang zás pe -

dig ins pi rá ló ja és al ko tói mun kás sá gá nak ta lán leg fon to sabb moz ga tó ru gó ja le he tett.

Szín pa di mû ve it és ora tó ri u ma it, kü lö nö sen azok nôi szó la ma it hall gat va fel me rül 

a kér dés, hogy a gon do lat ki fe je zé sé nél oly kor fon to sab bak vol tak-e szá má ra az em -

lí tett fülébeomlócsodák, ame lyek ha tá sá ra meg remegettatolla és nemítélt, il let ve

hogy a hang zás örö me, fô ként a nôi hang ér zé ki sé ge kel tet te vágy adott-e gyak ran

új len dü le tet író szer szá má nak. Köz vet ve vagy köz vet le nül Nagy Gás pár is gyak ran

utalt au di tív él mé nyek re, ame lye ket ver se i nek dal la mos sá ga és rit mus vi lá ga is

vissza tük röz, Szokolaynál vi szont a pri mer hang zá si él mény be fo lyá sol hat ta, ta lán

fe lül is ír hat ta mind a tu da tos szer kesz tést, mind a nar ra tív, esz mei prog ra mot.

Amint a kom po nis ta több ször em lí tet te, szép, fel tû nô en ma gas hang já val már

hat-hét esz ten dôs ko rá tól sze re pelt temp lo mi és más hang ver se nye ken. Ele in te éne -

kes sze re tett vol na len ni, majd ha ma ro san ze ne szer zô ként szü le tett új já a békés -

tar hosi ze nei lí ce um nö ven dé ke ként (a pré di ká to ri hi va tás is so ká ig a sze me elôtt

lebe gett, ezt a ter vét vol ta képp si ke rült meg va ló sí ta nia). Idôs ko rá ban nyi lat koz ta:

„Von zó dá som az ének hang hoz a ne vel te té sem bôl adó dik. Mi tarhosiak nem ze ne is -

ko lá ba, ha nem énekiskolába jár tunk. Ter mé sze te sen hang sze res kép zést is kap tunk,

de a lé nyeg a kó rus ének lés volt. Egy hang szert ta nu ló gye rek nél éve kig tart hat, míg

sa ját ma ga és má sok szá má ra is él vez he tô ze nét pro du kál. A kó rus ban már né hány

hét után ré sze se le het jó for mán bár ki mû vé szi ér té kû elô adás nak.”2

Az 1950-es évek vé gén Szokolay szin te egyet len szem pil lan tás alatt rob bant be

a ze nei élet be, és a drá mai szö ve gek bû vö le té ben ég ve, az in du la tok és a moz du la -

tok ze né be fo gal ma zá sá val út ja egye ne sen az ope ra szín pad fe lé ve ze tett. Fi a tal kori

alko tá sa it az el sô ope ra, a Vérnászelô fu tá ra i nak te kin tet te, így a vegyeskari Két

balladát (1957), Aziszonyatballadáját (ba lett, 1960), a Négerkantátát (1962), a Pou -

lenc em lé ké re írott Déplorationt, va la mint Atûzmárciusa (1958–1959) és an nak lí rai

el len pár ja, az Istarpokoljárása cí mû ora tó ri u mot (1959–1961). Be val lá sa sze rint az

Istarkom po ná lá sa ide jén lett vég képp a nôi hang sze rel me se. Weöres Sán dor ver sét

ze né sí tet te meg, amely nek té má ját a köl tô a Gilgames mon da vi lág ból me rí tet te.3

Istar töb bek közt a sze re lem, a ter mé keny ség és az anya ság is ten nô je a me zo -

po tá mi ai mi to ló gi á ban, ez ál tal az ora tó ri um ban a szen ve dé lyes hang és az ostinato-
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tech ni ka mel lett ki emelt sze re pet

ka pott a fe mi nin szép ség esz mény

áb rá zo lá sa. A mû ka rak te rét meg ha -

tá roz ta, hogy meg ren de lô je a deb re -

ce ni Kodály Kó rus volt, élén Gu lyás

Györggyel, Szokolay békéstarhosi

is ko lá já nak egy ko ri igaz ga tó já val.

Az együt tes épp ab ban az idô ben bô -

vült nôi kar ból ve gyes kar rá a mu tá -

lás ból alig ki lé pett fi úk kal és né hány

ama tôr fér fi éne kes sel. Szokolay el -

mon dá sa sze rint egé szen nô i es ka -

rak te re volt a kó rus nak, Atûzmár-

ciusa dü bör gé se után ezért is sok kal

vissza fo got tabb hang zás ra tö re ke -

dett. Így fo gal ma zott: „So ha ilyen

lírai nem vol tam, va ló ság gal ke -

nyér re kent en gem Istar úr nô.”4

Az ora tó ri um ban Istar po kol ra

száll, és szen ve dé sé vel meg vált ja,

élet re kel ti a hol ta kat. E so rok kal in -

dul a mû:

Amahonba,amitismersz/onnansohanincsvisszatérés/küldtevágyátIstarúr-

nô,/Holdleánya,emberekanyja,/vonulófelhôkszépnôvére,/mintnyíl-idegrôl,

lôttevágyát/árnyakházába,asötétséghajlékába.

A má so dik té tel ben az is ten nô be jut a po kol ka pu ján, dö röm bö lé se és hang hor do zá -

sa egy pil la nat ra mint ha Ju di tot idéz né Bartók Kékszakállú já ból (az ere de ti mí tosz -

ban az ope rá hoz ha son ló an hét aj tó sze re pelt, szá mu kat Weöres négy re re du kál ta).

Szokolay dal la ma i nak, kü lö nö sen a nôi éne ke sek szá má ra írot tak nak ál ta lá nos

jel lem zô je a kü lö nö sen melizmatikus, hol csá bí tó an ér zé ki, hol szen ve dé lyes ének -

stí lus. Istar is ten nô si ra tó já ban dí szí tett, kis ambitusban moz gó zsi dó li tur gi kus dal -

lam szó lal meg, amely hez a szer zô Sza bol csi Ben ce ze ne tör té nész se gít sé gé vel ju -

tott. Ta lál ko zá suk ra ké sôbb így em lé ke zett: „Sza bol csi Ben cé vel itt ke rül tem kö zel:

el men tem a la ká sá ra, mi vel aján lot ták, hogy van nak ne ki dal la mok a Gilgames-vi lág -

ból és ré gi zsi dó dal la mok. Min de ne volt! Az Istar po kol já rá sá ba a si ra tó dal la mot

Sza bol csi egyik zsi dó éne kes köny vé bôl vet tem. Adott vagy hú szat bol do gan, ami -

kor azt mond tam, hogy ré git, ôsit sze ret nék.”5
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4 E so rok író já nak in ter jú ja. Sop ron, 2000. szep tem ber 2.

5 E so rok író já nak in ter jú ja. Sop ron, 2000. szep tem ber 3.

1. kép

Istar is ten nô egy kö zel négy ezer éves

ba bi lo ni dom bor mû vön (Bri tish Museum)

(A fény kép a szer zô sa ját tu laj do nát ké pe zi.)



Az em lí tett dal lam az ora tó ri um ne gye dik té te lé ben (Siratás)szó lal meg az alábbi

szö veg gel:

Siratnijöttemazifjakat,kikszerelmükelôttelpusztultak,

siratnijöttemalányokat,kikhasztalanvártak,elhervadtak,

siratnijöttem,aférfiakat,kikasszonyukmellôlföldbe-rogytak,

siratnijöttemazasszonyokat,kikemberükrôlleszakadtak.

Szokolay nôi sze rep lô i nek egyik jel lem zô funk ci ó ja a si ra tás. Az Istarpokoljárásá -

ból meg is mert hang vé tel az 1962-es Négerkantátában is vissza tér, amint a har ma -

dik té tel ben az alt szó lis ta el si rat ja a fel lá zadt rab szol gá kat, mi köz ben a „Hajcsárok

kiáltása csattan”. Majd még éret teb ben, tö ké le te seb ben szó lal meg a si ra táshang

1964-ben a Francis Poulenc em lé ké re írott Déploration zá ró té te lé ben, az Agnus

Deiben. A szop rán szó lis ta és a nôi kar itt an gya lok kó ru sa ként kí sé ri vég sô út já ra 

a nem rég el hunyt fran cia ze ne szer zôt, Szokolay atyai ba rát ját és men to rát. Ugyan ez

a ze ne tér vissza va ri ál tan a Hamletcí mû ope ra te me té si je le ne té ben, ami kor Ofélia

ko por só ját hoz zák. Jel lem zô, hogy Szokolay az ere de ti drá má hoz ké pest sok kal ár -

nyal tab ban raj zol ta meg a nôi fô hôs alak ját, és így tett ké sôbb Né meth Lász ló szín -

da rab já nak Delilájával is a Sámsonban.

Az em lí tett te me té si ze ne mel lett szá mos pél dát mond hat nánk ar ra, hogy Szo -

kolay az élet mû ge rin cét al ko tó ope rák ban a ko ráb bi vo ká lis mû vek bôl hasz nált fel

rész le te ket, így e da ra bok nem csak át vitt ér te lem ben, ha nem szó sze rint is meg ter -

mé ke nyí tet ték a szín pa di al ko tá so kat. Az Istar pokoljárásá nak ze né jé bôl pél dá ul 

a több anya got át vett a Vérnászba és a Sámsonba. A Vérnászdrá mai pil la na ta i ban

Istar úr nô melizmatikus éne ke él to vább, ostinatói át szö vik az egész al ko tást. A ha -

son ló mo tí vu mok azon ban el té rô kör nye zet ben más és más meg vi lá gí tás ba ke rül -

nek. Az el sô fel vo nás má so dik je le ne té ben pél dá ul a Szom szé dasszonnyal tár sal gó

Anyát hall juk, Istar pusz tí tó ol da lá nak meg sze mé lye sí tô jét. Ô az ope ra va ló di fô sze -

rep lô je, aki min den igye ke ze te el le né re vé gül fia ha lá lá nak elô idé zô je lesz, ez zel

be tel je sí ti a vér bosszú tör vé nyét. Az es kü vô nap ján tud ja meg a Szom széd asszony -

tól, hogy fi á nak meny asszo nya járt már jegy ben, még pe dig Leonardóval, aki nek

csa lád ja gyil kol ta meg a fér jét és idô sebb fi át. A ze ne már a sza vak el hang zá sa elôtt

elô re ve tí ti a di a ló gus vég ki fej le tét, amely ben vég le te sen el sza ba dul nak az in du la tok.
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2. kép

Az Istar po kol já rá sa si ra tóté te lé nek melizmája



Az ope rát a vissza té rô té mák és dal lam for du la tok sok ré tû há ló ja fon ja át, a mo -

tí vu mok azon ban – a kés té má já nak ki vé te lé vel – nem wag ne ri ér te lem ben vett ve -

zér mo tí vu mok. Nem sze mé lyek hez vagy más tar ta lom hoz kap cso lód nak, ha nem

szi tu á ci ók tól füg get len, ér zel mi és in du la ti hely ze tek hez. Az az ha son ló emo ci o ná lis

kör nye zet ben gyak ran ha son ló ze nét hal lunk, pél dá ul az el sô fel vo nás vé gén, ami kor

a Cse léd asszony el árul ja a Meny asszony nak, hogy elô zô éj jel a ti tok za tos lo vas ban

ko ráb bi je gye sét, Leonardót is mer te fel. A fel vo nás ele jén az Anya és a Szom széd -

asszony di a ló gu sá ban el hang zott mo tí vu mok tér nek vissza, és az in du la tok ismét az

ege kig csap nak. A két sze rep lô egy re in kább csak in du lat sza va kat meg szó lal ta tó

ének szó la ma a dal lam for má lás te kin te té ben alig vá lik szét egymástól, mint ha az

alap ve tô en kü lön bö zô és a tár sa dal mi hi e rar chi á ban egymásnak alá ren delt fi gu rák
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3. kép

Szokolay Sán dor: Vér nász, a Cse léd asszony és a Meny asszony je le ne te

az el sô fel vo nás vé gén



egyet len ér zés köz ve tí tôi len né nek.6 A je le net ben Szokolay hi he tet len erô vel je le -

ní ti meg az ôrü let ha tá rá ig fo ko zott emó ci ó kat, ugyan ak kor mint ha ô ma ga is meg -

ré sze gül ne a ze né je ál tal kel tett ha tás tól, a nôi han gok ta lán még so ha fel szín re

nem ho zott hang zá sa i tól.

A nôi prin cí pi um kö zép pont ba ál lí tá sa, va la mint a nô i ség nek a ha lál lal és/vagy 

a meg vál tás sal tör té nô össze kap cso lá sa Szokolay egész éle tét vé gig kí sér te. Az 1964-

ben be mu ta tott Vérnászt az el kö vet ke zô évek ben a Hamlet (komp. 1965–1968),

1973-ban a Né meth Lász ló drá má ja nyo mán kom po nált Sámson,majd 1984-ben az

Eccehomo kö vet te. Szokolay a tra gé di ák után új út ra ta lált a Szávitriben (1988–1989,

rev. 1998), a Lessing da rab ja nyo mán kom po nált BölcsNáthánban (1991–1994) és 

a Margit, ahazánakszenteltáldozat cí mû, ma gyar tör té nel mi té má jú misz té ri um -

ope rá ban (1994–1995).

Kü lö nös, hogy egye dül álló an emo ci o ná lis sze mé lyi sé ge el le né re még sem éne kelt

csá bí tás ról, ér zé ki ség rôl, nem kom po nált se mo zar ti, se wag ne ri sze rel mi ket tô sö -

ket, csók kal és öle lés sel já ró moz gal mas sze rel mi je le ne te ket. Drá má i ban a fér fi tet -

te i nek moz ga tó ru gó ja nem a ne mi vágy, a nô meg szer zé se és bir tok lá sa, sok kal

inkább a sors sze rû ség és a kül de tés tu dat. A lát szat el le né re még a Vérnász ban sem

ez a mû lé nye gi ele me, ha nem a vég zet ál tal de ter mi nált vér bosszú.

Szokolaynál nem a sze rep lô vá gyik va la mi meg fog ha tat lan ra, ha nem ma ga a kom -

po nis ta, aki „hé ja-ná sza it” nem vit te szín pad ra, de el söp rô vá gyát még is ál lan dó an

hall juk a ze né jé bôl. A fü lén ke resz tül csá bí tot ták el, és amint szá mos in ter jú já ban

meg val lot ta: már if jú ko rá ban meg ba bo náz ta a nôi hang va rá zsa. Jog gal azo no sít -

hat juk ôt egyes alak ja i val: Hamlettel, Sámsonnal, idôs ko rá ban Bölcs Náthánnal. De

ami még fon to sabb: va ló já ban ô ma ga az, akit a nô nek – Go et hé vel szól va: „az örök

asszo nyi nak” – kell meg vál ta nia. Ez zel szem ben az Eccehomóban fér fi meg vál tót

ál lí tott szín pad ra, ahol egy gö rög pas sió já ték elô adói kö zül Jé zus meg sze mé lye sí -

tô je va ló sá go san is osz to zik az áb rá zolt sze mély sor sá ban. Bár ô nem a nôt, ha nem

a kö zös sé get vált ja meg, itt is nagy je len tô sé ge van az An na Magdaléna-szál nak:

egye dül ô ér ti meg az ön fel ál do zás lé nye gét, ahogy vé gül Delila is fel is me ri Sámson

kül de té sé nek ér tel mét. A ter ve zett utol só ope rá ban, a Hálók ban, amely hez Nagy

Gás pár ké szí tet te a szö veg köny vet, a kom po nis ta ko ráb bi nôi fô sze rep lô i nek fér fi

pár ját sze ret te vol na meg ír ni.

Túl az élet mû fe lén, az 1980-as évek vé gén Szokolay ope rá i nak stí lu sa alap ve tô

vál to zá son ment ke resz tül. Az in di ai Szávitritör té ne té ben ke re sett és ta lált ki u tat

a gyil kos sá gok és áru lá sok vi lá gá ból. Az ôsi in di ai eposz ból, a Mahábháratából

ismert ki rály lány még a túl vi lág ról is vissza hoz ta el hunyt fér jét, Szatjavánt. A Vér-

nász,a Hamlet,a Sámsonés az Eccehomo tra gé di á it kö ve tô en el len ke zô jé re for dult

a fo lya mat, és amint az Istarpokoljárásá ban is tör tént, a ha lott fel tá madt.

Mind ez for du la tot ho zott a nôi fô sze rep lôk meg for má lá sá ban és a nôi hang al -

kal ma zá sá ban is. Szávitri nem csu pán köz pon ti fi gu ra, ha nem vé gig szín pa don van
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6 A sze rep lôk ál ta lá nos em be ri vo ná so kat tes te sí te nek meg Lorca da rab já ban – nem vé let len, hogy egye -
dül Leonardo ren del ke zik sze mély név vel –, így a kom po nis ta sem tö re ke dett ar ra, hogy egyé ni re for -
mál ja fi gu rá it, bár a Vô le gény és az Anya szó la ma is rejt olyan in to ná ci ó kat, ame lyek ki zá ró lag ôhoz -
zá juk kap cso lód nak.



és szin te meg sza kí tás nél kül gyö nyör köd he tünk a hang já ban. Hoz zá ké pest – Jáma

ki vé te lé vel – min den ki csak epi zód sze rep lô a da rab ban. Me lo di kus pro fil ja vál to za -

tos és össze tett, tar tal maz za a ko ráb bi nôi szó la mok jel leg ze tes melizmatikus for -

du la ta it, ugyan ak kor szá mos olyan for du lat tal él, ame lyek – ba rokk ope rák ra em lé -

kez te tô en – bi zo nyos fo kig ön cé lú an, a han gok fi zi kai szép sé gét elô tér be ál lít va

énekesmadárként da lol tat ják a fô hôst, ezer nyi szín nel gaz da gít va az ope ra au di tív

összél mé nyét.

Egy jel lem zô rész let a má so dik fel vo nás ból, ami kor Szávitri vá la szol a ha lál is ten

kér dé sé re, hogy mit je lent ne ki a há zas tár sa, Szatjaván:

Tenetudnádazt,nagyhatalmúJáma,tenetudnád,miaSzerelem?

Azamegtaláltvilág...Haátölelemôt,karolhatomavirágzófákat,

samelegfûszálakat,ésafelragyogócsillagvilágot!

Mindent,miazemberé!Amiértújjászületteménis!

Mertazemberaszerelemmelrabságbólszabadul!

30

4. kép

A cím sze rep lô éne ke a Szávitri má so dik fel vo ná sá ból

(Szokolay Or so lya, a szer zô jog örö kö se en ge dé lyé vel)
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A ze ne szer zô az utol só ope rák ban meg tör te ze né je ko ráb bi fo lya ma tos sá gát, meg -

fé kez te ostinatolo vag lá sa it és né hány üte men ként zár la tok ba ve zet te a ze nei fo -

lya ma tot, meg-meg áll va a nyug vó pon to kon, vissz hang sze rû is mét lé sek kel kom men -

tál va a zár la to kat. Mint ha köz pon ti gon do la ta, a bol dog ság áb rá zo lá sa sta ti kus

zenét kí ván na, hi szen a meg ta lált tö ké le tes sé get az em ber nem szí ve sen hagy ja el.

Az idô mû vé sze té ben, a ze né ben ô a pil la na tot pró bál ta ki ve tí te ni, és amíg fi a ta lon

az eget akar ta ki me szel ni, idôs ko rá ban kí sér le tet tett az idô ke re ké nek meg ál lí tá -

sá ra. Bár eb ben a vi lág ban a test nem gyôz he ti le az el mú lást, ô már éle té ben meg -

pró bált va la mit meg ra gad ni ab ból a mennyei har mó ni á ból, amely nek legközelebbi

pár ját, úgy hi szem, a nô i ség ben és a nôi hang szép sé gé ben ta lál ta meg.
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Windhager Ákos

Szokolay Sándor protestáns credói
Johann Sebastian Bach és Kodály Zoltán öröksége

„Szak rá lis mû vek írá sa köz ben va gyok a leg bol do gabb.

Olyan szá mom ra mint egy Is ten tisz te let”

(Szokolay Sán dor)1

A pro tes táns ethosz a ma gyar ze ne iro da lom ban

Amíg a szé pi ro dal mi ká non Zrí nyi Mik lós és Ba bits Mi hály kö zöt ti sza ka szát a hazai

pro tes táns ér tel mi sé gi ek élet mû ve al kot ja, ad dig a ma gyar ze ne iro da lom je le sebb

al ko tói Bartók Bé lá ig mind ka to li ku sak vol tak. A mé lyen hí vô har mad ren di fe ren ces

test vér Liszt Fe renc mel lett ka to li kus volt a ma gyar operakultúrát fel ne ve lô Erkel

Fe renc is. Hi te les sé ge ré vén a ha zai pro tes táns ze ne i ség re, fô ként a vernakuláris

szfé rá ra a szin túgy ka to li kus Kodály Zol tán ha tott erô tel je sen, va la mint az ön nön

vá lasz tá sa alap ján az uni tá ri us fe le ke zet be be lé pô Bartók Bé la.

A ter je del mi kor lá tok mi att nincs le he tô ség a pro tes táns ze nei ség vernakuláris

je len lé té nek vé gig kö ve té sé re, csu pán a négy leg je len tô sebb al ko tó élet mû vé bôl áll -

jon itt egy-egy pél da. Liszt ze ne mû vei azon túl, hogy meg ih let ték és fo lya ma tos

táp ta lajt biz to sí tot tak az élet mû vét elem zô és köz re adó evan gé li kus Su lyok Im re és

Gárdonyi Zol tán ze ne szer zôi egy ház ze nei mun kás sá gá nak, a XIII. zsol tá rá val alap -

ja i ban elô le gez te meg az ar ra tu da to san hi vat ko zó Psal mus Hungaricust.2 Erkel vi -

szont for dít va járt el, ami kor meg idéz te a pro tes táns ethosz ma gyar mû ve lô dés ben

ját szott el len zé ki ha gyo mány vi lá gát az Ist ván ki rály cí mû ope rá já ban. Az ural ko dót,

Fe renc Jó zse fet (is) jel ké pe zô szent ki rály ál tal meg hir de tett nem ze ti egy ség him -

nu szát ugyan is egy re for má tus ko rál ra bíz ta.3 Bartók Bé la ko rálimi tá ci ói és Bach-

idé ze te a mai na pig meg oszt ják a ze ne tu do mányt, ám Per nye And rás, Ferencsik Já nos

és Medveczky Ádám egy be hang zó ál lí tá sa sze rint a leg ma gasz to sabb pil la na tok ban

tu da to san utalt a (pro tes táns ze ne iro da lom ban al kal ma zott) szak rá lis jel ké pek re.4

Kodály élet mû vé bôl szá mos mû pro tes táns kö tô dé sû5, ám a leg is mer tebb verna ku -

lá ris pél da a már em lí tett Psal mus Hungaricus, amely nek szö ve ge, ér tel me zé si ha -
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1 RADICS Éva: Szokolay – Em lék könyv a ze ne szer zô 75. szü le tés nap já ra. Bu da pest, Kairosz Ki a dó, 2005, 44.

2 ITTZÉS Mi hály: Zol tán Kodály, in Retrospect – A Hungarian National Composer in the 20th Century on the
Border of East and West. Kecs ke mét, Kodály Institute, 2006, 237.

3 ERKEL Fe renc: Ist ván ki rály. Par ti tú ra – kéz irat, 1885, 314–317.

4 MEDVECZKY Ádám: Is ten hit és ze ne. MMA aka dé mi ai szék fog la ló be széd, kéz irat, 2014. El hang zott:
2014. már ci us 28-án, rö vi dí tett vál to zat: http://www.mma.hu:8080/zenemuveszet1/-/event/10180/
medveczky-adam-is ten hit-es-ze ne;jsessionid=E440B4A053E91F3F3EA34F2EB32F5D51

5 Ld. DA LOS An na: For ma, har mó nia, el len pont – Váz la tok Kodály Zol tán po é ti ká já hoz. Bu da pest, Ró zsa -
völ gyi és Tár sa, 2005, 225., 7. táb lá zat.



gyo mány ré te ge és zsol tárjel le ge is erô sen kap cso ló dik a hit újí tás hoz. A val lá sos

zenei ség vi lá gi mû vek ben va ló meg je le ní té se szá mos ké sôb bi al ko tó tech ni ká já ra is

jel lem zô, leg in kább azon ban ma nap ság Lajtha Lász ló, Or bán György és Hu szár La jos

élet mû ve kap csán tár gyal ja a kor társ iro da lom.

„A hit és ha za sze re tet Kodály mû vé sze té ben”

Az evan gé li kus Szokolay Sán dor6 több íz ben is nyi lat koz ta, hogy Kodály Zol tánt te -

kin ti pél da ké pé nek. Töb bek közt a fe je zet cí mé nek vá lasz tott írá sá ban val lott er rôl

nyíl tan, de az esz mei azo no su lás ra utal nak az ön élet raj zi jel leg gel is bí ró szem pon -

tok. Áll jon itt a négy leg mar kán sabb jel lem zô:

• „V. A musica sacra csú csa i ról

• VI. A ze ne pré di ká to rá ról

• VII. A nem zet dal no ká ról

• VIII. Az öt vö zô rôl.”7

Pá lyá ját, meg íté lé sét, utó la gos re cep ci ó ját nem könnyí tet te meg Kodály irán ti el kö -

te le zett sé ge, így mai alul ját szott sá ga töb bek közt a (ze ne szer zô ként erô sen hát tér be

szo rí tott) mes te re mel let ti ki ál lá sá nak kö szön he tô. Er rôl így val lott: „If jabb ge ne rá -

ci ó hoz tar to zó kol lé gá im mon do gat ták ró lam jó adag ma lí ci á val: a Szokolay magyar -

ko dik, meg foly ton kodálykodik. – Meg átal ko dott vén em ber len nék, vagy csak az al -

ka lom kény sze rít, de új ra csak kodálykodni fo gok.”8

Mind Kodály, mind Szokolay ese tén a hit olyan el kö te le zô bi zo nyos ság volt, amely

bí zik a ter mé szet fe let ti vi lág lé té ben, igen li az er kölcs örök tör vé nye it és vál lal ja 

a kö zös ség irán ti fe le lôs sé get. Egyi kük sem volt sem dog ma ti kus vagy bi gott, ha nem

nyi tott, s a fel tá ma dott Krisz tus ban hí vô. A ha mis is te nek nek, né ma bál vá nyok nak

nem ál doz tak, az igaz Is tent vi szont ke res ték ké ré se ik kel, kö nyör gé se ik kel, alá za tos

ze né ik kel. Min dezt tet ték mû vé szi szim bo li ká val, te rem tô já té kos ság gal és drá mai

erô vel. Szokolay a sa ját sza va i val Kodály kap csán így val lott sa ját hi té rôl:

„A haj da ni ben cés di ák ról min den ki tud ta, hogy gya kor ló ka to li kus. Szak rá lis mûvei

az élet mû leg fé nye sebb ékkövei. [...] Kodály lel ké nek leg bel sô tit ka it ma gá ban ôriz te.

Ter mé sze te sen sej tet tem, hogy szik la szi lárd er köl csé nek ki fo gás ta lan eti ká já nak alap -

ja a Köny vek Köny ve. A szak rá lis mû vek sem azért szü let tek, mert a kom po nis ta iro -

dal mi lag ér té kes nek, dra ma tur gi a i lag al kal mas nak ta lált bi zo nyos bib li ai vagy egyéb

szö ve ge ket. Sa ját lel ki épü lé sét, elô adó i nak és hall ga tó i nak spi ri tu á lis ta ní tá sát szol -
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6 SZOKOLAY Sán dor, 1931–2013, a Bartók és Kodály utá ni „nagy nem ze dék”, a „Har min ca sok” egyik ve -
zér egyé ni sé ge. A ma gyar nép ze ne, a ma gyar mû ze nei ha gyo má nyok vál lalt re cep ci ó ján túl meg is merte
a darmstadti fo lya ma to kat és a kor társ új la tin ze ne i sé get. Eze ket öt vöz ve hoz ta lét re egye di, könnyen
be azo no sít ha tó stí lu sát. Élet mû vé ben ki emel ke dô sze re pet ját sza nak a be szélt nyel vet al kal ma zó mû -
fa jok, így hét ope rát és hu szon hét kan tá tát al ko tott, több mi se, szim fó nia és ver seny mû mel lett.

7 SZOKOLAY Sán dor: A hit és ha za sze re tet Kodály mû vé sze té ben = Ma gyar Ze ne, 1991/1, 153–154.

8 SZOKOLAY Sán dor: A kul tú ra te rem tô Kodály Zol tán je len tô sé ge a XXI. szá zad ban = Ma gyar Nap ló,
2007/már ci us, 4.



gál ták ezek a ze nék. La poz zuk csak vé gig pél dá ul a Jé zus és a ku fá ro kat, bi zony hit -

tan óra (is) az a ja vá ból, né mi ze ne el mé let tel ve gyít ve, re mek mû vé öt vöz ve. S ezen is

túl lé pett az zal, hogy a »temp lom tisz tí tás« szim bo li kus im pe ra tí vusszá vált.”9

Mind két szer zô az apos to lok lel ke sült sé gé vel és – te gyük hoz zá – dü hé vel szem -

lél te sa ját ko rát, és oly kor dús kvarttor nyok kal, más kor ri deg disszo nan ci á val, vé gül

vád ló szö veg gel os to roz ta azt. Nyil ván va ló vá tet ték, hogy a me ta fi zi kai bi zo nyos -

ság je gyé ben er köl csi kö te les sé gük a kö zös ség szol gá la ta, ta ní tá sa és ese ten ként

ve ze té se. A leg bel sôbb szen tély ben ápolt sze mé lyes hi tet ter mé sze te sen nem tár -

ták fel, de az ab ból fa ka dó és az egye te mes ha gyo má nyok ban gyö ke re zô er köl csi

im pe ra tí vuszt igen, amely vi szont kö zös sé gi jel le get öl tött. Ezen a gon do la ti szá lon

vi szont a ha za sze re tet je len tet te a leg vég sô ka te go ri kus im pe ra tí vuszt. Szokolay az

elôbb már idé zett vissza em lé ke zé sé ben ma ga így fo gal maz ta meg a me to ni mi kus

csa vart:

„Be val lom, ez az a pont, ahol elô ször igye kez tem ze ne szer zô ként a mes ter nyo mába

me rész ked ni. Éle tem egyik leg na gyobb aján dé ká nak te kin tem, hogy már a hat va nas

évek ben szak rá lis mû vek ké pez ték mun kás sá gom leg mar kán sabb vo nu la tát. Ta lán

meg bo csát ják ne kem az égi ek, ha ezek a da ra bok azon kí vül, hogy mély sé ges bel sô

meg gyô zô dés bôl fa kad tak, ürügynótáklettek, és il le gá lis hit tan órák cél ját is szol gál -

ták. A kó ru sok ban ének lô if jak-vé nek lel kü le te fo gé kony volt az ef fé le üze net re. (Ki -

eme lés: W. Á.)”10

Szokolay szak rá lis és vi lá gi hit val lá sai

„Még ope ra szín pa dot is temp lom má pró bál tam oly kor va rá zsol ni. Nem so ro lom, ter -

jesz tet tem a »mé telyt«, ahol te het tem, ahogy az Írás mond ja »al kal mas és al kal mat -

lan idô ben«”.11 Mû vek so ka sá gát le het ne so rol ni, ame lyek a szak rá lis di men zió vi lági,

kö zös sé gi al kal mak kap csán va ló meg idé zé sé re épül nek. Ope rái kö zül az el sô ket -

tôt (Vér nász, Hamlet) le szá mít va a töb bi alap ve tô en a val lás té ma kö ré ben ját szó dik:

Sámson, Ecce ho mo, Bölcs Nát hán, Mar git – a ha zá nak ren delt ál do zat és Szávitri.

Létösszegzô kan tá tá i ban a sze mé lyes köz ügyek je len nek meg, pél dá ul a kor sze -

rû nem ze ti esz mé lés kér dé se a Symphonia Ungarorumban, az 1956-os for ra da lom

meg tisz tí tan dó em lé ke ze te az Ok tó ber vé gi tisz ta lán gok ban, vagy a vég sô egyé ni

és kö zös sé gi szám adás a Tél vé gi ta vasz vá ró ban. Az egyén és kö zös ség kér dé sei vé -

gig a szak rá lis ze nei tér ben hangzanak fel.

Még hang sze res mu zsi ká já ban is ért he tô en utalt a meg gyô zô dé sé re, így az 1979-

ben réz fú vós kvin tett re írt Ar cha i kus szvit té te lei is az Is ten tisz te let ele me i re em -

lé kez tet nek: Choral, Fan fár, Him nusz és Fughetta. Ha eh hez hoz zá vesszük, hogy 

a szvit alap té má ja az a ko rál, amely a Gá lya rab-kan tá táé is, ak kor még vi lá go sabb

a mû ve lô dé si szfé rák kö zöt ti össze füg gés. Ám el sô nagy sza bá sú, tisz tán ze ne ka ri
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9 SZOKOLAY: i. m. (2007), 4.

10 Uo.

11 Uo., 3.



al ko tá sa, az ...Er go sum is so kat el árul al ko tó ja vi lá gá ról. A té te lei ugyan is ek kép pen

vallanak az em be ri lét di men zi ó i ról:

1. ...cogito,

2. ...timeo,

3. ...gaudeo,

4. ...patior,

5. ...credo.12

Ezek után nem meg le pô, hogy az élet mû vet is há rom Is ten fé lô kó rus mû zár ta le

2011-ben: Organum Hungarorum, Amor Sanctus és Ka ma ra kan tá ta az Is ten sze re -

te té rôl. Té mánk szem pont já ból azon ban eze ken a konk rét ele me ken is túl ra mu tat

a Szokolay-stí lus két ál lan dó össze te vô je: a ba chi és a kodályi nyelv tu da tos re cep -

ci ó ja.13 Ahogy a nem ze ti ha gyo mány kö zös ség, a tör té nel mi ál do za tok mel let ti ki ál lá -

sá val ki vív ta ma ga el len oly sok kri ti ku sa el len ál lá sát, ugyan úgy csap kod tak köröt -

te a te het sé gét kér dô je le zô íté le tek, ame lyek mind pusz ta ar cha i zá lás ként ér té kelte

e két vernakuláris, kö zös sé gi stí lus ré teg szán dé kos já ték ba hí vá sát. Ho lott, ahogy

azt mo nog rá fu sa, Gom bos Lász ló ér de mi leg ki mu tat ta, az új tól ódz ko dó, szé le sebb

kö zön sé get ez zel a stí lus já ték kal le he tett el ér ni, no ha e tech ni ka a Hamletet és 

a Trom bi ta ver senyt ura ló kor sze rû sé get vit te még to vább.14 Gyor san te gyük hoz zá,

hogy egy ko ri ta ná rai: Far kas Fe renc, Ádám Je nô, Bár dos La jos; ér tô pá lya tár sai: Durkó

Zsolt, Kurtág György, vagy ép pen az ide o ló gi ai pa let ta el len pó lu sán ál ló Pet rovics

Emil a Gá lya rab-kan tá tát épp úgy nagy ra tar tot ták, mint a Vér nászt.15

A pro tes táns „ürügy nó ták” so ra

1975 és 1983 kö zött szü le tett meg a kor társ pro tes táns egy ház ze nei iro da lom négy

mestermûve: a Gá lya rab-kan tá ta, a Libellus ungaricus, a Confessio Augustana és 

a Lut her-kan tá ta.16 Mind egyik da rab év for du ló ra szü le tett, így az el sô a ma gyar

pro tes táns lel ké szek el le ni abszolutista ön kény 1675-ös fel lé pé sé re em lé ke zett, 

a má so dik Bornemisza Pé ter egy ko ri pré di ká ci ó i ból vá lo ga tott, és az egy ko ri evan -

36

12 RADICS: i. m. (2005), 334.

13 Er rôl Szokolay rész le te sen itt val lott: SZOKOLAY Sán dor: Bach mû vé sze te a Ze ne Bib li á ja = Mû hely,
1995/2. 48–51.

14 GOM BOS Lász ló: Szokolay Sán dor, Bu da pest, Má gus Ki a dó, 2002, 16.
Hely hi á nyá ban nincs le he tô ség, hogy fel vá zol jam a ze ne szer zô esz té ti ká ját, akár csak váz la to san. Az
vi szont a ké sôb bi ek mi att fon tos, hogy Szokolay tu da to san for dult az ön cé lú, min denáron va ló kí sér -
le te zés tôl, amely egyet len esz té ti kai pa rancs nak kény sze res meg úju lást val lot ta. A ma ga szá má ra a hi -
te les él mény anyag, a tech ni kai tu dás és a ze ne jól meg for mált sá ga vált a leg fôbb esz té ti kai alap elv vé.
Vö. RADICS: i. m. (2005), 50.

15 Vö. SASS Er vin: Dísz hang ver seny, tû zi já ték, Szokolay-ôs be mu ta tó a bé kés-tarhosi ze nei na pok nyi tá nyán
= Bé kés Me gyei Nép új ság, 1983 (38. évf.), jú ni us 28., 6.;
Vö. CSÓTI György: Is ten hit és ha za sze re tet = Echo Te le ví zió Unio cí mû mû so ra, 2007. ok tó ber 28.
https://www.youtube.com/watch?v=J0r6OfKsp9o

16 Itt mon dok kö szö ne tet Szokolay Or so lyá nak, a szer zô lá nyá nak, hogy a négy em lí tett ze ne mû par ti tú -
rá ját a ta nul mány írá sa cél já ból a ren del ke zé sem re bo csá tot ta.



gé li kus lel kész el ûze té sé nek 400. év for du ló já ra író dott. A har ma dik kan tá ta az

Ágos tai Hit val lás szü le té sé nek 450., a ne gye dik pe dig Lut her Már ton szü le té sé nek

500. év for du ló ja al kal má ból fog lal ja össze a leg fon to sabb ta ní tá so kat és a szer zô nek

azok ra adott glosszá it. Mind a négy re jel lem zô ek a ko ráb ban már em lí tett ele mek,

így mind egyik tar tal maz tu da tos ar cha i zá lást, Bach-uta lást, az egy ko ri Lut her-ko rá -

lok ból va ló idé ze tet, de egy ben az or szá gunk ál la po tá ra vo nat ko zó ze nei jel ké pet

is, ami kép pen a szer zô ál tal el szen ve dett ha tal mi tá ma dás ra is ta lá lunk pél dát.

A ko ráb ban ír tak fé nyé ben pe dig az is nyil ván va ló, hogy a pro tes táns szö veg -

kör nye zet csu pán al ka lom az „ürügy nó ták” szá má ra, hogy az egész ma gyar ha gyo -

mány kö zös sé get meg szó lít sa s félt se. Az egy ház ze nei kon cer tek rész le ges át te kin -

té se, a fel vé te lek és a ki a dá sok is me re te, va la mint a kö zös sé gi meg osz tó kon sze rep lô

fel vé te lek ta nul sá ga sze rint egy ér tel mû en a Gá lya rab-kan tá ta vált a leg is mer teb bé.17

A Gá lya rab-kan tá ta

Az 1964-es coencertáló zon go ra szó lam ra, vegyes karra és szim fo ni kus ze ne kar ra írt,

la tin nyel vû requieme, a Deploration és a cí mé vel is so kat mon dó 1971-es Apo ka -

lip szis oratorikus mû vek után nem tel je sült a ha ta lom ré szé rôl tá masz tott „lá gyabb

éne kek” irán ti igény, mert a Gá lya rab-kan tá ta csak a fe lü le tes hall ga tó ál tal ke ver -

he tô össze Ennio Morricone va la mely film ze né jé vel. A kó rus ál tal dú dolt, fül be má -

szó koráltéma köz ben a nar rá tor jól ért he tô en ol vas sa fel a Szencsy-kó dex ben meg -

örö kí tett egy ko ri, gá lya rab ság ra ítélt pré di ká tor vissza em lé ke zé sét. Mi köz ben te hát

lágy melosz öm lik a hall ga tó egyik fü lé be, ad dig a má sik ba fáj dal mas tra gé dia sza -

vai zu hog nak. A ka rak te rek kont raszt ja, a té mák nyílt disszo nan ci á ja és az ar cha i -

zá ló gesz tus ket tôs já té ka jel zi az égi-föl di drá ma örök ér vé nyû ak tu a li tá sát.

Az ar cha i zá lás, ahogy azt fen tebb már em lí tet tem, csu pán egyet len ele me a ze -

ne i ség nek, amely szá mos té ma szer ve zô elv, bo nyo lult hang za tok és ki fe je zô rit mi -

zá lás ré vén vá lik kor sze rû vé. A mai be fo ga dó sok eset ben sztravinszkiji és orffi

allú zi ó kat gya nít a hát tér ben, más eset ben pe dig Leos Janacsek-idé ze te ket hall ki

a kez dés bôl. Mind a há rom sej tés fô ként a modális so rok kal va ló já ték mi att je le -

nik meg az ér tel me zé si me zô ben.

A kan tá ta té te lei: Antifona, Choral-Hymnus, Fughetta, Arioso-Capriccioso, Choral-

Quodlibet, Conclusio, Ba ri ton-arietta és Nar rá tor-Epi ló gus, Fú ga (Ámen-fi ná lé), a ba chi

pas sió mo dell szer ke ze tét kö ve tik. Az egy ko ri szö veg ben ki raj zo ló dó lel ki vál to zá -

sok fo ko za ta it Szokolay együtt ér zés sel kö ve ti, s így jut el a ze ne a Psal mus Hunga -

ricusból is mert dü hös Is ten hí vás tól a vér ta nú ság igen lé sé ig. No ha ma ga a kan tá ta 

37

Windhager Ákos: Szokolay Sándor protestáns credói

17 Vö. Pro tes táns-es ték – Gá lya rab-kan tá ta, 2015. ok tó ber 27., Berkesi Sán dor elô adá sa:
https://www.youtube.com/watch?v=OE-4TUgjCu4;
Vö. A szel lem órá ja (2001. már ci us 14.): 57. A gá lya rab pré di ká to rok em lé ke ze te (Szer kesz tô-ri por ter:
Fa biny Ta más, ope ra tôr: Sibalin György, ren de zô: Hevér Zol tán)
https://www.youtube.com/watch?v=aI3ijM7-QB0;
A kan tá ta meg hall gat ha tó a Cherubini, Luigi: Requiem – Szokolay Sán dor: Kan tá ta a gá lya ra bok em lé kére
cí mû CD-n, Preludio Ki a dó, 1995, RRECD 9416, elô adók: Deb re ce ni Or vos tu do má nyi Egye tem Ének ka ra,
Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi u mi Kán tus, Deb re ce ni Fil har mo ni kus Ze ne kar, ve zé nyel: Berkesi Sán dor,
Ker tész Ta más (Bar., narrator).



a vér ta núk megigazulásának biz tos hi té vel zá rul, a ze ne fáj dal mas pi a nis si mo ak -

kor dok kal fe je zô dik be. Az ál do za tok nak jár a rész vét ke gye le te, mert menny be me -

ne te lük di csô sé ge nem ho má lyo sít hat ja el föl di szen ve dé sük mér té két, s fô ként

nem hagy ha tó szó nél kül a sok ezer kor társ szen ve dô tra gé di á ja.

Szokolay ak tu á lis üze ne te, ki szó lá sa, az ürügy nó tá ba rej tett tit ka ér tô fül lel meg -

hall ha tó: „No ha ez ín ség ben meg is kell mind hal nunk, / De né ma bál vány nak mi fe -

jet nem haj tunk! Nem!” A szö veg ma ga is fel hív ja a fi gyel met az im pe ra tí vusz ra, ám

a ze ne szer kesz tôi elv még fo koz za azt: az em lí tett ar cha i zá ló gesz tu so kat egy szer -

re csak csend re in ti a ze ne kar dur va disszo náns ál zár la ta, ame lyet fáj dal mas dal la -

mon kö vet az idé zett mon dat. A té tel ki mon dá sa után azu tán vissza tér a ma már

idil li nek hal lat szó ar cha i zá ló tó nus.

A kan tá tá nak nincs és nem is volt sem köz vet len po li ti kai, még ke vés bé ak tu á li -

san szá monkér he tô tar tal ma. Az ér té ke it meg nem ta ga dó, en ged ményt nem te vô,

ál do za tot vál la ló ma ga tar tás meg je le ní té se még is hô si es vál lal ko zás nak bi zo nyult 

a párt ál la mi idô szak ban.

Ba ri tonfi ná lé

Szokolay pro tes táns hit val lá sai oly kor ban szü let tek, ami kor nem volt di vat val lá -

sos té má kat meg éne kel ni. A kis szá mú ki vé te lek egyi ke volt, aki azon ban nem csak

bib li kus-szak rá lis té má kat vá lasz tott, ha nem mind azt kap cso lat ba hoz ta a ma gyar -

ság sor sá val is. Így idô sze rût len ze ne mû ve i ben az „Is ten hit és a ha za sze re tet” szer -

ves egy sé get al kot va hit val lás sá emel ke dett. An nak el le né re, hogy a szer zô egyéb -

ként nem tar tot ta ma gát hôs nek, s a ze nét min den eset ben kö zös sé gi, de nem

közéle ti je len ség nek kí ván ta meg tar ta ni. Is ten hez, nem zet hez va ló vi szo nyá ról azzal

árul ta el e négy kan tá tá já ban a leg töb bet, hogy a ze nei szó lis ta sze re pét min den
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eset ben a ba ri ton éne kes re bíz ta. A ví vó dó, út ját ke re sô, so kat szen ve dô fér fi hang -

faj ra.

Nem igaz sá go kat bir to kolt, ha nem ôszin te ér zé sek kel küz dött, ame lyek ré vén az

örök ér té ke ket el ér ve egy kö zös ség ré szé vé vál ha tott.
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„A kincsről, ami van”

Életrajzi írások





Berkesi Sándor

A 75 esztendôs Szokolay Sándor köszöntése1

Is ten kü lö nös aján dé ka, hogy a mai süllye dô, ér ték de val vá ló dó vi lá gunk ban is tá -

maszt elénk pró fé tá kat. Ilyen mû vé szi-szel le mi-lel ki „vi lá gí tó to rony” szá munk ra

Szo kolay Sán dor, nap ja ink ma gyar ze ne szer zô-nem ze dé ké nek egyik leg je le seb bi ke.

Mû ve i ben, elô adá sa i ban, min den faj ta meg nyi lat ko zá sa i ban élô pél dá ját ad ja mes -

te re, Kodály Zol tán mon dá sá nak: nincs meg al ku vás ma gyar sá gá ban, mû vé sze té ben.

S min dezt meg ko ro náz za ná la egy ren dít he tet len is ten hit. Szak rá lis mû vei az élet mû

ki lenc ven szá za lé kát ad ják.

Csa lá dunk ban sok esz ten de je el kép zel he tet len Krisz tus szü le té sé nek ün ne pe 

a bá jo san meg hang sze relt Ma gyar ka rá csony cik lu sa több szö ri meg hall ga tá sa nél kül.

Ze ne aka dé mi ai éve im bôl má ig ôr zöm az el sô Szokolay-él mé nye ket: az Elsodort er dôt,

vagy a Né ger kan tá tát, ame lyek bôl az ele men tá ris erô, a szel le mes öt let gaz dag ság,

más kor az ér zé keny lel ki ség áradt. Deb re cen be ke rü lé sem után hoz zám is el ju tott

hí re a fô vá ros köz pon ti evan gé li kus ének-ze ne ka ra, a Lutheránia szá má ra kom po -

nált ora tó ri u ma i nak: a Lut her-kan tá tá nak, a Ka rá cso nyi Pasz to rál nak, a Pün kös di

ének nek, a Kan tá ta a gá lya ra bok em lé ké re cí mû nek. Ez utób bi a pro tes táns gá lya rab-

lel ki pász to rok sza ba du lá sá nak 300. év for du ló já ra ké szült 1976-ban. Er re a je les év -

for du ló ra Gárdonyi Zol tán tól és Vass La jos tól a Deb re ce ni Kán tu som is ka pott egy-

egy nagy sza bá sú ün ne pi mû vet. Meg hall gat va a Szokolay-kan tá tát el ha tá roz tam,

hogy Deb re cen ben min den kép pen be mu tat juk. Majd húsz év múl va, 1995-ben a kon -

cer tet CD-re rög zí tet tük. A da rab egy rö vid mon dat ba tö mö rí tett üze ne tét a Szen -

csey-kó dex is me ret len kró ni ká sa a mû vé gén így fog lal ja össze: „Az, ki ol va sod, légy

hû mindvégiglen. Ámen.” A hang ver seny rôl a je len lé vô szer zô így nyi lat ko zik: „A Gá -

lya rab-kan tá ta a 20. szá zad új ül dö zé se i re is utal, ami kor egy ate is ta vi lág rend szer

ha tal ma a hí vôk el len for dult. A hi tü kért el hur col tak ra le he tet len itt nem gon dol nunk.

Az én hi tem az öku me niz mus ban ke re si a fe le ke ze ti fe szült sé gek fel ol dá sát. Fél ve kér -

de zem: jö het-e még a vi lág ra olyan val lá si és lel ki is me re ti sza bad sá got olyannyi ra dur -

ván sér tô idô szak, ami kor az em be re ket a hi tü kért új ra ül döz he tik? Azt mon da nám,

hogy Berkesi Sán dor ve zény le té vel sors sze rû ez a be mu ta tó. Egy evan gé li kus ze ne -

szer zô mû vét ve zény li a re for má tus Kán tus élén a deb re ce ni Or vos tu do má nyi Egye -

tem kó ru sá val és a Deb re ce ni Fil har mo ni ku sok Ze ne ka rá val kar ölt ve, kon cert sze rû en

a deb re ce ni ró mai ka to li kus Szent An na-szé kes egy ház ban. Mint je len le vô érez tem,

szent ez a lec ke, s ta lán csak így le he tünk e ha zá ban ép pen most Krisz tus ban egyek.”

A nyolc va nas évek vé gén mind annyi an em lék szünk a fa lu rom bo lás esze lôs ámok -

fu tá sára Ro má ni á ban. A Hô sök te rén ha tal mas tö meg tün te tett, kö vet ve a terv azon -

na li le ál lí tá sát. Ezen a fe gyel me zet ten emel ke dett, gyö nyö rû ren dez vé nyen magam

is részt ve het tem. Szokolay Sán dor utó la gos el be szé lé sé bôl tu dom, hogy ô is ott
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1 A Kö szön tés elô ször meg je lent: Szokolay – Em lék könyv a ze ne szer zô 75. szü le tés nap já ra. Szerk. RADICS
Éva, Bu da pest, Kairosz Ki a dó, 2005, 107–109.



volt. Mi kor ha za ment, fél óra alatt el ké szült a né pi imád sá gok stí lu sá ban meg szer -

kesz tett szö veg, és más fél óra alatt a kó rus mû: Ima ron tás el len – Fo hász Er dély fal -

va i ért. „Nem ze tek or szág ló Is te ne! Szo ron gás ban imád ság ra in dí tott, ve sze de lem ben

fo hász ko dás ra for dí tott, saj gó szá junk ból szár ma zó sza po ra szó val, ne he zült keb lünk -

bôl ki sza kadt fenn szó val ki ál tunk hoz zád... fordítsd hoz zánk fi gyel me det! [...] Ôse ink

te me tô it, hi tünk ôr zô temp lo ma it Szent Fi a dért ké rünk, ôrizd meg!” Az ese mény a vi -

lág ma gyar sá gát is meg moz gat ta. Én a kó rus mû par ti tú rá já val né hány hét múl va

Ame ri ká ban ta lál koz tam. Egy ma gyar or szá gi na pi lap mel lék le te ként ke rült a ke zem -

be. Ha za tér ve a Kán tus sal azon nyom ban meg ta nul tuk, hogy kon cert je in ken ki fe -

jez hes sük til ta ko zá sun kat. Így hang zott el a Ze ne a ka dé mi án is az új ra in du ló Fa so ri

Evan gé li kus Gim ná zi um el sô év nyi tó ján a szer zô je len lé té ben, aki a mû vé gén az

ün nep lô kö zön ség lel kes tap sa mel lett le jött a dísz pá holy ból, és a pó di u mon hosszan

meg ölelt. Ma is úgy ér zem, ez volt az a pil la nat, ami kor a Ta nár Úr vég leg ba rát sá -

gá ba fo ga dott. Az Ima ron tás el len az óta kül föl dön is, itt hon is sok szor hang zott el,

és nem csak az én ve zény le tem mel; Bog lár ka lá nyom ze ne aka dé mis ta ként egyik

év zá ró kon cert jén, fô is ko lás di ák ja im be ta ní tá sá ban, vagy dip lo ma hang ver se nyen.

Leg utóbb a nagy vá ra di kó ru som, a Partiumi Ke resz tény Egye tem ve gyes ka ra éne -

kel te Te mes vá ron a ro má ni ai for ra da lom 15. év for du ló ján.

Nem sok év vel ez elôtt a Kán tus sal Né met or szág fe lé in dul tunk kon cert kör út ra, 

s út köz ben Sop ron ban meg áll tunk egy hang ver seny re és egy éj sza ká ra. Örö münk re

szol gált, hogy ta lál koz hat tunk az ak kor már ott élô Ta nár Úr ral. Ezen az éj sza kán 

a Kán tus szá má ra meg le pe tés ként ér té kes aján dék szü le tett: a bib li ai 134. zsol tár ra

kom po nált új ve gyes kar. Szer zô je el me sél te, hogy a leg szebb dal la mok és har mó -

ni ák ál má ban jön nek elô, és csak azt saj nál ja, hogy mi re fel éb red, ezek egy ré szét

el fel ej ti.

Ked ves gesz tus volt tô le, hogy fe le sé gem, Kis mar jai Hed vig gra fi kusmû vész kô -

sze gi ki ál lí tá sá nak meg nyi tá sát sze mé lye sen vál lal ta el. Mon dan dó ját, mél ta tá sát 

a tô le meg szo kott tar tal mas ság és mi nô ség jel le mez te.

Kö zös em lé ke ink közt ku tat va két szo mo rú al ka lom tá mad elém: Ádám Je nô és

Vass La jos te me té se. Mind a ket tô Szokolay Sán dor bú csú be szé dé vel és a Deb re ce -

ni Kán tus éne kes szol gá la tá val zaj lott. Az ilyen al kal mak hang sú lyo zot tan nyil ván -

va ló vá te szik a bú csú zó és a bú csúz ta tó lel ki együ vé tar to zá sát. Akik ott le het tünk,

ta nú sít hat juk, hogy Szokolay Sán dor nem csak ki vé te les ze ne szer zô, ha nem ka riz -

ma ti kus szó nok is. Be szé dei, elô adá sai, bár mi nô meg nyi lat ko zá sai hit val lá so sak,

erô for rá sul szol gál nak.

Drá ga Ta nár Úr! Ke rek szü le tés na pod évé ben meg kö szön jük az Úr Is ten nek a tô -

led ka pott aján dé ko kat. Az on nan fent rôl ka pott tálentumod fé nyé vel mu tass utat

ne künk, mert nagy a lel ki kör nye zet szennye zô dés, sok a csá bí tó szi rén hang, és 

a ha mis pró fé ták dá ri dóz nak. Ön zô mó don mit is kí ván hat nánk egye bet ma gunk nak:

ta níts, ne velj ben nün ket még sok esz ten de ig, irányítsd fi gyel mün ket a leg fon to sabb

tud ni va lók ra, ten ni va lók ra, bá to ríts, ha csüg ge dünk. Nem ze tünk nek nagy szük sé ge

van rád! Él tes sen, sze res sen Is ten na gyon so ká ig!
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Radics Éva

A kincs, ami van

„Za var va lel kem, mint a bom lott cim ba lom” – ír ta Arany Já nos Vá lasz Pe tô fi nek

címû ver sé ben. Ne kem is za var va lel kem, mint a bom lott cim ba lom, mert az épü let

tör té nel mi le ve gô je kö te lez. Itt szü le tett meg 1873-ban Pest, Bu da és Óbu da egye -

sí té sé vel Ma gyar or szág új fô vá ro sa, Bu da pest. A Vi ga dó adott he lyet Liszt Fe renc,

Erkel Fe renc, Dohnányi Er nô, Bartók Bé la, vagy a kül föl di ek kö zül töb bek közt

Brahms és De bussy já té ká nak is. S za var va lel kem, mint a bom lott cim ba lom, mert 

a szí vem hez kö zel ál ló két sze mé lyi ség rôl, ta lán túl zás és nagy ké pû ség nél kül mond -

ha tom, két jó ba rá tom ról, Nagy Gás pár ról és Szokolay Sán dor ról fo gok be szél ni.

A szé kely fal vak ból sok szor úgy en ged ték el a fi a ta lo kat ott hon ról, hogy „az tán

a hí red ne hogy ha ma rabb ha za ér jen, mint te”. Szokolay Sán dort a hí re meg el ôz te.

Kis lány ként kórusmûveit éne kel tem1, s hal lot tam a Vér nász ról2, amellyel, mint a di -

na mit, „aj tós tul-to kos tul” rob bant be a köz tu dat ba.

Ami kor 1973-ban a Ze ne a ka dé mi án el len pontta ná rom lett, ki tün te tés nek érez -

tem, hogy hoz zá jár ha tok. Órá in a Palestrina-stí lus, Bach in ven ci ói és fú ga szer kesz tô

mû vé sze te mel lett Né meth Lász ló, Illyés Gyu la és Kodály Zol tán szel le mét idéz te

kö zénk. Egy szer a bé kés-tarhosi is ko lá ról3 kér dez tem, amely a ze ne pe da gó gia fel -

leg vá ra volt, s ame lyet a kom mu nis ta ön kény ura lom egyik nap ról a má sik ra meg -

szün te tett. A Ta nár Úr ke se rû ség gel ve gyes, szen ve dé lyes han gon me sélt éle té nek

leg szebb él mé nyé rôl, az ének lés, a mu zsi ká lás em ber for má ló és kö zös ség te rem tô

ere jé rôl s az el sô kom po zí ci ó i ról. Et tôl kezd ve úgy érez tem, meg kü lön böz te tett sze -

re tet tel fi gyel rám. Még alig ta ní tott egy hó nap ja, ami kor el vitt a Sámson4 fôp ró bá -

já ra.5 Itt is mer tem meg a fe le sé gét, Mayát.6

Ak ko ri ban a fô is ko lai ta nul má nyok mel lett az óbu dai Ár pád Gim ná zi um ban ta ní -

tot tam. Egy szer7 a Ta nár Úr el jött egy kó rus pró bám ra, amely után hosszan be szél -

get tünk. A zse ni ösz tö nös sé gé vel fel tér ké pez te egyé ni sé ge met, az idô iga zol ta

megfi gye lé se it. Ba rát sá ga meg tisz tel te tés és rend kí vü li aján dék volt szá mom ra. Hu -

szon egy éves vol tam ak kor.

45

1 A Lórántffy Zsu zsan na Ut cai Ének- és Ze nei Ál ta lá nos Is ko lá ban.

2 Federico García Lorca [*Fuente Vaqueros, 1898. jú ni us 5. – †Víznar (Granada), 1936. au gusz tus 19.] drá -
má ja nyo mán. Be mu ta tó: Ma gyar Ál la mi Ope ra ház, 1964. ok tó ber 31., Kos suth-díj: 1966.

3 Bé kés-Tarhosi Ének is ko la (1946–1954), az az a Gu lyás György ál tal ala pí tott Or szá gos Ál la mi Ének és
Ze nei Szak irá nyú Lí ce um és Ta ní tó kép zô In té ze tet és a ve le kap cso la tos Ének-ze nei Gya kor ló Ál ta lá nos
Is ko la és Ta nu ló ott hont össze fog la ló in téz mény. Ez volt az or szág el sô ze nei szak irá nyú kö zép is ko lá ja,
ta ní tó kép zô in té ze te (a lí ce u mi érett sé gi le he tô sé gé vel) és az el sô ének- és ze nei ele mi is ko la, Kodály
Zol tán ze ne pe da gó gi ai mód sze ré nek el sô gya kor la ti meg va ló su lá sa. 1954-ben egy nép mû ve lé si mi -
nisz te ri ren de let tel meg szün tet ték.

4 A Sámson Szokolay Sán dor két fel vo ná sos, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ban 1973. ok tó ber 26-án be mu -
ta tott, Né meth Lász ló drá má ja nyo mán írt har ma dik ope rá ja.

5 1973. ok tó ber 25.

6 Dr. Weltler Mag dol na bôr gyó gyász.

7 1974. má jus 23.



Rend sze re sen meg hí vott, ha va la hol egy mû vét ját szot ták. Min den újon nan meg -

is mert da rab já ból ki hal lot tam sze mé lyi sé gé nek alap vo ná sa it. Meg ra ga dott össze té -

v esz the tet le nül egyé ni gon dol ko dás mód ja, Sha kes pe a re-rel ve te ke dô drá mai ere je,

Arany Já nos-i lí rá ja, va la mint hi tet, erôt, alá za tot és mennyei üze ne tet su gár zó öt -

let gaz dag sá ga. Fel tûnt, hogy az em be ri hang ki fe je zô ere jé re mi lyen nagy hang súlyt

fek tet. Val lot ta az Is ten ado má nyoz ta te het ség és ösz tö nös ség el sôd le ges sze re pét,

ame lyet a mes ter ség be li hoz zá ér tés, a tu da tos „míves mun ka” csak ki egé szít. Tô le

ta nul tam, hogy a szép ze ne az örök ké va ló ság elô le ge.

Több ször el jött az Auszt ri á ban élô ma gya rok kö ré be.8 Elô adást tar tot tam mû vé -

sze té rôl9 Szabadkától Sop ro nig, Gráctól Bu da pes tig. Egyik cik kem után fa xot kül -

dött: „Az Úr Is ten tart sa meg és áld ja meg tol la dat, de pen ná dat tar tó és ve ze tô

keze det is. Va kí tó fényt gyújt son min den le írt és ki mon dott sza va dért...”10

A ze nei ese mé nye ken kí vül hol ná lunk, hol ná luk ta lál koz tunk, s min dig csil lo gó

szem mel, ra gyo gó mo sollyal, su gár zó sze re tet tel ölelt át. Ne vet ve, csa pong va vál -

tott egyik té má ról a má sik ra, s gyer me ki cso dál ko zás sal ve gyes böl cses ség gel ava -

tott be gon do la ta i ba. Me sélt éle té rôl, mû ve i rôl, a kom po ná lás ról, ter vek rôl és vá -

gyak ról, a te het ség rôl és a fe le lôs sé gé rôl, köz éle ti té mák ról, a hit rôl, a ne ve lés rôl,

bi za lom ról és er kölcs rôl, sze re lem rôl, ré gi és kor társ ze ne szer zôk rôl, írók ról, köl tôk -

rôl. Egye nes, nyílt szí vû és rend kí vü li mun ka bí rá sú em ber ként a ma gyar né pet s az

em be ri sé get szol gál ta. Kö zös sé gi gon dol ko dá sá nak, ha za sze re te té nek for rá sa ke -

resz tény lel kü le te, se gí tô kész sé ge volt.

Az op. 340-es11 Pün kös di kan tá tá ját ne kem aján lot ta, ame lyet Ober schützen ben12,

majd Grácban,13 Bécs ben14 és a Bartók Rá di ó ban15 ve zé nyel tem. Jó sá gát a het ven -

ötö dik szü le tés nap já ra össze ál lí tott könyv vel kö szön tem meg, amely ben ba rá tai,

mu zsi kus tár sai kö szön töt ték. E könyv ben je lent meg elô ször Csoóri Sán dor Alig ma -

rad tunk egy né há nyan, Gyurkovics Ti bor Berzsenyi és Nagy Gás pár A kincs rôl, ami

van cí mû ver se.

Ôr zöm a tô le ka pott de di kált CD-ket, le me ze ket, kot tá kat, le ve le ket és fa xo kat.

Nagy Gás párt az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem fel sô ôri kon fe ren -

ci á ján is mer tem meg 1989-ben. Vi hart ka va ró ver se it már ol vas tam a pá ri zsi Iro -

dal mi Új ság ban, így föld be gyö ke re zett a lá bam, mi kor egy szer csak elôt tem állt.

Szó szót kö ve tett, ha ma ro san úgy érez tük, ré gi jó ba rá tok va gyunk. Édes anyá mat

is na gyon sze ret te. Nem fo gom el fel ej te ni 1989. má jus ne gye di két, ami kor su gár zó

arc cal sza ladt fe lénk: „Éva né ni, Évike! Tes sék meg húz ni a fü le met, ma let tem negy -

venéves!”
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8 Grác, Bécs, Fel sô ôr, Fel sô pu lya, Huszárokelôpuszta stb.

9 Szabadka, 2001. no vem ber 1.; Grác, 2003. má jus 24.; Bu da pest, Bartók Rá dió, 2004. ja nu ár 11.; Kör -
mend, Szín ház, 2004. jú ni us 7.; Bu da pest, Fé szek Klub, 2005. de cem ber 2.; Sop ron, 2006. ja nu ár 15.;
Bu da pest, Ka to li kus Rá dió 2006. már ci us 31.; Szom bat hely, TIT, 2006. ok tó ber 13.

10 Fax Szokolay Sán dor tól Radics Évá nak. Sop ron, 2001. áp ri lis 3.

11 2012-ben Szokolay új opusjegy zé ket ké szí tett. Ezen a kot tán még a ré gi szá mo zás sze rint op. 164. áll.

12 Oberschützen, evan gé li kus temp lom, 2003. jú ni us 15.

13 Grác, Minoritensaal, Fo rum Hungaricum, 2003. no vem ber 16.

14 Bécs, Dorotheergasse, evan gé li kus temp lom, Szokolay–Bartók-est, 2005. jú ni us 5.

15 Bartók Rá dió, 2003. ok tó ber 26.



Szám ta lan szor járt az auszt ri ai ma gya rok kö ré ben. Az ér tel met és az er köl csöt

ugyan csak pró bá ra te vô „jó zan, hely ben zsákban futós kor ban” se gí tett meg ôriz ni

a ge rin ces sé get az evidenciák ki mon dá sá val. Éb ren tar tot ta az „öt ven ha to sok és

hatvannyolcasok / het ven ha to sok és nyolc van egye sek / és fô leg tö me ge sen egye -

sek” igaz sá gát. Szi go rú an el ítél te a rend szer vál toz ta tás „mo soly el ága zá sa it” is. Min -

den kö rül mé nyek közt hû ma radt el ve i hez. Köl té sze tét hi te le sí tet te ki kezd he tet len

jel le me.

Ha Pes ten jár tam, a Hi tel szer kesz tô sé gé ben gyak ran ta lál koz tunk. Büsz ke volt

ar ra, hogy Spányi An tal püs pök úr meg hív ta a Ka to li kus Rá dió szer kesz tô sé gé be.16

Együtt men tünk Pest rôl vo nat tal Sze ged re, ahol Szokolayékkal együtt néz tük-hall -

gat tuk a Vér nász elô adá sát.17 Út köz ben, és szin te min den együtt töl tött idônkben

po li ti zál tunk. Rá iga zán il let tek Eötvös Jó zsef sza vai: „Kit nem he vít ko rá nak ér ze -

mé nye, sza kít sa ket té lant ja húr ja it!”18

Ahogy mond ta: „Bi zony, nem le het tud ni, Évikém, mit hoz a múlt!” El ke se rí tet te

az össz né pi fe lej tés. Ahogy az Örök nyár: el múl tam 9 éves cí mû ver sé ben is fi gyel -

mez tet, a fô né vi ige ne vet nagy be tû vel ír va, s ez zel a már tír ha lált halt mi nisz ter el -

nök re utal va: „Ne künk nem sza bad feledNI!” Nem sza bad fe led ni Nagy Im re ’53-as

kor mány prog ram ját, amely em be ribb éle tet ígért. Az ’56-os egye te mis tá kat s a Cor -

vin-köz szent su han ca it sem. A cso dát, hogy Dá vid is mét le gyôz te Góliátot. A kí mé -

let len meg tor lást, a hó héridôk bru tá lis csönd jét. A bal sors ke res ke dés szám ta lan

vál to za tát. Az elv te len komp ro misszu mo kat. A so ká ig te me tet len, meg gya lá zott hô -

sö ket, kik nek em lé ke ma radt a leg erô sebb. A ’68-as cseh szlo vá ki ai „test vé ri se gít -

ség nyúj tást”. S a kom mu nis ta ko pók tit kos je len té se it sem. Az Új For rás és a Tiszatáj

be til tá sát.19 Hogy rend ôrök kö vet ték, ami kor a 301-es par cel lá ban ke res te a sírt. 

S a nagy elég té telt, az ün ne pé lyes új ra te me tést. S Camus sza va it, ame lyek sze rint

a gyil ko so kat nem sza bad iga zol nunk. Még köz vet ve sem. Sôt: „né ven kell nevezNI”

ôket. Ez zel még adó sa az utó kor.

Utol já ra a kór ház ból hí vott fel, nem sok kal ha lá la elôtt. Fá tyo los, gyen ge han gon

be szélt. Csak vissza te kint ve fog tam fel: bú csú zott. Be le saj dul a szí vem, hogy már

nincs köz tünk. Te me té sé re20 együtt men tünk Szokolay Sán dor ral. Míg gyász mi sé jén

a Szentleckét és az egyik kö nyör gést ol vas tam, át vil lant bennem, hogy most zá rul

le a ti zen nyolc éves ba rát sá gunk.21 Sír kô ava tá sá ra22 is Szokolayval men tem. S Vas -

vá ron is ott vol tunk, mi kor a mû ve lô dé si köz pon tot ró la ne vez ték el.23
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16 Nagy Gás pár e-mailje Radics Évá nak, 2004. feb ru ár 19. – Az MKR kö zép hul lá mú adá sa épp Gás pár te -
me té sé nek ne gye dik év for du ló ján hall ga tott el (2011. ja nu ár 16).

17 Sze ge di Nem ze ti Szín ház, 2001. no vem ber 17.

18 EÖTVÖS Jó zsef: Én is sze ret ném... (1846)

19 1986-ban je len tek meg a Görömbei And rás ál tal rend szer vál tó nak ne ve zett ver sei: a ta ta bá nyai Új For -
rás ban az Örök nyár: el múl tam 9 éves, a Tiszatájban pe dig A Fiú nap ló já ból. Kö tet ben: Mú lik a jö vônk,
1989.

20 Nagytilaj, 2007. ja nu ár 16.

21 1989 má ju sá tól ha lá lá ig, 2007. ja nu ár 4-ig.

22 Nagytilaj, 2008. má jus 3.

23 Vas vár, 2009. áp ri lis 2.



Ôr zöm le ve le it, e-mailjeit, de di kált köny ve it. Az ok tó ber huszonharmadikai ün -

ne pé lye ink el kép zel he tet le nek ver sei nél kül; s kü lön mû sort is szen tel tünk em lé ké -

nek 2013-ban, amely re gráci ro ko nai is el jöt tek.

Hogy mennyi re mú lik a jö vônk, azt csak az utób bi egy-két év ben lát juk iga zán.

Fel za bál ják a bé ke be li kan ni bá lok. Ma nap ság is „hely zet” van. Sôt: „fo ko zó dik”.

Ismer vén kö tô dé sét a ma gyar ság hoz és a ke resz tény ség hez, ál lás fog la lá sát bo rí té -

kol hat juk.

Most néz zük meg, ho gyan nyi lat ko zott egymásról a két mû vész! Szokolay a köl -

té szet bûv kö ré ben él te le egész éle tét. Kórusmûveiben több mint har minc ma gyar

köl tô ver sét ze né sí tet te meg. Nagy Gás pár ral Balatonszárszón is mer ke dett meg.24

Szôcs Gé zá ról írt ver sét idéz te elô adá sa be fe je zé sé ül: „Gya nús va gyok, gya nús na -

gyon, / hogy még nem ütöt tek agyon!”25 A be széd után oda ment hoz zá Gás pár, és

azt mond ta: „Az ilyen so ro kat vét ke zô köl tô, íme, én va gyok!”

A bé csi Bornemisza Tár sa ság Huszárokelôpusztán tar tot ta kon fe ren ci á ját.26 A tár -

sa ság tit ká rá nak, Szépfalusi Ist ván nak27 ja va sol tam, hogy ket te jü ket hív juk meg

elô adó nak. Így is lett. A ba ko nyi va dász ház ban, ahol több na pot töl töt tünk, bô ven

volt mód egy más ala po sabb meg is me ré sé re.28 Egyetér tet tek ab ban, hogy a mû vé -

szet nem szó ra koz ta tás ra, ha nem el mé lyí tés re, vi gasz ta lás ra, fel eme lés re va ló. Szo -

kolayt el bû völ te Gás pár su gár zó, tü ne mé nyes sze mé lyi sé ge. El ra gad tat va mond ta:

„Gazsi egy iga zi vi lá gí tó to rony! A hit, az er kölcs, a tar tás, a jel lem, az igé nyes ség és

a tisz ta szel le mi ség vi lá gí tó tor nya!” Ver se it megismervén fel fe dez te, hogy a halk

sza vú köl tô ben szik lá kat meg moz ga tó drá mai erô fe szül. Íz lel get te a kü lö nös szó -

össze té te le ket és ezer nyi asszo ci á ci ó ja tá madt. El ra gad ta a len dü let, a lob ba nó láng.

Úgy érez te, hogy meg ta lál ta a ma gyar Cocteau-t.29 Ha együtt vol tak, min dig fel hív -

tak te le fo non. Az egyik a má sik nak ad ta a kagy lót, na gyo kat ne vet tünk, s érez tem,

hogy ki tû nô en tud nak együtt dol goz ni.

S hogy vé le ke dett a köl tô a szer zô társ ról? Hall gas suk meg A kincs rôl, ami van

címû ver sét, amely nek vé gén ez a mon dat áll: „Ír tam az Új Év ez red el sô nap ja i ban.”

Ma gya rul ak kor, ami kor az Ope rá ban be mu tat ták a Symphonia Ungarorumot.
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24 Szár szói ér tel mi sé gi kon fe ren cia, 1992. jú ni us 8–9.

25 Az éG csôSZ,* (és fü lem be súg ja). Té koz lók imá ja (új ver sek) a Mú lik a jö vônk bôl, 1985.

26 2000. má jus 26–27–28.

27 MMag. Szépfalusi Ist ván (*Bu da pest, 1932. feb ru ár 21. – †Bécs, 2000. de cem ber 1.), evan gé li kus lel kész,
egye te mi ta nár, az auszt ri ai Ma gyar Lelkigondozó Szol gá lat ve ze tô je, a Bornemisza Pé ter Tár sa ság ala -
pí tó tit ká ra.

28 Nagy Gás pár hon lap ja. Fo tó: Huszárokelôpuszta, Radics Éva.
http://www.nagygaspar.hu/hon lap/in dex.php/kepek

29 Jean Cocteau (tel jes ne vén Jean Maurice Eugène Clément Cocteau) (*Maisons-Laffitte, 1889. jú ni us 5. –
†Milly-la-Forêt, 1963. ok tó ber 11.) fran cia köl tô, író, fes tô, szí nész, ze ne szer zô és film ren de zô.



A kincs rôl, ami van (rész let)

Hajnali szép dallamba zárt, Árva dallam... lányka-hangon

szívnyi szelencébe csukott, s belénk költözik a lélek,

föld mélyébe titkon rejtett, déli harang bongásával

oszthatatlan közös kincsünk. [...] szól a kórus: élek, élek!

Fûszál hegyérôl a harmat

gyöngyét ajánlja az Égnek,

mekkora kincs mikor ének

üzenhet a Mindenségnek!

Ez a vers az el sô ré sze an nak a trip ti chon nak, ame lyet Gás pár a Szokolay het ven -

ötö dik szü le tés nap já ra össze ál lí tott Em lék könyv be kül dött. A kö tet tel kap cso lat ban

így írt e-mailjében:30 „Sán dor tól teg nap meg ér ke zett a NAGY KÖNYV. Kö szö net ne -

ked ked ves Éva, aki ezt nem akár mi lyen buz ga lom mal meg ír tad, meg szer vez ted,

meg szer kesz tet ted. EZ A SZE RE TET NAGY KÖNY VE: hogy Maya és te SÁN DO RUN KAT

ennyi jó em ber rel kö rül tud ta ölel ni, iga zi tett volt, eme lin tem ka la po mat. Ilyes mi re

csak a gyen gébb nek mon dott nem ké pes!!!”

Mind ket tô jük re emlékezvén fel ele ve ní tem, hogy ír tam egy cik ket31 II. Já nos Pál

pá pá ról, s meg kér tem ôket, hogy fog lal ják össze a ró la al ko tott gon do la ta i kat. 

A szív bôl öku me ni kus esz mei sé gû, evan gé li kus val lá sú Szokolay Sán dor így írt: „Ko -

runk kép er nyô füg gô tö me gei a ki spor tolt izom za tú, hi bát lan, ra gyo gó fo gak kal

széle sen mo soly gó ko losszu sok lát vá nyát ked ve lik. A kül sô ké tes ér té kû, és fô leg

mu lan dó esz té ti ká ja fon to sabb lett, mint a lé lek esz té ti ká ja. A hí vô em ber nek, a spi -

ri tu á lis lény nek azon ban tud nia kell, hol van a pri o ri tás, mi a lé nyeg.” És Nagy Gás pár

gon do la ta: „II. Já nos Pál [...] Is ten tôl su gallt út mu ta tá sai, az evan gé li u mi pa ran csok

meg élé se s az er re va ló szün te len buz dí tás ad hat ja ne künk is a re ményt: Is ten nem

hagy ta ma gá ra né pét.”

Szokolay mû vei Nagy Gás pár ver se i re

Há rom dalt kom po nált ma gyar köl tôk ver se i re szop rán szó ló ra és zon go rá ra, amely -

nek a kö zép sô té te le, a Hó ta lan a he gyek in ge32 (op. 258/b33) „új mó di bet le he mes”

Nagy Gás pár ver sé re ké szült 1992-ben.
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30 Nagy Gás pár e-mailje Radics Évá nak, 2005. de cem ber 21.

31 Tartsd meg Is ten, Szen ta tyán kat = Hír vi vô – Ka to li kus he ti lap. Szabadka, 2004. feb ru ár 8–15–22. – Át dol -
goz va: Bú csú II. Já nos Pál pá pá tól = Éle tünk. Szom bat hely, 2005. má jus.

32 NAGY Gás pár: Ha lán ték dob. Bu da pest, Mag ve tô Könyv ki a dó, 1978.

33 Da lok ma gyar köl tôk ver se i re szop rán szó ló ra és zon go rá ra (op. 258.). 1. Sü tô And rás: Ne hagy já tok az
éne ket; 2. Nagy Gás pár Hó ta lan a he gyek in ge; 3. Páskándi Gé za: Vers szemere sza ma rá ról. Be mu ta tó:
1992. Fa ra gó La u ra és Körmendy Klá ra.



A nagyze ne kar ra, szop rán- és basszus szó ló ra, or go ná ra és vegyes karra írt ora -

tó ri um, a Symphonia�Ungarorum34 (op. 320.35) a ma gyar ke resz tény ál lam ala pí tás

mil len ni u ma al kal má val szü le tett, amely jó al ka lom volt ar ra, hogy fel emel jék sza -

vu kat az em be ri ség re zú du ló igény te len ség és az „or szá go san ve zé nyelt am né zia”36

el len. A cím Szent Gel lért37 püs pök le gen dá já nak „ma lom ári á já ból”,38 az ôr le tô

 asszony tör té ne té bôl szár ma zik. E nyug vó pon tot nem ta lá ló, vé gig éne kelt, fres kó -

sze rû, át szel le mült imád ság Szent Ist ván nak és Szent Gel lért nek ál lít em lé ket. Bal -

la dák ra em lé kez te tô ké pi uta lá sa i ban benne van nem csak a ke resz tény-ma gyar

szel le mi ség, ha nem az egy ko ri szép po gány ság is.39 Har mo ni kus rend ural ko dik 

a több ré te gû, bo nyo lult szer ke zet ben. A ti zen két kü lön bö zô hosszú sá gú, vál to zó

szó tag szá mú vers sza kot Szokolay négy té tel re bon tot ta: I. Úton�(Passacaglia), II. Hit�-

ben�(Canto�di�confessione), III. Há�bo�rú�ság�ban�(Cap�ric�cio�bellico), IV. Meg�ma�ra�dás�ban

(Finale�–�Glorificazione).�Az ora tó ri u mot át-át szö vik a múlt ra em lé kez te tô idé ze tek:

az I. té tel ben a Haj�nal�lik,�haj�nal�lik... kez de tû csán gó nép dal, a II.-ban a ben cé sek jel -

sza va, az Ora�et�labora, majd egy melizmatikus mold vai csán gó nép dal – Kö�nyör�gô�-

é�nek�Szent�Ist�ván�ki�rály�hoz – szó lal meg a gye rek ka ron. A III. té tel há bo rús tom bolá -

sá ban fel sej lik a Dies�irae mo tí vu ma. A IV. té tel ele jé re esik – Jászó An na40 elem zé se

sze rint – a köl te mény arany met széspont ja, a meg ma ra dás gon do la ta. A vers bôl

kilé pô ze nei idé ze tek a Szent Ist ván ra uta ló éne kek. A Va�gyon�az�égen�egy�csil�lag

Ist ván-na pi kö szön tô, majd a II. té tel vé gén: Ó�Szent�Ist�ván�di�csér�tes�sél. Ka tar ti kus

él mény a gyer mek ka ron meg szó la ló XVII. szá za di dal la munk: a gyô zel mi ének ké

ala kí tott Ma�gya�rok�éke,�or�szág�re�mé�nye. A zá ró té tel codája a Veni�Creator�Spiritus41

pün kös di gre go ri án him nusz és az er re írt va ri á ció so ro zat, amely nek ün ne pé lyes

ra gyo gá sá ba be le csen dül a szop rán szó lón a szim fó nia alap gon do la ta: Ah,�hol�vagy

ma�gya�rok�tün�dök�lô�csil�la�ga…

A pá rat lan té te lek a ma gyar nép hányattatott sor sá ról szól nak, a pá ro sak a hi tet,

a meg ma ra dás re mé nyét su gall ják. A vegyes kar a drá mai moz za na to kat je le ní ti meg,

a lí rai csúcs pon to kon meg szó la ló gyer mek kó rus a re ményt, a tisz ta sá got su gall ja, 

a jö vô be ve tett hi tet kép vi se li.
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34 Kor�társ,�44. évf. 5. szám, 1999. má jus – Ez�red�vál�tó,�sû�rû�évek�(Száz�vers�1998�már�ci�u�sá�tól�2003�már�-
ci�u�sá�ig). Bu da pest, Széphalom Könyv mû hely, 2003.

35 Be mu ta tó: 2000. ja nu ár 3. Ma gyar Ál la mi Ope ra ház, mil len ni u mi nyi tó hang ver seny. A szop rán szó lót
Ham vas Szil via, a basszust Rácz Ist ván éne kel te, köz re mû kö dött a Ma gyar Rá dió Szimfonikus Ze ne ka -
ra, Ének ka ra, va la mint Gyer mek kó ru sa (kar igaz ga tó Strausz Kál mán és Thész Gab ri el la). Ve zé nyelt:
Vásáry Ta más.

36 Nagy Gás pár ki fe je zé se.

37 Szent Gel lért (*Ve len ce, 980. áp ri lis 23. – †Bu da, 1046. no vem ber 24.) ve len cei püs pök, ben cés szer ze -
tes. Szent Im re her ceg ne ve lô je. A Vata ve zet te lá za dó ma gya rok öl ték meg a Ke len-hegy – a mai Gel -
lért-hegy – Du na fe lô li szik lás ol da lá nál.

38 A le gen da sze rint: „Tör tént pe dig egy szer, hogy [...] az az asszony, aki a mal mot haj tot ta, éne kel ni kez -
dett. Gel lért püs pök ál mél kod va szólt Valterhez: »Valter, hal lod a ma gya rok szim fó ni á ját, ho gyan hang -
zik?« Mind ket ten ka cag tak azon az éne ken.” In: Érdy-kó�dex.

39 Vásáry Ta más (*Deb re cen, 1933. au gusz tus 11.–), a mû be mu ta tó kar mes te re után sza ba don.

40 A. JÁSZÓ An na: Nagy�Gás�pár:�Symphonia�Ungarorum.�Szent�Ist�ván�és�Szent�Gel�lért�em�lé�ke�ze�te�=�Ma�gyar�-
ta�ní�tás. 2007, 2. sz., 22–25.

41 Korzenszky Ri chárd (*Csorna, 1941. no vem ber 27.–) ti ha nyi per jel ja vas la tá ra.



Az ora tó ri u mot át-át szö vik Szokolay ál ta lá nos stí lus je gyei. Nép ze nénk bôl vett

mo tí vu mok, pen ta ton for du la tok, egy há zi nép éne kek, kö zép ko ri gre go ri án him nu -

szok, a re ne szánsz szó fes té szet, modális for du la tok, a ba rokk va ri á ci ós és imi tá ci ós

tech ni ka, a fugato, sôt a csa ta je le net ben ti zen két fo kú ság és ének be széd is, mind ez

sti lá ris tö rés nél kül, tö ké le tes egy sé get al kot va. Rit mus vi lá gá ban jel leg ze tes az

osztinátó, dal la ma i ban az elô ke, har mó nia vi lá gá ban a mix tú ra. Azon ban bár mi lyen

té mát, ze ne szer zôi tech ni kát, színt, mo tí vu mot hasz nál fel, el sô pil la nat tól mint sa -

ját ját ke ze li.

Az ope ra há zi ôs be mu ta tó szív szo rí tó, meg ha tó és le nyû gö zô volt. Most, hogy 

a kon fe ren cia vé gén fel csen dül, kí vá nom, hogy is mét „Tá mad jon hit / le gyen ál dás

/ vissz han goz zék / a meg vál tás!”

A be mu ta tó után Gás pár tól kap tam le ve let:42 „Drá ga Éva! El ju tott hoz zám a Má -

so kért Együtt43 leg újabb szá ma, s benne a te gyö nyö rû, megin dí tó írá sod Sán dor

mû vé rôl. Kö szö nöm, kö szö nöm!!! [...]” Ír ja, hogy „sze gény Arany fo rog hat a sír já ban,

hisz a Ren dü let le nül ver sét rosszul idéz tük. [...] Sán dor nak se szól tam, ô se vet te

észre, s így is éne kel ték, így van a kot tá ban is.” Az alá írás: „Gás pár = Gazsi, öreg

poé ta, librettoíró sze gény le gény.”

Szokolay a Symphonia Ungarorum után Te Deumot44 írt (op. 321.) vegyes karra.45

Alap ja az ókeresztény him nusz, amely ke re tet és táv la tot ad a kö zép rész nek, a nép

sor sát sû rí tô kö nyör gés nek. Öt vö zôd nek benne az ar cha i kus és a mo dern, a szak -

rá lis és a pro fán ele mek. A la tin szö veg ma gyar ra vált, ame lyet meg erô sít és fel emel

a zá ró „Úgy le gyen! Amen!”

A Sza vak46 cí mû ver set két szer is fel dol goz ta. Az el sô (op. 328.) vegyes karra,47

a má so dik, a Rapszodikus ének ma gyar mód ra cí mû, Óda a ma gyar nyelv hez al cí met

vi se lô mû vegyes karra, ka ma ra ze ne kar ra és or go ná ra ké szült (op. 370.).48

A Himnikus ének (op. 347.) nôi karra (vagy gye rek kar ra) írt gre go ri á nos hajlít-

gatású motetta a Di ák-dal49 cí mû vers re ké szült. A két szó la mú ság a sor zá rá sok nál

há rom, majd az zá ró ak kord nál négy szó lam ra bô vül.
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42 2000. feb ru ár 17.

43 Má so kért Együtt (Gemeinsam für andere). Az Auszt ri ai Ma gyar Evan gé li kus Gyü le ke zet lap ja. 2000/2.

44 NAGY Gás pár: Ko ro na tûz (ver sek). Bu da pest, Móra Ki a dó, Koz mosz Köny vek, 1975.

45 A „Hû ség 896–1956–1996”-díj el nye rô i nek: Tempfli J. – He ge dûs Ló ránt, Pongrácz Ger gely és vitéz lo -
vag Er dôs Lász ló hon véd ez re des tisz te le té re: a Tillai Au rél ve zet te Pé csi Ka ma ra kó rus fenn ál lá sá nak
40. év for du ló já ra küz del mes si ke re ik és pél dás hû sé gük há la adá sa ként! Be mu ta tó: pé csi szé kes egy ház,
ve zé nyelt: Tillai Au rél.

46 Mú lik a jö vônk (Vá lo ga tott és új ver sek). Bu da pest, Szé pi ro dal mi Könyv ki a dó, 1989.

47 Nagy Im ré nek és a csikvándi kó rus nak.

48 Sátoraljaújhely vá ros fel ké ré sé re – Kazinczy Fe renc em lé ké re, a Ma gyar Nyelv Mú ze u má nak fel ava tá -
sá ra Széphalmon 2008. áp ri lis 23-án.

49 A vers a gyô ri Prohászka Ottokár Orsolyita Köz ok ta tá si Köz pont új ra in du lá sá nak 10. év for du ló ja al kal -
má ból Né meth Lô rinc atya ké ré sé re szü le tett: Hit val lás. A Gyô ri Egy ház me gye lap ja. 5. évf./6. sz., 2004.
jú ni us. – A Csor ba Já nos ve zet te nôi karnak – 2004–2005.



Ezt kö vet te az Ok tó ber vé gi tisz ta lán gok50 (op. 361.51) cí mû dús hang sze re lé sû,

szó lis ták nél kü li oratorikus em lé ke zés. A kö zös mun ka kez de tén fel hí vott a két

szer zô te le fo non Sop ron ból.52 Gás pár fel ol vas ta az egész ver set. Ámul tam a „szent

su han cok” tet te in, a drá mai rob ba ná son és a köl tôi em lé ke zé sen. A mû 1948 és

1956 össze fo nó dá sá nak szép pél dá ja. A rö vi dí tett la tin gyász mi se szö ve gét kö ve ti

hét té tel ben: mint egy té tel pár ként ke zel ve a Requiem és Kyrie, a Dies irae és a Libera

me, a Sanctus és az Agnus Dei, és glorifikációnak, össze fog la lás nak szán va a Lux

aeterna.

No. 1.: Requiem (Introductio). A ze ne kar nyi tó üte mei „gond ta lan ság ból” fo ko za -

to san váltanak „a nem várt” tör té nel met író na pok han gu la tá ra, majd a Requiem

a gyer mek kó ru son hang zik fel elô ször.

No. 2.: Kyrie (Oratio). E misz té ri um sze rû té tel ben csak négy fa fú vó (alt fu vo la, an -

gol kürt, basszus kla ri nét és kontrafagott) mel lett dal lam ját szó ütô hang sze rek

sora, va la mint hár fa, cse lesz ta és or go na tár sul a ket tôs kar hoz.

No. 3.: A Dies irae (Organum Hungarorum) ze né jé nek te ma ti ká ja a Bol dog asszony

anyánk egy há zi nép ének pa raf rá zi sa és a „ha rag nap ja” szak rá lis-pro fán öt vö ze -

te. Az ere de ti ének, amely 4/4-es lük te té se he lyett 3/4-ben, ke gyet le nül fel gyor -

sí tott, scher zó sze rû haj szolt ság ban je le nik meg, a kódában szö veg gel szó lal meg.

A No. 4. Libera me (Planctus) té tel újabb Pe tô fi-ki fe je zés sel is él: „Tes tü kön nem

fú jó pa ri pák vág tat tak át, tan kok gya láz ták ôket hol tan!”

A No. 5. té tel Sanctus szö ve gû ko lo ra tú rás pa raf rá zi sa utá ni ze ne ka ri utó já ték

ke se ré des vér ta nú sá got jel ké pez, amely a har co sok nak já ró, el len ség nek is ki já -

ró, de a va ló ság ban el ma radt vég tisz tes ség.

A No. 6. Agnus Dei (Lamentatio) té tel ben egyik leg szebb pen ta ton nép dal csen -

dül fel: „Annyi bá nat a szí ve men, két rét haj lott az ege ken, ha még egyet haj lott

vol na, szí vem ket té ha sadt vol na.” Bitonális ká non nal, ady san szól va a „ma gyar

átok” fáj dal má val, majd a la tin Agnus Deivel szól a bú csú: „Te me tet len meg tört

tes tük fö lött a jö vô lé lek ha rang ja kon dult.”

A No. 7. Lux aeterna (Glorificatio) himnikus sum má zás. Két fú ga ke re te zi a té telt,

amely nek zá ró sza ka szá ban a „csak a hol tak iga zá ra hall gass!” sza vak Kodály

Psalmusának fô té má ján szó lal nak meg.53

52

50 NAGY Gás pár: 1956 fény lô ar cai (Ver sek Kiss Iván raj za i val). Bu da pest, Püski Ki a dó, 2006.

51 Be mu ta tó: Bu da pest, Mû vé sze tek Pa lo tá ja, 2008. ok tó ber 10. Köz re mû kö dôk: Nem ze ti Ének kar (kar igaz -
ga tó: An tal Má tyás); a Ma gyar Rá dió Gyer mek kó ru sa (kar igaz ga tó: Thész Gab ri el la); Nem ze ti Fil har mo -
ni ku sok. Ve zé nyelt: Ko csis Zol tán.

52 2004. no vem ber.

53 HOL LÓS Má té: Mû vek bon ta ko zó ban = Mu zsi ka, 2008. ok tó ber. (Szokolay mû is mer te té se alap ján.)



Szokolay nem akar ta, hogy a Libera me té tel „a po kol ra száll jon”. Te le fo non el mondta

a köl tô nek, aki éle te utol só nap ja i ban is kész sé ge sen se gí tett. Azon nal rög tö nöz te:

„de a lel kük már a csil la gok ban, az ég ol tá rán örök re ott van”.

Gás pár pe dig így írt:54 „Szokolay [...] jó mú zsa volt is mét. Te hát va la hogy meg kéne

ér nünk 2006 ok tó be rét.” A mun ka vé ge fe lé már na gyon be teg volt, a be mu ta tót

nem ér te meg. Így Szokolay a mû vel nem csak az ’56-os for ra da lom már tír ja it, ha -

nem Gás párt is el si rat ta.

Az ora tó ri um kom po ná lá si idô sza ká ban ké szült négyszó la mú vegyes karra és or -

go ná ra az op. 382-es A fény meg ér ke zik55 cí mû korálfantáziája.

Ter vez tek még egy kö zös ope rát, amely Werner Bergengruen56 no vel lá já ból ké -

szült vol na Há lók cím mel. Gás pár ezt ír ta ne kem e-mailjében57: „Most már nincs mese,

me gyek Sop ron ba, hogy a vég sô si mí tá so kat el vé gez zük a Nec cen, ha már Sán dor

me ré szen és lel ke sül ten be mond ta a rá di ó ba is.”58 Az ope rá ból csak a lib retto ké -

szült el.

Váz la to kat írt a Kit az ál mok ba be lé fog tak,59 a bal la da sze rû Ne fon ja tok ne kem

vesszôkosarat!60 és a több ér tel mû, fenn költ és pro fe ti kus, lé lek eme lô Sza ba dí tót

mon da ni!61 cí mû ver sek re.

Gás pár ha lál hí re62 Szokolayt mély sé ge sen fel ka var ta. A „bru tá lis csönd” be kö -

szön te kor ír ta négyszó la mú vegyes karra a Há la ének Nagy Gás pár utol só vers so rai -

ra63 (op. 363.) cí mû mû vét. Gás pár ha lá lá nak el sô év for du ló já ra ké szült a nôi kari

Gyász mi se Nagy Gás pá rért (op. 368.).64 Már meg lé vô és fris sen kom po nált anya gok

öt vö ze te a mû.65

No. 1.: Requiem – Nôi kar orgonkísérettel.

No. 2.: Kyrie eleison – A Poulenc em lé ké re írt Deplorationból (op. 50.) a cappella.

No. 3.: Dies irae – Nôi kar or go na kí sé ret tel.
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54 Nagy Gás pár e-mailje Radics Évá nak, 2005. már ci us 31.

55 Udvardi Er zsé bet (*Ba ja, 1929. de cem ber 27. – †Keszthely, 2013. feb ru ár 4.) Kos suth- és Munkácsy Mi -
hály-dí jas ma gyar fes tô 80. szü le tés nap já ra. A ti ha nyi apát ság kó ru sa.

56 BERGENGRUEN, Werner (*Ri ga, 1892. szep tem ber 16. – † Baden-Baden, 1964. szep tem ber 4.): Das Netz.
Novelle, 1956.

57 Nagy Gás pár e-mailje Radics Évá nak, 2004. ja nu ár 14.

58 Uta lás a Szokolay-éj sza ká ra, a Bartók Rá dió Notturno c. mû so rá ra.

59 Ko ro na tûz. Bu da pest, Móra Ki a dó, Koz mosz Köny vek, 1975.

60 Uo.

61 Uo.

62 †Bu da pest, 2007. ja nu ár 4.

63 Nagy Gás pár leg utol só so rai, ame lyek re író asz ta lán utóbb ta lált rá csa lád ja, meg bé ké lés rôl, el nyert ke -
gye lem rôl vallanak: „Sze ret he tett en gem az Is ten / mert te remt mé nyé nek / en gem is el fo ga dott; / sár ból-
agyag ból apám s anyám ál ma i ból...” – ifj. Sapszon Fe renc ve zet te Kodály Zol tán Ma gyar Kó rus is ko la
Vegyes Karának, 2007.

64 2008. ja nu ár 3-án a bu da pes ti Egye te mi temp lom ban volt az em lék mi se. A szent mi sét be mu tat ta: Bíró
Lász ló püs pök és Jáki Teodóz Atya (a csán gók apos to la). Be mu ta tó: soly má ri Szokolay Bá lint Nôi Kar,
ve zé nyelt: Blazsek And rea. Az Ave Maria té telt Mó zes Krisz ti na ve zé nyel te.

65 Blazsek And rea szí ves köz lé se alap ján.



No. 4.: Uram te nagy ha ra god ban – Hat szó la mú zsol tár ká non, mó do sí tott kódá-

val (2005) op. 213/a – Zsol tá rok Köny ve 6. 1.

No. 5.: Sanctus – A cappella.

No. 6.: Ave Maria – A há rom szó la mú op. 227-es nôi kari mû vet 1988 no vem be -

ré ben ír ta.

No. 7.: Lux aeterna – Eh hez a gyász mi se után egy hó nap pal ké sôbb írt or go na kí -

sé re tet.

En gem meg még min dig a sí rás foj to gat, ha ket te jük re gon do lok. Ret te ne te sen hi á -

nyoz nak. De há lát adok a Te rem tô nek azért, hogy is mer het tem, sze ret het tem őket,

s to vább ra is erôt me rít he tek élet mû vük bôl.

Bib li og rá fia

• A. JÁSZÓ An na: Nagy Gás pár: Symphonia Ungarorum. Szent Ist ván és Szent Gel lért em lé ke ze te
= Ma gyar ta ní tás. 2007, 2. sz., 22–25.

• HOL LÓS Má té: Mû vek bon ta ko zó ban = Mu zsi ka, 2008. ok tó ber.
• NAGY Gás pár: Ko ro na tûz (ver sek). Bu da pest, Móra Ki a dó, Koz mosz Köny vek, 1975.
• NAGY Gás pár: Ha lán ték dob. Bu da pest, Mag ve tô Könyv ki a dó, 1978.
• NAGY Gás pár: 1956 fény lô ar cai (Ver sek Kiss Iván raj za i val). Bu da pest, Püski Ki a dó, 2006.
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Orosz István

Nagy Gáspár és a képzômûvészet

A Nagy Gás pár és a kép zô mû vé szet kap cso la tá ról szó ló elô adá so mat ön zô mó don

egy sa ját él ménnyel sze ret ném kez de ni. 1985 ta va szán kö zös ki ál lí tás ra ké szü lôd -

tünk a fe le sé gem mel, Ke resz tes Dó rá val. A ki ál lí tást az ak ko ri Vi ga dó Ga lé ri á ban ren -

dez ték, az épü let ugyan itt állt, mint ma, de a ga lé ria ki ala kí tá sa más volt. Ak ko ri ban

a Vi ga dós ki ál lí tá sok ról te le ví zi ós be szél ge tômû sor is ké szült, A TV Ga lé ri á ja volt 

a cí me: nem cso da, hogy a tor kunk ban do bo gott a szí vünk. A mû sor ve ze tô – a ko -

ra be li mû vé sze ti élet nagy ha tal mú irá nyí tó ja – meg lá to ga tott ben nün ket, hogy fel -

mér je, va ló ban mél tók va gyunk-e a fon tos ese mény re. Dó ra jó ko rán fel kelt, hogy

meg csi nál ja a gesz te nyés te ker csét – ma már re cept nél kül is tud ja –, én pe dig úgy

pró bál tam át ren dez ni a tár sas há zi la ká sun kat, hogy egy kis jó in du lat tal mû te rem nek

néz zen ki. A hölgy elé ge dett nek tûnt mind két pro duk ci ó val, majd a hely szí ni szemle

vé gén mint egy mel lé ke sen oda ve tet te, szük sé gel te tik a mû sor hoz két szak ér tô is.

Ter mé sze te sen jól is mer tük A TV Ga lé ri á ja cí mû mû sorso ro za tot, tud tunk a szak ér -

tô ven dé gek rôl, és sej tet tük, hogy mel lénk is ren del nek majd ilye ne ket, az azon ban

vá rat la nul ért, hogy ne künk kell meg ne vez ni ôket. A hölgy in dult, a szol gá la ti gép -

ko csi mo tor ja már zör gött, töp reng he tünk még pár na pig, szólt vissza, de mi azon

nyom ban vá la szol tunk: 

– Le gyen Gazsi – mond ta Dó ra. 

– Le gyen Ti bor – mond tam én. 

– Na és kik vol ná nak ôk? – ha jí tot ta a re ti kült a hölgy a hát só ülés re. 

– Nagy Gás pár és Szentiványi Ti bor. 

– Az a Nagy Gás pár? – emel te vissza a tás kát a hölgy. – Tu dod, ked ve sem... – hal -

kí tot ta le a hang ját jó té ko nyan, mi köz ben kez dett vissza te rel ni ben nün ket a „mû te -

rem be”. 

– Igen, tu dom – húz ta ki ma gát a fe le sé gem.

Az elô zô év ok tó be ré ben je lent meg Nagy Gás pár – az ô sza vá val: „elhíresült”, ké -

sôbb „rend szer vál tó nak” aposzt ro fált – ver se, az Örök nyár: el múl tam 9 éves. „A gyil -

ko so kat né ven nevezNI!” – így szól a vers utol só so ra. Az infinitívusz vé gén az „NI”

nagy be tûk kel szed ve, hogy min den ki ért se, a ki vég zett mi nisz ter el nök mo nog ram -

ját idé zi. 1985 Gás pár szá má ra az azon na li szi len ci um el ren de lé sé nek esz ten de je

volt. Utol só ki a dás ra en ge dé lye zett verseskötetének, az 1982-es Föl di pö rök nek

Dó ra ter vez te – raj zol ta és fo tóz ta – a cím lap ját. A kö vet ke zô kö tet bo rí tó ját pe dig

majd rám fog ja bíz ni, de az csak két év múl va lesz ese dé kes, és per sze egyi künk

sem sej ti, hogy a bo rí tó le vé te tik majd a kö tet rôl és bezúzatik. Ab ban az 1985-ös

év ben már meg nyi tot ta egy ki ál lí tá so mat Gás pár, fon tos tár lat volt, ha nem is mi -

at tam. Évek kel ké sôbb, ami kor hoz zá fér he tô vé vál tak az ilyen ter mé sze tû ira tok,

mu ta tott egy rend ôri je len tést, amely azon a meg nyi tón ké szült. Tud tuk, hogy az al -

föl di kul túr ház ga lé ri á já ban is ott szor gos kod tak a „kis spic lik, szeb ben mond va

hírfor rá sok” – a Szi go rú an tit kos ál lam biz ton sá gi bar lang rajz cí mû vers sza va it idéz -

tem –, sôt a he lyi köl tô társ-ta ní tó – ké sôbb a rend szer vál tás emblematikus alak ja –
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a fü lünk höz ha jol va meg is ne vez te ôket. A fi gye lôk nek per sze rá juk, a ki ál lí tá si

meg nyi tó be szé dek ben is oly bát ran fo gal ma zó iro dal má rok ra kel lett fi gyel ni ük, arra

már alig ha le he tett gond juk, hogy az én Gás pár ál tal két ke dô nek mon dott ké pe im -

mel is bí be lôd je nek. „Dubito er go sum: Ké tel ke dem, te hát va gyok” – ta lál ta ki a ki -

ál lí tá si mot tót szá mom ra. Öröm mel fe dez tem fel, hogy Gás pár mily tu da to san és

pom pá san va ló sít ja meg az iro da lom ban azt a sza vak mö gé, so rok kö zé rej tô zô, 

a tar tal mak nak má so dik je len tést adó bra vúrt, amely rôl a kép zô mû vé szet te rü le tén

én is áb rán doz tam. Már ötö dik éve is mer tük egymást, ugyan ab ban az ut cá ban lak -

tunk (nota bene: Sop ron ban a mun ka he lyem, az egye tem mû vé sze ti in té ze te

Szokolay Sán dor há zá val volt szom szé dos), be szél get het tünk sok szor, bár meg le het,

fo ci ról s po li ti ká ról ki csi vel töb bet, mint a mû vé sze tek rôl. Kép zô mû vé szet rôl, sôt

ép pen ar ról a ter mé szet tu do má nyok kal és a ma te ma ti ká val ro kon sá got tar tó, tit ko -

san több ér tel mû mû faj ról, amely Gás pár kó dolt kép ver sét is él tet te, ak ko ri ban leg -

töb bet a má sik „szak ér tô vel”, Szentiványi Ti bor ral tár sa log tam. Vagy in kább ô tár -

sal gott ve lem. Mû velt sé ge lefegyverzô volt, ô tu dott a leg ko mo lyabb dol gok ról 

a leg tré fá sab ban, s a leg vi dá mab bak ról a leg ko mo lyab ban be szél ni, bár alig ha nem

az zal volt a leg na gyobb ha tás sal rám, hogy ked venc gra fi ku som, a hol land Maurice

Cornelis Escher pon tos má sa ként lé pett be az éle tem be. Ugyan az a sza káll, ugyan -

az a bölcs já té kos ság, a fri zu ra és a fi lo zó fia is egy for ma. Va la hol kül föl dön lát ta egy

mun ká mat, és ha za tér ve fel ku ta tott, ami nem le he tett túl sá go san könnyû ab ban 

a te le fon nél kü li vi lág ban. De Ti bor le le mé nyes ség ben utol ér he tet len volt, ál lí tó lag

az an gol ki rály nô vel is le ve le zett, és per sze Nagy Gás pár ral is jó ba rát ság ba ke rült.

Vissza is ka nya rod nom hoz zá, meg a té vé bôl ér ke zett mû vé szet tör té nész hölgy höz.

Ez a köl tô nem pub li kál hat, így szólt a ká dá ri dik tá tum. És ko mo lyan is vet ték,

sôt a nyil vá nos sze rep lé sek re is ki ter jesz tet ték a Nagy Gás pár ra vo nat ko zó til tást,

a nyil vá nos ság csú csa pe dig ak ko ri ban a te le ví zió volt.

– Egy szó val tu dod... – süp pedt vissza a szer kesz tô asszony a leg mé lyebb fo te -

lünk be – tu dod, és még is ôt aka rod? 

Dó ra hajt ha tat lan volt, azt akar ta, hogy vagy Nagy Gás pár ül jön mel let te a te le -

ví zi ó ban, vagy sen ki más. Szó szót kö ve tett, ér vek re el len ér vek jöt tek, de az ál lás -

pon tok jot tá nyit sem kö ze led tek, lá to ga tónk te le fo nál ni akart, ami ak ko ri ban, vo na -

lak hí ján ta lán egész Budakeszirôl le he tet len lett vol na, majd lát va, hogy itt már 

a mû so ra fo rog ve szély ben, ar ra a konk lú zi ó ra ju tott: Nagy Gás pár nem je len het

meg a kép er nyôn, ez ugye bár fak tum, ám hi va ta lo san csak az iro dal mi szer kesz tô -

ség nek ad ták ki az ukázt, va gyis ne ki a kép zô mû vé sze ti osz tály élén ta lán nem is

len ne kö te le zô tud nia. Ek kor már csak ön ma gát gyôz köd te, ami vé gül si ke rült. Ha

baj lesz, ô majd nem fog ja tud ni, hogy ez a Nagy Gás pár az a Nagy Gás pár. Na gyon

szép nek lát tam ak kor Dó ra di a dal mas áb rá za tát, mi köz ben ven dé günk a für dô szo -

bá ban ke ze it mos ta, és be val lom, a mû vé szet tör té nész höl gyet is be csül tem ezért

a hir te len jött, bölcs am né zi á ért.

Gás pár nak sok kép zô mû vésszel volt kap cso la ta, ba rá tai közt fes tôk, szob rá szok,

fo tó sok, gra fi ku sok, épí té szek vol tak. Ver se i ben gyak ran szó lít ja meg ôket, il let ve

pró za kö te te i nek je len tôs ré szét al kot ják a kép zô mû vé szek rôl szó ló írá sok, mû elem -

zé sek és a ki ál lí tá si meg nyi tók. A meg idé zett mû vé szek és al ko tá sok alap ján, 

a budakeszi szo bák fa lán füg gô ké pek is me re té ben, emel lett tud va, ki ket vá lasz tott
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köny vei il luszt rá to rá nak vagy könyv bo rí tói ter ve zô jé nek, meg le he tô sen jól kör vo -

na laz ha tó az a vi lág, amellyel Nagy Gás pár leg in kább ro kon szen ve zett, és amely -

ben sa ját köl tôi vi lá gá val ro kon kép zô mû vé sze ti vi lá got lá tott. El sô ként a köl tô ba rát

Nagy Lász lót em lí tem, aki, ha köl tôi élet mû ve nem ho má lyo sí tot ta vol na el a benne

la kó kép zô mû vészt, bi zo nyá ra gra fi kus ként is je len tôs lett vol na. A fi á val, And rás -

sal kö zös ki ál lí tá su kat meg nyit va ír ta ró luk Nagy Gás pár: „...apa és fia, Lász ló és

And rás a Na gyok kö zül, kik valának vér be li kéz mû ve sek, köl tôk, raj zo ló mû vé szek.”

Nem na gyon is mert, de a rajz mint önál ló kép zô mû vé sze ti mû faj va la mi kor a XIX.

szá zad vé ge fe lé, vagy in kább a XX. szá zad ele jén je lent meg. Raj zol tak per sze ad -

dig is, de azok nak a raj zok nak – ha mû vé szek raj zol ták – a váz la tai, elô ké szü le tei 

a ter vei vol tak va la mely ké sôbb meg szü le tô al ko tás nak. Vi zu á lis meg jegy zé sek,

ame lyek funk ci ó ju kat te kint ve közelebb áll tak az írás hoz, mint a fes té szet hez.

Messzebb utaz va vissza az idô ben, oda, ami kor ír ni csak ke ve sek tud tak, vagy ami -

kor még nem is vol tak be tûk, a rajz az írást he lyet te sí tet te. Úgy is mond hat ni: a raj -

zo lás volt ma ga az írás, a gon do la tok to vább adá sá nak leg ter mé sze te sebb esz kö ze.

Én a két mû vé sze ti ág össze tar to zá sá ra, sôt azo nos sá gá ra vo nat ko zó uta lást hal lok

ki Nagy Gás pár imén ti mon da tá ból. Nagy Lász ló gra fi kai és köl tôi vi lá gá nak leg köz -

vet le nebb ro ko na Kon dor Bé la. „Köl tô és fes tô: egy. Ez a meg ál la pí tás jó val több,

mint a sze mély azo no sí tá sa. Mert Kon dor mû kö dé se kép- és köl te mény al ko tás ban

va ló ban azo nos ihletettségû, azo nos ere jû is. Ré gó ta lá tom, hogy benne a fes tô és

a köl tô nem ki egé szí ti, ha nem föl té te le zi egymást.” Nagy Lász ló írt így Kon dor ról, és

a két már el is mert köl tô kol lé ga ba rát sá ga ré vén az if jú Nagy Gás pár ban már ko rán

tu da to sult a mû fa jok kor res pon den ci á ja irán ti ér dek lô dés, sôt az iro da lom és a kép -

zô mû vé sze tek egy más ra u talt sá gá nak hi te. A még ott hon ról, a va si vé gek rôl is me rôs

Il lés Ár pád kap csán is a köl té szet és a fes té szet össze tar to zá sa jut eszé be: „ké pei 

a ma gas lí ra or ma i ra mu tat nak, [...] test vé ri hír nö kök.” Ver set ír a ké pek hez, vers sel

bú csú zik el Nagy Lász ló tól és Kon dor tól, és a to váb bi írá sok „cím zé se” alap ján szinte

„mû csar nok nyi vá” bô vít he tô az anyag azok nak az al ko tók nak a mû ve i bôl, aki ket

kö zel gon dolt ma gá hoz. A zász ló tar tó Korniss De zsô; az arkördög, ar kan gyal Sché -

ner Mi hály; So mos Mik lós, va gyis SM mes ter, aki ben MS mes ter tá vo li ro ko nát lát ja;

a plasz ti kus po é zist mû ve lô Illyés Ist ván; a sze líd ga ra bon ci ás Luzsica Ár pád La jos;

a szá za dok kal be szél ge tô tér kép raj zo ló So mo gyi Gyô zô; a cso dák és ál mok határ -

mezs gyéjén lép ke dô Ke resz tes Dó ra; a ke reszt hor do zó Olasz Fe renc; Pol gár Ró zsa,

aki nek szak rá lis mû vé sze tét nem is len ne sza bad sza vak kal érin te ni; az ál mok ujj le -

nyo ma ta it fel mu ta tó Ka to na Sza bó Er zsé bet és a hamuhodó pil la na to kat tör té nel -

münk nek föl aján ló Ha ris Lász ló. A köl te mé nyek mel lett a ki ál lí tá si meg nyi tó szö ve -

gek a leg pon to sabb irány tûk. Mi köz ben be mu tat ja az al ko tó kat és a mû ve i ket elem zi,

ki ol vas hat juk azt is, hogy me lyek azok a szán dé kok, sti lá ris jel leg ze tes sé gek, ame -

lye ket a sa ját mû fa ja szá má ra fon tos nak, köl tôi vi lá ga szem pont já ból is kö ve ten dô -

nek tart. Lieber Évát be mu tat va ír ja: „Mert tit kok van nak itt, ké rem, és ne mes lá to -

má sok! Egy részt a szak rá lis té mák és a folk lór ih let te alaptoposzok alá za tos vál la -

lá sa és ter mé keny to vábbgon do lá sa. Más fe lôl pe dig a mes te ri en ki kí sér le te zett

tech ni ka – fes té szet és hím zés – szor gal mas gya kor la ta, amely már ma ga is tar ta -

lom szer ve zô, éthoszt adó su gár zás. A fá rad ha tat lan mun ka me net ha son la tos le het

a kö zép ko ri kó dex má so ló Ráskay Lea és Sö vény há zi Már ta mun ká já hoz. Ami kor az
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ih le tet nap ról nap ra, s év rôl év re kar ban kell tar ta ni. Akár az el be szé lô köl te mé -

nyek nél vagy epo szok nál.” Leg alább annyi ra írói vagy köl tôi fe la dat az is, ame lyet

Kônig Ró bert re bíz, mint amennyi re raj zo lói, gra fi ku si: „A lé te zés ana tó mi á ját a kul -

tú rák, mí to szok és mi to ló gi ák határmezsgyéjén, vagy ke resz te zé si pont ja in föl ál lí -

tott ma gas les rôl vizs gál ja és raj zol ja to vább. Vagy fes ti és for máz za...” Gás pár oly -

kor meg mu tat ta a ver se it, sôt, mi vel ’90 kö rül vet tem egy fény má so ló gé pet, át is

hoz ta ôket le má sol ni; a kép zô mû vé sze ti té má jú fel ké ré se i rôl is gyak ran be szélt, ha

át ug rott hoz zánk, vagy ha a fa lunk ban la kó mû vé szek kö ré ben – Kiss Iván, az 56

fény lô ar cai cí mû kö tet raj zo ló ja és Illyés Ist ván szob rász jut eszem be – ül tünk. Ha

el ju tott egy ér de kes tár lat ra, meg ál lí tott, hogy ne künk is ajánl ja. Volt, aki rôl tô le

hal lot tam elô ször. Igen, a fo ci és a po li ti ka után tény leg a kép zô mû vé szek rôl esett

köz tünk a leg több be széd. Meg per sze azok ról a mun kák ról, köl tôi pro duk tu mok ról,

ame lyek ese té ben már szin te ha tá ros, sôt egymásra lapolódik a két mûnem. Ame -

lye ket nem csak ol vas ni, néz ni is kell. A kép zô mû vé szet ha tár vi dé ké hez tar toz nak a

kép ver sek, a kalligrammák, ami kor ti pog rá fi ai ele mek, szö veg tör de lé si meg ol dá sok

ad nak új je len tést a tar ta lom nak. Nem elég hall gat ni vagy ol vas ni, lát ni is kell ôket,

a fo gal mi rész és a lát vány együtt ér vé nyes. Janus Pannonius óta több-ke ve sebb

in ten zi tás sal je len van a ma gyar iro da lom ban (Szenczi Mol nár, Bocskay György,

Balas si, Kas sák, Tamkó Si ra tó), az tán a XX. szá zad vé ge fe lé új ra éled. Nagy Gás pár

ko rai kép ver se i re Nagy Lász ló kalligrammái le het tek ha tás sal.

A nem csak kva li tá sai mi att elhíresült Örök nyár: el múl tam 9 éves cí mû ki lenc -

soros opuszt – va la ki ön gyil kos vers nek ne vez te – min den ki is me ri. Bár oly kor hall -

hat juk, ahogy szí né szek vagy di á kok sza val ják, sôt, a köl tô ma ga is fel mond ta hang -

le me zé re, még is jó ko ra je len tés vesz tést ered mé nyez, ha nem lát hat juk. A verzállal

sze dett be tûk, leg fô kép pen az infinitívuszok vég zô dé se ként há rom-há rom al ka lom -

mal meg je le nô „NI” a vers leg fon to sabb je len tés hor do zó ele me, ame lyet a ki vég zett

mi nisz ter el nök mo nog ram ja ként ol vas ki az ol va só, de csak az, aki lát ja is a ver set,

meg per sze az, aki ki jár ta a ’70-es, ’80-as évek rejt je le zô is ko lá it, az „ol vass a so -

rok kö zött” cí mû iro dal mi és a „nézz a ké pek mö gé” cí mû mû vé sze ti sze mi ná ri u -

mokat.

Egy fok kal bo nyo lul tabb köl tôi já ték az ak rosz ti chon, va gyis az olyan köl te mény,

amely ben a so rok kez dô be tû it – oly kor utol só be tû it is – füg gô le ge sen össze ol vas -

va je le nik meg az új ér te lem, de csak össze ol vas va, mert hall va a ver set el ma rad 

a má so dik je len tés. Leg több ször az episz to lák hoz il lesz tett ele gáns grá ti szok nak

tûn nek az ak rosz ti cho nok, de a ve lük meg szó lí tott köl tô és mû vész kol le gá kat lis -

táz va még is sej tel mes va rázs kör raj zo lód hat: Bartók Bé la, Ha tár Gyô zô, Lá zár Er vin,

Oláh Já nos, Pin tér La jos, Mo nos to ri Im re... Tör té ne te sen az én ne vem re is írt egy

tizen egy so ros ak rosz ti chont, ame lyet csak azért ho zok szó ba, hogy a mû he lyé be

be lát has sunk. Csi szol ta, polírozta az anya got, há rom vagy négy vál to za tot is meg -

mu ta tott, mi re az egyik alá oda ír ta: „Ez le gyen a vég le ges.”

Volt egy kö zös mun kánk is, a Ki biz to sí tott be széd cí mû könyv bo rí tó já hoz raj zolt

gra fi kám – ’68-ra utal va egy meg tört ge rin cû cseh szlo vák ra dírt áb rá zolt – kö ré

kon cent ri kus spi rá lok ba ren dez ve fel ír ta az Egy könyv bo rí tó ha lá lá ra cí mû ver sét.

A két szer zôs al ko tás 1990 után Kecs ke mé ten a Kor társ Köl té szet – Kor társ Gra fi ka

Bi en ná lén lett ki ál lít va.
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A ha gyo má nyos kép ver se ken a szö veg test egy jól fel is mer he tô áb ra szi lu ett je -

ként je le nik meg, és ez az áb rá zo lás ter mé sze te sen egé szí ti ki, sôt gaz da gít ja a tar -

tal mat. Nagy Gás pár sza bá lyos kép ver sei je len tôs ré szét ad ják az élet mû nek, és ki -

tûn nek a kor társ köl té szet bôl is. Sír kô, kút, zász ló, ke reszt, lép csô, ke hely, nyíl és

fa törzs for má jú ver se ket is ta lá lunk, de oly kor csu pán a szim met ria, a kö zép ten -

gely re zárt el ren de zés, ha tet szik, a „non fi gu ra tív” tör de lés ad ün ne pé lyes sé get 

a tar ta lom nak.

A Nagy Gás pár köl té sze tét meg ha tá ro zó vizualitásról be szél ve a leg fon to sabb

te rü let per sze a köl tôi ké pe ké, a lá to má sok vi lá gáé len ne. Már a köl tô rôl meg je lent

leg el sô kri ti ká ban is ezek ere jét emel te ki Kor mos Ist ván: „Ver se i ben fol tos szal ma -

zsák fö lé száll az an gyal; a feresztô tek nô ben ke se rû a mák; a köl tôt hal szál ka ként

szúr ják át gyö nyö rû jö ven dö lé sek, a le há mo zot tan fön sé ges ko pár Ma gyar or szág-

me den ce cson tok.” A Nagy Gás pár ra oly jel lem zô tö mör fô né vi össze té te lek, a „vers -

szók” zö me – Czigány Ló ránt bennük lát ta az író leg fon to sabb köl tôi esz kö zét –

egyút tal lát ha tó, a re ce hár tya bel sô fa lá ra erô tel jes ér zé ki kép ként ve tü lô lá to más

is. Rögzülnek, mint Go et he retinális utó ké pei, és elô hí vód nak az ol va só ban sok év

után is. Rab szíj kí gyó, szal tó sza bad ság, cel la mo csok, tó csa fény, tö meg sír ha za, bûnbá-

natlila tri bün, pen gé nyi nap fény, me rô le ges álom, csil la gok gótikuma, indigósötét

éjsza ka, já rom ba fo gott sze mek, a be tûk könny csepp jei, mo soly el ága zás, jég os tya, le -

mez haj, sár fel irat... Csak azért gyûj töt tem ide ezt a né hány, szin te meg érint he tô en

ér zék le tes, egy bel sô op ti ká val akár le is fény ké pez he tô ele met, hogy meg pró bál -

jam ki je löl ni egy eset le ges to váb bi vizs gá ló dás irá nyát, amely re ez az elô adás nem

vál lal koz hat.

Egy ap ró sze mé lyes epi ló gus azon ban még tar to zik a tör té net hez: Dó rát a for -

ga tás szü ne té ben fél re hív ta a té vés szer kesz tô asszony, lát szott raj ta, hogy még

min dig ag gó dik, hát ha va la ki szó vá te szi, hogy ke rül a köl tô, Nagy Gás pár a mû so -

rá ba, de leg fô kép pen az én sze líd ar cú fe le sé gem el szánt sá gát pró bál ta meg fej te ni.

Egy szer csak ki bök te: 

– Mondd csak, lá nyom, nem vagy te vá ran dós? 

Ô volt az el sô, aki meg tud ta. A mû vé szet tör té nész hölgy va la mi kor má jus ban

láto ga tott meg min ket. A ki ál lí tás au gusz tus el se jén nyílt. A kö vet ke zô év ele jén,

janu ár nyol ca di kán szü le tett meg a lá nyunk: An na Ida.
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„Symphonia Ungarorum”

A közös mű értelmezései





Szokolay Sándor

Symphonia Ungarorum
Szent István és Szent Gellért emlékezete

Nagy Gáspár versciklusára, nagyzenekarra, szoprán- és basszusszólóra, orgonára, vegyes karra és gyermekkarra

HAR MA DIK SZIM FÓ NIA

I. Úton (Passacaglia)

II. Hit ben (Canto di confessione)

III. Há bo rú ság ban (Cap ric cio bellico)

IV. Meg ma ra dás ban (Finale – Glorificazione)

(Gregorian vál to za tok a „Veni Creator Spiritus” himuszra)

Mû ve im mon dan dó ját, hang zás vi lá gát, de még stí lu sát és for má lá sát is – szin te máig

– ma gán ügy nek tar tom.

Ma gyar sá gom ön tu da tát – mint hi te met is – vál la lom, de egy re ke vés bé ér zem

meg fejt he tô nek és ma gya ráz ha tó nak. Elég, ha azt, ami bennem él: bel sô leg ér zem

és sza ba don írom!

Fi a ta lon a meg va ló sí tott Ma gyar Ze nét be fe je zett nek érez tem at tól, hogy a XX.

szá zad ra ab la kot nyi tó Liszt: Bartók és Kodály ál tal vált tel jes sé szá munk ra!

Ké sôbb épp en nek for dí tot tunk há tat újat ke re sô igye ke ze tünk ben! Nem szük sé -

ges az eh hez tár sult nem zet ron tás ká ro san tár sa dal ma sí tott áram la ta i ra ki tér nem.

Ép pen azok ról a meg újí tó ér zé sek rôl szó lok in kább, amik a nagy ja ink ár nyék tól

va ló fé lel münk ben el ûz ték és meg vi lá gí tot ták azt a tényt, hogy nem me rült ki ma -

gyar sá gunk ki fe jez he tô sé ge! Sôt: te het sé ge ink nek azo nos ság tu da tunk iga zabb ter -

mô ta lajt ad, mint a gyö kér te le nek.

A Symphonia Ungarorum ki fe je zést Nagy Gás pár ral az is mert Szent Gel lért

legen da „ôr le tô asszony” tör té ne té bôl vet tük. Nem Szent Ist ván és Szent Gel lért

cse lek mé nye sí tett tör té ne tét akar tuk kronológikusan meg éne kel ni – hi szen az zsák -

ut cá ba ve zet he tett vol na –, ha nem egy eleink em lé ke ze te ál tal ön fag ga tó orato ri -

kus szim fó ni á ban vágy tunk a múl ton és je le nen át a jö vô be irá nyí ta ni okul ni vá gyó

fi gyel mün ket!

Nagy Gás pár ver se it már több ször meg ze né sí tet tem. Köl tôi sé gét, tar tá sát s e té -

má ra ér zé ke nyen fi gye lô te het sé gét pró bá ra tet tem. Egy iga zán mély sé ge sen ôszin -

tén át be szélt, csen de sen lo bo gó es tén: va la mi kor köl csö nös ih le té sû ins pi rá ció

elha tá ro zás sá vál to zott.

Hi he tet len rö vid idô alatt a tel jes vers cik lus el ké szült. Örö möm az zal lett tel jes,

hogy a vers nem csak önál ló szép sé ges köl te mény, ha nem a ter ve zett négyté te les

ze nei for mát fi nom íz lés sel elô öl töz tet te. Ke rül te az idô sze rû en al kal mit, je le ní tet -

te az idôt len ség örök üze ne tét és az örök ké va ló ság fé nyét.

Bár csak az ez red for du ló lel ki gaz da go dá sá nak fo há sza le het ne va la mennyi re ez

a mû Ope ra há zunk ban, a ze ne temp lo má ban!
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Pécsi Györgyi

Millenniumi ódák Nagy Gáspár költészetében
Symphonia Ungarorum, Hullámzó vizeken kereszt

Ki vé te les he lyet fog lal nak el Nagy Gás pár köl té sze té ben a mil len ni u mi ün nep sé gek -

re írt rep re zen ta tív kö zös sé gi ódái, a Symphonia Ungarorum és a Hul lám zó vi ze ken

ke reszt cí mû ek. Az elôb bit Szokolay Sán dor fel ké ré sé re ír ta, az utób bit König Ró -

bert li nó met szet-so ro za ta ih let te, s mind két nagy kom po zí ci ó ban gaz da gon át szôtt

szám ve tés ben idé zi fel a ma gyar ság meg ma ra dá sá nak kri ti kus tör té nel mi pont ja it,

s ta nú sít ja, hogy csak az erôs hit és a ke resz tény ér té kek hez va ló hû ség tart hat ta

meg a nem ze tet. A nem ze ti sors kér dés sel fog lal ko zó köl te mé nyek olyan so rát foly -

tat ja, mint Kölcsey Zrí nyi-ver sei, Vö rös marty nak az 1840-es évek ben írt nagy köz -

éle ti köl te mé nyei vagy Jó zsef At ti la Hazámja.1 Egy be szél ge tés ben Nagy Gás pár

meg em lí ti, hogy ere de ti leg trip ti chon ban gon dol ko dott: „Két hosszabb ver sem ben,

me lyek a ze ne és kép zô mû vé szet, te hát a testvérmúzsák öle lé sé ben is ih le tôd tek,

nagy já ból el mond tam, hogy mi fé le meg ren dült ség gel és büsz ke ség gel né zek vissza

egy ez red év re. Ha si ke rül, még ezen [a] nyá ron a har ma dik rész is el ké szül, ez lenne

majd az én el sô szám ve té sem, együtt a há rom pe dig a mil len ni u mi trip ti cho nom, ha

tet szik: »ver ses szárnyasoltárom« az Úr is ten szí ne elôtt.”2 A trip ti chon zá ró da rab -

ja azon ban nem ké szült el, s az em lí tett in ter jú ki vé te lé vel a köl tô se hol nem tesz

em lí tést egy har ma dik vers rôl, így nem sejt het jük, mi lyen köl tôi ví zió tel je se dett

vol na ki. A cson ka trip ti chon két da rab ja 2003-ban az Ez red vál tó, sû rû évek cí mû

kö tet ben, össze tar to zá su kat meg erô sít ve, egy más mel lett, hang sú lyos he lyen, a kö -

tet ten ge lyé ben je lent meg.

Mind két vers a ma gyar nem zet emel ke dô sza ka szá nak fel eme lô en szép pil la na -

tát ál lít ja fó kusz ba, az ál la mi ság szü le té sé nek és a ke resz tény ség nek a ta lál ko zá sát.

Nagy Gás pár or ga ni ku san ala ku ló köl té sze te a kez de tek tôl szo ros kap cso lat ban áll

a ke resz tény ség gel és a ka to li kus hit tel. Ele in te e ha gyo mány szak rá lis, li tur gi kus

jel ké pe i nek, szim bó lu ma i nak vers be eme lé sé vel, majd pe dig a transz cen dens is ten -

hit re va ló rá ta lá lás ke gye le mé vel. Azon ban a köl tô tra dí ci ó ra épü lô, sze mé lyes

élmény ként, mé lyen meg élt ka to li kus hi te nem csu pán egy sze mé lyes tu dat for ma

szá má ra, mert vi lág ké pe sze rint a hit tör té nel mi leg is meg erô sí tést nyert, hi szen 

e hit ben fo gant az ál lam ala pí tás, az or szág épí tés, a ke resz tény ség hez va ló el kö te -

le zô dés pe dig egy be forrt a nem zet mél tó ság tel jes fel emel ke dé sé vel.

En nek fel is me ré sé ben Nagy Gás pár szá má ra meg ha tá ro zó sze re pet ját szott is ko -

lá ja, a 996-ban Ma gyar or szá gon el sô ként ala pí tott pannonhalmi ben cés gim ná zi um.

„Ne kem a ma gyar tör té nel met je len ti az altemplom épí té sét el kez dô Gé za fe je de -

lem tôl, az apát sá got meg ala pí tó Szent Ist ván tól, az ott if jú ként meg for du ló Im re
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her ceg tôl – má ig. Ha van tör té nel mi szem lé le tem – a né ma kö vek bôl is a ke resz -

tény ség, a ma gyar szel lem és kul tú ra su gár zá sát ki hal ló és meg tar tá sát fon tos nak

vé lô haj la mom – azt ott kap tam.”3 „[...] mond tam már bár ká nak is, amely a ma gyar -

ság sze ren csé jé re – im már 1000 esz ten de je! – fenn akadt ezen a szi lárd löszhalmon,

hogy Ke let és Nyu gat ha tá rán kul tú rát, lel ki sé get me ne kít sen és köz ve tít sen. Igen:

Is ko la a ha tá ron/he gyen! [...] Itt le het tem én is »puer scholasticus«, ahogy ír ta volt

az el sô ma gyar ho ni író, Pannonhalmi Bol dog Mór (1050-ben), ki nek kéz je gye ott

sze re pel a Ti ha nyi Ala pí tó le vé len.”4 Pannonhalmi ben cés di ák ként Nagy Gás pár

gyak ran mi nist rált az Ár pád-ko ri altemplomban, so kat ki rán dult Bakonybélbe is, ahol

a kró ni kák sze rint több évig re me tés ke dett és imád ko zott Gel lért püs pök a té rí té -

sek után még so ká ig pogánykodó ma gya ro kért, utóbb pe dig a köl tô vissza té rô ven -

dé ge a ti ha nyi apát ság nak.5 Pan non hal ma, a ti ha nyi apát ság, a Ba kony, Veszp rém,

a föld raj zi, va ló sá gos tájhazába palimpszesztként be le vé sô dik az ál lam ala pí tás, az

is ko la ala pí tás, a ke resz tény ség fel vé te le, a leg ré geb bi, ere de ti for má já ban fenn ma -

radt ma gyar or szá gi ok le vél, amely el sô ma gyar írá sos nyelv em lé kün ket is ôr zi.

„Ezek a di ák ko ri él mé nyek is se gí tet tek ab ban, hogy Szokolay Sán dor szim fo ni kus

ora tó ri u má hoz, a Symphonia Ungarorumhoz ver ses hát te ret ad jak.”6

Is mert, hogy a mil len ni u mi ün nep ség so ro zat 2000. ja nu ár 3-án a Ma gyar Ál la mi Ope -

ra ház ban Szokolay Sán dor Symphonia Ungarorum cí mû szim fó ni á já nak ôs be mu ta -

tó já val vet te kez de tét, en nek szö veg köny vé nek meg írá sá ra a ze ne szer zô Nagy

Gás párt kér te fel. Szokolayt idéz ve ír ja Görömbei And rás: „Meg ra gad ta ôt az, hogy

mû vé sze te min den össze te vô je, bel sô és kül sô vi lá gá nak tel jes egyen sú lya HAR MO -

NI KUS REND BEN ÉL! Er re a »rend re« len ne szük sé ge egész ren dez he tet len vi lá gunk -

nak.” Szokolay Sán dor azt is ész re vet te, hogy e kom po zí ci ó ban Nagy Gás pár köl tôi

meg ér zé sei „a sors sze rû sú lyos össze füg gé sek múlt ján, je le nén át a jö vô be vi lá gí tó

je len sé gek tör té ne lem mé vá ló tör vé nye it” a bi zo nyít ha tó ság nál job ban fel is me rik.

Mind amel lett ro kon szen ves volt szá má ra az a vak me rô ség, amellyel Nagy Gás pár

„min den kor éles re ál lí tot ta ver se it”7, utal va a köl tô 1984-ben az Új For rás ban, il let ve

a ’86-ban a Tiszatájban meg je lent „rend szer vál tó” ver se i re.

„A mû al cí me: Szent Ist ván és Szent Gel lért em lé ke ze te. Ám tá gab ban és jel zéssze -

rû en az egész ma gyar tör té ne lem ez red éve benne fog lal ta tik: gyôz tes és vesz tes

csa ták kal, áru lá sok kal, el bu kott szent for ra dal ma ink kal, le ti port sza bad ság har ca -

ink kal, or szág cson kí tás sal, ilyen-olyan dik ta tú rák kal, de a még is va gyunk mél tó

büsz ke sé gé vel is, mely nek az ori gó já ban a ke resz tény sé get föl ve vô és vé del me zô

Szent Ist ván ki rály és leg fôbb mun ka tár sa, Szent Gel lért áll.”8
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A vers la tin cí me azon nal tág kul tu rá lis és kul ti kus tér be he lye zi a köl te ményt, 

a Symphonia Ungarorum ugyan is az el sô írott em lé ke a ma gyar ze ne tör té net nek, 

a fo ga lom a XV. szá zad ban la tin nyel ven le jegy zett Gel lért-le gen dá ban je lent meg:

„Tör tént pe dig egy szer, hogy va la ki nek vé del mé re a ki rály hoz igye ke zett; an nak 

a vi dék nek egy er dôs ré szén, mely disz nók leg el te té sé re szol gált, volt egy ta nya, és

eb ben dél idô ben meg szál lott. Itt éj fél tájt ma lom kö vek za ját hall ja, amit egyéb ként

még nem ta pasz talt. Cso dál ko zott, hogy mi le het ez. Majd az asszony, aki a mal mot

haj tot ta, éne kel ni kez dett. Cso dál koz va szó lott er re a püs pök Walterhoz. »Hal lod-e,

Walter, a ma gya rok szim fó ni á ját, mi kép pen hang zik?« És mind ket ten ne vet tek az

éne ken. Mint hogy pe dig a mal mot egy asszony haj tot ta ke zé vel, az ének ma ga sabb ra

szállt, a püs pök pe dig eköz ben ágyá ban fe küdt, még egy szer így szólt még min dig

mo so lyog va: »Ma gya rázd meg ne kem, Walter, mi fé le dal la mú ének lés ez, amely lej -

té sé vel ar ra kész tet, hogy az ol va sást ab ba hagy jam?« Amaz pe dig ezt mond ta:

»Nó tá nak dal la ma ez! Az asszony, aki éne kel, en nek a gaz dá nak a szol gá ló ja, aki nél

szál lást kap tunk. Urá nak bú zá ját ôr li ilyen kor, mi kor a vi dé ken más fé le ma lom ép -

pen nem ta lál ha tó.«” Ne vet tek, az az ör ven dez tek, gyö nyör köd tek a szá muk ra is me -

ret len, de a ma gyar ság lel kü le tét pon to san le ké pe zô pen ta ton dal lam hal la tán.

A Symphonia Ungarorum is és a Hul lám zó vi ze ken ke reszt köl te mény is ti zen két

ré szes kom po zí ció. A 12-es szá mot a ré gi kul tú rák a tel jes ség szá má nak te kin tet -

ték, az aszt ro ló gia 12 je gyet ha tá roz meg, 12 az alap ja idô szá mí tá sunk nak – a nap

2´12 órá ból, az év 12 hó nap ból áll –, Iz ra el né pe 12 törzs bôl áll, az apos to lok is

12-en vol tak, a Mennyei Je ru zsá lem ka pu i nak szá ma 12, a temp lom 12 alap kô re

épült, 12-szer 12 em bert vá lasz tot tak ar ra, hogy je len le gye nek a bá rány imá dá sá -

nál. A 12 ré szes tel jes ség azon ban a Symphonia Ungarorum köl te mény ben 12 na gyon

kü lön bö zô vers for má ból épül fel – a sza bad vers tôl az ôsi ma gyar ta go ló rit mu sig,

da lig –, ame lyek egy részt a köl te mény egé szét di na mi kus rit mus ba te re lik, más részt

ez a szag ga tott ság, mo za i kos ság, meg koc káz ta tom: kol lázssze rû ség azon ban ép pen

ar ra lesz al kal mas, hogy ha tal mas tör té nel mi idô ket kap csol jon össze a nép ván dor -

lás tól, a hon fog la lás tól a ma gyar nép vi ha ros meg pró bál ta tá sa in át a meg ma ra dás

ethoszának a meg fo gal ma zá sá ig. A köl te mény a tör té net fel idé zé se mel lett több ré -

te gû en struk tu rált, és kontrapunktosan szer kesz tett. A tör té ne lem vál ság hely ze te i -

ben min dig meg je le nik a meg tar tó szik la szi lárd ér ték és erô, a pél dá za tos éle tû

szen tek, Ist ván és Gel lért ér ték ta nú sí tá sa, il let ve a ma gyar nyelv nem zet meg tar tó

ere je és a ma gyar nyel ven for má ló dott Ige, a köl té szet.

A Symphonia el sô té te le, a ván dor ló ma gyar ság zak la tott ha za ke re sé se, lét küz -

del me, a nyers ter mé szet és a tár gyi vi lág szét szórt alap sza va i nak gyor su ló rit mu -

sú egymásba kap cso ló dá sa ér zé kel te ti a há nyat ta tást: „Pusz ták – kö vek [...] / zab lák

– nyi lak”, hogy vé gül a „tü zek – ke zek” szó pár az ott hon ra ta lá lás meg nyug vá sát je -

lez ze. A „ke zek” azon ban már át ve zet a vers egé szét át fo gó, ol tal ma zó, imád ko zó

kéz hez: „ott az a kéz / az az egye dü li / mely imá ra haj lik // mint ha szép arany ló

hídon / kel ne át egy nép / mi re meg haj nal lik...”; és „össze kul csolt ke zek híd ján / ér -

kez tünk szí ved hez Ist ván” – a kéz és a híd a vers leg erô sebb, a köl te mény egé szén

át íve lô, a té vely gô úton le vés, út ke re sés után a „megvilágosulás”, a rá ta lá lás ke -

gyel mé nek a szim bó lu ma.
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A 2–3. rész Szent Ist ván ke resz tény hit tel tel jes or szág épí tô, a 4. pe dig a ko ro nát

ho zó, Im re her ce get is ne ve lô Szent Gel lért kül de té sé nek szak rá lis össze fo gó ere jé -

nek pom pá za tos szép sé gét idé zi fel: „Ist vánt erô sí tô / Im rét föl ne ve lô / ve len cei

ben cés / szí ve tisz ta zen gés. // Szólt ab ban a lé lek / hal ha tat lan zú gás / te nye ré ben

ten ger / pün kös di mo raj lás.” Az 5. rész az ál lam ala pí tást kö ve tô bel sô har co kat

veze ti be jaj szó val: „Éne kel-e ér tünk / va la ha akár ki? / Nô vé rünk vagy hú gunk? /

Sá mán pap vagy bár ki?” A 6. a ré gi és az új, a po gány és a ke resz tény ma gyar tör -

zsek, a „test vér test vér el len” zaj ló ke gyet len bel há bo rút idé zi fel di na mi kus el len -

té tek kel, hogy az ön pusz tí tó test vér há bo rúk ve szé lyé nek el há rí tá sát nagy ívû szim -

bó lum mal old ja fel: Nagy Konstantin is mert ví zi ó já val, pár hu za mot von va Eu ró pa

szü le té se, meg szi lár du lá sa és a ma gyar ál lam ala pí tás kö zött: „elô a ke reszt tel / [...]

/ gyôz ni fog e jel ben.” A köl te mény leg fon to sabb üze ne te a 7. té tel ben, az arany -

met szés pont ján9 fo gal ma zó dik meg, itt je lent ke zik elô ször a meg ma ra dás gon do la -

ta: „De meg állt és meg ma radt / vil lám-dár dák kal át vert ég alatt / [...] / ami kor áll ni

lát szott is ha ladt”, amely még há rom té tel ben mind annyi szor a tör té nel münk vál -

sá gos hely ze té re (ta tár já rás, hó dolt ság ko ra) adott vá lasz ként nyo ma té ko san meg -

is mét lô dik. A 11. té tel össze fog lal ja a tör té nel mi ta pasz ta la tot: csak az erôs hit és

a ke resz tény ér té kek hez va ló hû ség tart hat ta meg a nem ze tet, a zá ró rész pe dig

pátosszal tel jes him nusz, há la adó imád ság Szent Ist ván hoz és Szent Gel lért hez, 

s egyút tal az ál ta luk kép vi selt ér té kek hez, lel ki ség hez va ló hû ség meg erô sí tett fo -

ga dal ma: „Ki rá lyi kéz / vé rünk vé re: // Bennünk lük tet / ez red éve!”

Te kin tet tel ar ra, hogy a vers ze nei elô adás szö veg köny vé nek ké szült, sti lisz ti kai -

lag, gram ma ti ka i lag a köl tô nek bi zo nyos egy sze rû sí tés re kel lett tö re ked nie, nem 

a köz ért he tô ség, ha nem az elô ad ha tó ság kri té ri u mát szem elôtt tart va. A köl te mény

ezért egy sze rûbb alak za tok kal él, pár hu za mok kal, is mét lé sek kel, hal mo zá sok kal, el -

len té tek kel, in ver zi ók kal, egy sze rûbb rím szer ke ze tek kel, a gaz da gon struk tu rált ké -

pek, tró pu sok he lyett pe dig a jel sze rû me ta fo rák, szim bó lu mok nö ve lik meg a vers

je len téski su gár zó ere jét (kéz, híd, vil lámdár dák, hó dí tók hord ája, ko vász és só, két

fe ne po gány), ám az alap sza vak, alap ki fe je zé sek, me ta fo rák gyors vá gá sa, di na mi -

ku san hul lám zó rit mu sa bal la dai tö mör sé gû sû rí tést ké pez. A köl te mény azon ban

nem csak tör té nel münk, ha nem pár hu za mo san nem zet meg tar tó nyel vünk, köl té sze -

tünk szép fog la la ta is. Az egy sze rû nek ha tó tex tust je len tés több szö rö zô erô vel szö -

vik át a – poszt mo dern esz köz tá rá ból jól is mert – pa zar intertextusok, al lú zi ók:

hodu utu rea (a ti ha nyi apát ság ala pí tó ok le ve lé ben a leg el sô szór vány nyelv em lé -

künk); „ma lom ári á ja” (Gel lért-le gen da); „ora et labora” (ben cés jel mon dat); „Nem zet

ha bar csá hoz / ké rik a vé re met” (Kô mû ves Ke le men bal la dá ja); „két fe ne po gány

közt” (kuruckori köl té szet); „szirt a ha bok közt” (Arany Já nos: Ren dü let le nül), „ami kor

áll ni lát szott is ha ladt” (Pe tô fi: Füst be ment terv), „köd szür ke bá dog-bol to zat alatt”

(Tol las Ti bor: Be bá do goz tak min den ab la kot). Az erôs je len tés sel bí ró ven dég szö ve -

gek, intertextusok, al lú zi ók nem csak tág szel le mi ho ri zon tot ké pez nek a tör té nel mi

múlt kö ré, de ezek be a ven dég szö ve gek be rej ti a köl tô mély azo no su lá sát és sze -

mé lyes val lo má sát is: a vál sá gos tör té nel mi idôk ben a ne ves és név te len ma gyar
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köl tôk sors kö zös sé get vál lal va a nem zet tel, cse lek vô erô vel min dig meg fo gal maz -

ták, ki éne kel ték a meg ma ra dás hi tét és re mé nyét.

A Symphonia Ungarorum pár ver se a szin tén ti zen két ré szes Hul lám zó vi ze ken ke -

reszt cí mû val lo má sos tör té nel mi tab ló. A nagy kom po zí ci ót az aján lás sze rint König

Ró bert ti zen két ré szes li nó met szet-so ro za ta ih let te. Vers és gra fi ka so ro zat szin te

egy idô ben, 1999-ben Tihanyban a Ma gyar Kép zô mû vé sze ti Egye tem nyá ri tá bo -

rá ban ké szült. 2000-ben Nagy Gás pár ver sét és König ti zen két met sze tét kö zös

map pá ban, öt ven szá mo zott pél dány ban a szent end rei Vincze Pa pír me rí tô Mû hely

is ki ad ta, utóbb pe dig több kö zös ki ál lí tá son ke rül tek be mu ta tás ra.

Al kal mi vers te hát a Hul lám zó vi ze ken ke reszt is. A met sze tek ins pi rál ták a köl tôt,

fôbb mo tí vu ma ik, ér ték ta nú sí tá suk kö ze li, de el té rô tó nu sú a meg ol dá suk. König

Ró bert düreri mély sé gû (Szakolczay), he ro i kus küz del met meg je le ní tô so ro za ta 

„a drá má nak egy olyan szen ve dés fo ko za tát ké pes meg je le ní te ni, amely nek tör té né -

sei (az azok ra va ló uta lás) Krisz tus ke resztha lá lát épp úgy föl ele ve ní tik, mint a fény

föl szab da lá sá val a táj gol go tai sö tét ség gel ví vott har cát”.10 Nagy Gás pár ver se vi -

szont ben sô sé ge sebb, meghittebb, sze mé lye sebb él mény rôl vall: a gyöt rel mes lét -

harc he lyett az „emel ke dô nem zet” és a ke reszt össze fo nó dott szép sé gé nek köl tôi

ví zi ó ját kel ti élet re – a ver sen gô já ték fel sza ba dí tó örö mé vel.

A Symphonia Ungarorum szag ga tott sá gá val, kol lázssze rû sé gé vel szem ben a Hul -

lám zó vi ze ken ke reszt ben az üze net és a vers for ma tel jes har mó ni á ja va ló sul meg.

A köl te mény hang üté se, tex tu sa egy tó nu sú, ti zen hat so ros stró fái – két rö vid szeg -

men tum ki vé te lé vel – ré gi ma gyar ütem hang sú lyos, vál to zó met szé sû nyol ca sok ból

épül nek, a bib li kus szim bó lu mok hang sú lyo zá sa pe dig fel erô sí ti a vers szak rá lis-

archa i kus at mosz fé rá ját. A vers cí me itt is erôs szim bó lum: „A ha jó az egy ház jel ké -

pe, ôs idôk óta. A ke reszt pe dig az egy há za tyák írá sa i ban, ké pi vi lá gá ban a ha jó nak

az ár bo ca. »Hul lám zó vi ze ken ke reszt...« És bár mennyi re is vi ha ros a víz, an nak 

a sza vá ra, aki az út, az igaz ság és az élet, an nak a sza vá ra el áll a szél, ki si mul a víz,

és nagy csen des ség tá mad.”11

A vál to zó narrációjú vers ben a köl tô köz vet le nül is meg vall ja sze mé lyes ér de -

kelt sé gét, kö tô dé sét és ren dít he tet len hi tét. Je len ko ri böl cse le ti me di tá ció, lát vány

és in ven ci ó zus köl tôi lá to más lá gyan hul lám zó rit mu sa kap csol ja össze a rég múl tat,

a le gen dá kat, a tör té nel met a mosttal, a min dig je len lé vô ol tal ma zó ke reszt alatt. 

A vers utal tör té nel münk ma gyar vir tus sal le gyô zött vi ha ros szá za da i ra is, de a fó -

kusz ban az ál lam ala pí tás szakralitása, il let ve a gyô ze del mes és gyöt rô dô Szent Ist -

ván ki rá lyi és em be ri alak ja áll. A köl tô be ve ze tô tû nô dé sét gyö nyö rû lá to má sos

kép kö ve ti, a kom po zí ció egyik leg tö ké le te sebb da rab ja:
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Reg gel van mint ezer éve

ki rá lyi kos víz hez bal lag

vad sze der közt ér a fény re

tal pát be fon ja a har mat

krisz tus tö vis érin te né

Ura fönt rôl ko ro náz ná

sze me fo rog a Nap fe lé

nem va gyok még olyan bá rány

ki a há rom sá got ér ti

kor tyo lom vi zét ten ger nek

pan non tó nak a legszélin

mit mon da nak ten ger szem nek

ar ra lo vag ló ki rá lyok

po gány har cok ból gyôz te sen

s könnye ik ta vá ba lá tok

csak az Is ten meg se gít sen!

Csu pa szép ség, fi nom ság, na iv báj, fény és ra gyo gás! A hon fog la ló ma gya ro kat még

po gány ki rá lyi bá rány vár ja, de már ki vá lasz tott, az égi üze net hor do zó ja – a Je le -

né sek köny vé nek bá rá nya a ko ra ke resz tény ség is mert ikon ja –, szakrálisba át for -

dult je len té se a kö vet ke zô sza kasz ban vi lá go so dik meg: „bi zony a Pász tor áll hat itt

/ ki éret tem is hal ni megy.” Nem test vér harc ban, ha nem szak rá lis rí tus ban, a krisz -

tu si meg vál tás be tel je sü lé sé nek fel is me ré sé ben, egy faj ta üdv tör té ne ti rí tus ban

veszi fel a ke resz tény sé get a nem zet. Ezért „Kop pány kö ve it is tisz tán”, en gesz te lô

ál do zat ként, s nem le gyô zött el len ség ként épí ti a fal ba Szent Ist ván. Az ál lam ala pí -

tás idill jét az is ko la la pí tás idill je kö ve ti, Pan non hal ma, s egyik el sô, bi zo nyo san ma -

gyar di ák já nak, a ké sôb bi Bol dog Mór nak a Szent Im re-le gen dá ban meg örö kí tett

talál ko zá sa Im re her ceg gel, majd az idillt meg tö ri a bel vi szály és az if jú her ceg ha -

lá la. A fáj da lom tól meg tört Ist vánt vi szont már hang sú lyo zot tan a mai köl tô szó lítja

meg ren dült há la adás sal: „égi anyát vá lasz tot tál / ami kor ott sír va sír tál / [...] / vé gül

hoz zá fo hász kod tál / ol tal má ba aján lot tál / min den élôt s kö vet rö göt / azt is aki el -

köl tö zött.”

A köl te mény su gal la tos tör té ne lem idé zé se sze rint a „ta tár, tö rök s más ha du rak”

okoz ta pusz tu lás szé lé rôl mind annyi szor Jé zus Krisz tus ke reszt je, az erôs ke resz -

té nyi hit s a szent ki rá lyok erôt adó pél dá ja men tet te meg né pün ket. A nyol ca dik

té tel ben fo gal ma zó dik meg a vers leg fon to sabb – és Nagy Gás pár egész köl té sze -

té nek sok fé le for má ban meg fo gal ma zott – alap üze ne te: „mert amed dig egy ha rang

szól / és a táj ban áll kô ke reszt / Is ten ad dig ott ara szol / la di kod ban s ve led evez.”

A köl te mény utol só négy té te le lá to má sos köl tôi ér tel me zés, meg ren dült ér ték ta nú -

sí tás: vi lá gunk va la mennyi szeg le te, a csil la gos ég tôl a vi zek mély sé gé ig a transz -

cen dens Is ten és Má ria, a ma gya rok nagy asszo nya ol tal ma alatt áll, ezt a ke gyel met

pe dig csak a há la il let he ti. Az ének mon dó vé gül fel ol dó dik, elszemélytelenül az

ének ben, a gó ti ka temp lom épí tô i nek név te len sé get pa ran cso ló bel sô vé tett tör vé nye

sze rint: a kö zös sors meg élt él mé nye sem mi fé le disszo nan ci á nak nem hagy rést, az

or szág szent ki rá lya, a ha za hû vi té zei ûzött sé gük ben is gyö nyö rû ek, meg ma ra dás -

ra, mél tó ság ra ser ken tôk.
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A né mi képp Csanádi Im re Írott ké pek cik lu sá ra em lé kez te tô Hul lám zó vi ze ken ke -

reszt nagy kom po zí ció az egy sze rû dal ke cses sé gé vel, já té kos sá gá val és a kró ni kás

éne kek, zsol tá rok, imád sá gok ar cha i zá lá sá val a ré gi es ség han gu la tát új ra te remt ve

te szi a múlt ér té ke it meg hit ten sze mé lyes sé. Az ar cha i zá ló rag rí mek („vá lasz tot tál-

sír tál”, „szü lô je-meg ôr zô je”) az asszo nán cok („al ka lom-hírhalom”), a fi gu ra etymo log -

cák („sír va sír tál”, „hal ként hall ga tó ha lak ból”), a kalevalás al lú zi ók („sza kál lam mint

a sza kál lad”, „sze me im mint a sze me id”), a kor idé zô, han gu lat fes tô sza vak, más kor

a Weöres Sán dor-i mes te ri könnyed sé gû rí mek, il let ve a vers szö veg bel sô rit mu sá -

nak ele gáns gör dü lé keny sé ge, a cik lus erôs ze ne i sé ge hoz lét re rend kí vül ko he rens

szö vegar tisz ti ku mot, ma ra dan dó köl tôi mû vet.

Nagy Gás pár egész élet mû vé nek ar chi mé de szi pont ja a múlt ra va ló em lé ke zés és

em lé kez te tés, il let ve a tör té nel mi fe lej tés el le ni küz de lem. A ma ga ko rá nak leg in -

kább ne u ral gi kus pont já ra, az el hall ga tott ’56-os for ra da lom ra, a for ra da lom hô sei -

re és az áru lá sok ra em lé ke zett ko nok kö vet ke ze tes ség gel és ki vé te les er köl csi tar -

tás sal. Az el lent mon dá sos rend szer vál to zás után, a mil len ni u mi ün nep sé gek ide jén

azon ban egy rö vid idô re még re mél te, hogy a nem zet új ra erôs kö zös ség gé forr hat

össze, s a Szent Ist ván-i szel le mi ség és lel ki ség je gyé ben ta lán va ló ban el kez dôd -

het egy új or szág épí tés. Eb ben a hit ben szü le tett meg két össze tar to zó – és mél -

tány ta la nul ke vés fi gye lem ben ré sze sült – nagy ívû ver se, a Symphonia Ungarorum

és a Hul lám zó vi ze ken ke reszt cí mû köl te mény, ame lyek ben a nem zet és a nem ze ti

tör té ne lem leg szebb, leg fel eme lôbb pil la na ta it hív ta vers be. A ver sek fi no man

demonst ra tív ka rak te rét a mai ol va só ta lán már ke vés bé ér zé ke li, de a köl tô ér ték -

ta nú sí tá sa szem ben állt az ez red for du lót még mar kán san jel lem zô, örö költ poszt -

bal ol da li ide o ló gi á val, amely ideologikusan és in téz mé nye sen uta sí tot ta el az ön ér -

té ké re büsz ke múlt tu da tot, és szem ben a poszt mo dern ér ték re la ti viz mu sá val,

amely ci ni ku san két ség be von ta a nem ze ti múlt va lós ér té ke it.

A tör té nel mi fe le lôs ség há rí tá sa és a tör té nel mi em lé ke zet vesz tés ve sze del mes

ér dek há zas sá gá ról ír ja Tzvetan Todorov, hogy „a XX. szá zad to ta li tá ri us rend sze rei

rá mu tat tak ar ra, hogy lé te zik egy ve szély, amely nek lé té rôl e rend sze rek elôtt sen ki

nem tu dott: az em lé ke zet el tün te té se. [...] Ezek a tö rek vé sek idôn ként meg buk tak,

de bi zo nyos, hogy más ese tek ben – me lye ket per definitionem nem tu dunk szám ba

ven ni – si ke res volt a múlt nyo ma i nak el tün te té se.” Todorov sze rint a múlt meg -

szün te té sé nek ve szé lye nem csak a kom mu nis ta és fa sisz ta rend sze rek sa já tos sá ga

volt, más elô for du lás ban, ám lé nye gét te kint ve ma is ha son ló an foly ta tó dik a fo -

gyasz tói tár sa dal mak ban, ahol, ami kor „ha gyo má nya ink tól el sza kad va és a sza bad -

idô tár sa dal má nak kö ve tel mé nyé tôl el bu tul va, meg foszt va olyas faj ta szel le mi

kíván csi ság tól, mint pél dá ul a múlt nagy mû ve i ben va ló ott ho nos ság, ar ra va gyunk

ítél ve, hogy vi dá man ün ne pel jük a fe le dést, és el éged jünk meg a pil la nat hív sá gos

örö me i vel. [...] És ily mó don a de mok ra ti kus ál la mok ugyan ab ba az irány ba te rel -

nék pol gá ra i kat, amer re a to ta li tá ri us rend sze rek: a bar bár ság ural ma fe lé.”12 Todo -

rov mo rál fi lo zó fi ai ér te lem ben ve ti fel a kér dést, és mo rál fi lo zó fi ai ér tel me zés ben
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uta sít ja el a múlt fe lej tést; sze rin te a múlt to tá lis meg ta ga dá sa nem a kon zer va tív

íz lés, esz té ti kai ér ték rend és nem a meg me re ve dett ha gyo mány el le ni prog resszív

lá za dás, ha nem egy ahumánus új bar bár ság meg va ló su lá sá nak fe nye ge tô en re á lis

elô je le.

Nagy Gás pár a múlt fe lej tés el len úgy til ta ko zik, hogy fel erô sí ti a múlt ra va ló em -

lé ke zést, sze mé lyes em lé ke ze té be eme li és a nagy sze rû múlt ban va ló ott ho nos ság

örö mét fo gal maz za meg, mert köl tôi vi lág ké pe sze rint bennünk él múl tunk, tör té -

nel mi, iro dal mi, nyel vi örök sé günk, sor sunk tu dá sa, s e tu dás bir tok lá sa ad hat ja meg

ne künk a vi lág ban va ló ott ho nos ság bé ké jét és nyu gal mát. Az em lé ke zet tôl va ló

meg fosz tás, a múlt nyo ma i nak el tün te té se el len pörölnek ver sei, azt is mét li, hogy

lé te zik foly to nos ság, il let ve, hogy a múlt – tör té nel mi, iro dal mi örök sé günk, sor sunk

tu dá sá nak – bir tok lá sa meg ad hat ja a vi lág ban va ló ott ho nos ság bé ké jét és örö mét,

s ezért az em lé ke zet fenn tar tá sa va ló sá gos al ter na tí va a „bar bár ság fe nye ge tô ural -

má val” szem ben, hogy nem le het „ál ta lá ban” fenn tar ta ni az em lé ke ze tet, az az nem

le het anél kül em lé kez ni, hogy ne ne vez nénk meg az em lé ke zet tar tal mát.

A Nagy Gás pár-lí ra azért is meg gyô zô, mert ugyan a köl tô vi szo nya hang sú lyo -

zot tan ar tisz ti kus, de ar tisz ti ku ma min dig mo rá lis dön té sen, er köl csi ala po kon nyug -

szik, a sze mé lyes vál la lá son túl a ma gyar köz éle ti és sors köl té szet ha gyo má nya is

er re kö te le zi. „A ki mon dás volt a meg ma ra dás zá lo ga, a szó, az ige a lé lek bá to rí tá -

sát meg hosszab bí tó (hogy biblikusabban szól jak) ama jó or vos ke ze, kö tö zôgé ze se -

be ink re, amely a szí vet is rend be tet te. Kö vet kez he tett a Sursum corda! [Emel jük

fel szí vün ket! – P. Gy.] Ami ó ta csak [az] el sô ma gyar vers nek ne ve zett imá ban a húr

meg pen dült bennünk, te hát az Óma gyar Má ria-si ra lom óta. De nyil ván elôbb is,

ami kor már az öröm és fáj da lom órá it sza vak ba, dú do ló ének be fog lal ják az el sô ig -

ri cek, sá má nok, pa pok, a nyu ga ti gye pü kig elô me rész ke dô ma gya  tör zsek ki sze melt

fi a i ként a fe le lôs kö zös ség, a nem zet szü le té sé nek köd be ve szô haj na lán. [...] És az -

tán az or szág el vesz té se, a tö rök dú lás után: a le he tet len bôl men ti köl tôk so ra – Ba las -

si tól, Zrí nyi tôl pré di ká to ro kon és vég vá ri lan to so kon át a nyel vet és a re ményt.”13
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Eôsze László

Szokolay Sándor Symphonia Ungaroruma

Jo gos szá zad vé gi pa nasz, hogy a min den na pok to la ko dó „ál ze né je” hát tér be szo rít ja,

ma gá ba ol vaszt ja, sôt szin te meg pró bál ja ki ik tat ni éle tünk bôl a va ló di mû vé sze tet.

Ta lán a múlt ból le het ne erôt me rí te ni a hely zet meg vál toz ta tá sá hoz. De hát má ra

a tra dí ci ó val va ló szem be for du lás is tra dí ci ó vá vált.

Csak hogy a ta ga dás nem épít, ha nem rom bol. Aki vi szont bí zik a jö vô ben, az épí -

te ni akar. Ilyen al ko tó Szokolay Sán dor, Kunágota szü löt te, a le gen dás békés-tarhosi

szel lem ôr zô je, Far kas Fe renc nagy sze rû mesteriskolájának ne velt je. Nem a múlt tal,

ha nem a je len nel for dul szem be az új év ez red kü szö bén – a jö vô ért. Úgy tart ja,

hogy a ha gyo mány tisz te le te össze egyez tet he tô a ha gyo mány meg ha la dá sá ra, az

újí tás ra irá nyu ló tö rek vés sel.

Nap ja ink ban alig ha nem na gyobb ki hí vást je lent egy kom po nis tá nak éne kel he tô

dal la mot, kon szo náns har mó ni át le ír ni, mint ne he zen kö vet he tô kí sér le te zés be me -

rül ni. A járt úton ha lad va újat te rem te ni ugyan is nemcsak több me rész sé get, ha nem

ára dóbb te het sé get is kí ván. A szim fó nia pe dig mint mû for ma, a szá zad al ko nyán

kü lö nö sen prob le ma ti kus.

„A mi nem ze dé künk nem írt szim fó ni á kat, mert azt el avult for má nak tar tot tuk”

– sza bad ko zott már Kodály is a tô le szim fó ni át sür ge tô Toscanininak. A maestro vá -

la sza mind össze ennyi volt: „A for ma nem avul hat el, csak a tar ta lom.” Ez az 1930

má ju sá ban Bu da pes ten el hang zott pár be széd más sze rep lôk kel akár nap ja ink ban is

meg is mét lôd het ne.

Szokolay ars po e ti cá ja sze rint „egy mû faj ak kor él to vább, ha üze ne te van a min -

den ko ri má nak is”. Né ze tét nem csak sza vak ban hir de ti, tet tek re is vált ja. Vér be li

ope ra kom po nis ta lé té re már har ma dik szim fó ni á ját bo csát ja út já ra. S te gyük hozzá:

mind egyik igen csak kü lön bö zik a má sik tól, mert szer zô jük – ter mé keny fan tá zi á já -

nak bi zony sá ga kép pen – mû rôl mû re meg tu dott újul ni.

Az el sô, vi szony lag sze rény együt tes re írt szim fó nia hó do lat volt a nagy bé csi

mes te rek, Haydn, Mozart, Beethoven elôtt. A má so dik a Lisz ten, Bartókon,

Muszorgsz kijon ki fej lô dött egyé ni ség tel jes ki bon tá sá ról ta nús ko dott e mû faj ban is.

A har ma dik pe dig még to vább megy a for ma meg újí tá sá ban.

A két és félszáz éves szim fó nia ke re te i nek fel la zí tá sa már Berliozzal meg kez dô -

dött. Az ál ta la nyi tott ös vé nyen so kan el in dul tak, s kü lön bö zô ered ménnyel jár tak.

A leg messzebb re ta lán épp Szokolay Sán dor ju tott: leg újabb mû vé vel szin te Mahle -

ren is túl tett, hi szen az ez red for du ló ra egy vé gig éne kelt szim fó ni át írt, me lyet az

ösz tö nös és tu da tos ele mek egyen sú lya jel le mez. Nem csak ôsi és új össze öt vö zé se,

vo ká lis és hang sze res mû fa jok, ope ra és szim fó nia egy be ka ro lá sa ez a kom po zí ció,

ha nem az ed di gi szer zôi élet mû sum má ja, sôt szin te né pünk sor sá nak ze nei össze -

füg gé se is egy ben.

Nagy Gás pár ne mes ve re tû mo dern vers cik lu sá ra ké szült, te hát prog ram ze ne.

A szûk sza vú, balladisztikus, so kat sej te tô, ke ve set ki mon dó szö veg nem tör té net -

írás, amely nek kö vet he tô cse lek mé nye len ne, még is benne van szin te egész tör té -
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nel münk. A lát szó lag la zán kap cso ló dó so ro kat ké pi uta lá sok, rej tett össze füg gé sek

fû zik szer ves egy ség be. Ope ra szer zô nek va ló fe la dat eb bôl az anyag ból szim fó ni át

for mál ni.

Szokolaynak si ke rült a bal la dá ból drá mát te rem te nie. A ti zen két kü lön bö zô

hosszú sá gú, vál to zó szó tag szá mú stró fát négy rész re bon tot ta, s az egyes té te le ket

prog ram sze rû cí mek kel lát ta el: „Úton” – „Hit ben” – „Há bo rú ság ban” – „Meg ma ra -

dás ban”.

A té te lek szá ma, ze nei ka rak te re így lé nye gé ben meg fe lel a ré gi ek ál tal szen te -

sí tett sza bá lyok nak. Az egyes té te lek mûformája vi szont egyál ta lán nem kö ve ti 

a ha gyo má nyo kat: a két szél sô va ri á ció so ro zat, nem pe dig szo ná ta, il let ve ron dó; 

a köz bül sô ket tô pe dig sza ba don ára dó val lo más, il let ve cap ric cio, nem pe dig tri ós

for ma, il let ve me nü ett vagy scher zo. A mû szer ke ze te azon ban szi lárd, erô tel jes

kont raszt ha tá sok ra épül. A pá rat lan té te lek né pünk há nyat ta tá sa i ról szól nak, a pá -

ro sak pe dig a hit rôl, mely a meg ma ra dás re mé nyét nyújt ja.

A szö veg és az al ka lom, de sa ját el mé lyü lés re, sti lá ris le tisz tu lá sa is ar ra kész tette

a kom po nis tát, hogy bát rab ban me rít sen az ôsi nép ze ne és a kö zép ko ri grego riá num

anya gá ból. Így vált har ma dik, oratorikus szim fó ni á ja ko ráb bi Mar git ope rá já val ro -

kon lel kü le tû al ko tás sá. A lisz ti polimodalitást itt egyé ni han gú polipentató niá val

cse rél te fel.

En nek ru gal mas sá ga biz to sít ja a mû dal lam vi lá gá nak vál to za tos sá gát. Har mo ni zá -

lá sá nak szí ne it pe dig Szokolay ked velt esz kö zé vel, a mixturaak kor dok kal dú sít ja-

gaz da gít ja. Szer zônk egyik fô erôs sé ge a kó rus, így ért he tô, hogy e mû vé ben is

nagy sze re pet jut tat ne ki. A vegyes kar fô képp a meg pró bál ta tá sok drá mai, a gyer -

mek kar pe dig a re mény ke dés lí rai te tô pont ja in jut szó hoz. A szö veg ke ze lés, a pro -

zó dia a mes ter ke zé re vall.

A té te lek attacca kö ve tik egymást. Az el sô pá rat lan üte mû, las sú va ri á ci ós té tel

sza ba don ke zelt passacaglia Úton cím mel. A té mát be mu ta tó rö vid ze ne ka ri be ve -

ze tôt kö ve tô en a vegyes kar a ván dor út küz del me it idé zi fel, s a hon fog la lá son át

el ve zet Szent Ist ván hoz. Szokolay a „meg haj nal lik” szó ra a köl tôi szö veg bôl át vált

egy ré gi mold vai csán gó nép ének re, ame lyet elôbb a kó rus ból fel szár nya ló szop rán

szó ló in to nál, majd a hoz zá csat la ko zó gyer mek kar fejt ki bô veb ben.

Ezu tán az imi tá ci ós szer kesz tés sel be lé pô vegyes kar is mét a köl tôi szö ve get foly -

tat ja. A bál vány rom bo lást a ze ne kar for tis si mo alá zu ha nó ak kord so ra ér zé kel te ti.

A szop ránszó ló Ist ván ne vé re rö vi den fel idé zi a XVIII. szá za di nép éne ket, amely

egy Ma ros-Torda me gyei nép dal ban bom lik ki is mét a gyer mek ka ron. Vé gül a szop -

rán gyö nyö rû melizmája s a be ve ze tô üte me ket vissza idé zô ze ne ka ri „ke ret” zár ja

a té telt.

Szokolay ki tû nô ér zék kel vá laszt ja ki és il lesz ti a köl tôi szö veg be az oda il lô nép -

dalt, mint ahogy dal la mát is szin te ész re vét len fon ja be le sa ját ze nei szö ve té be.

Alig ha elég sé ges ma gya rá zat er re mél tán di csért dra ma tur gi ai ér zé ke. Ész re kell

ven nünk a benne rej lô mû vé szi alá za tot is: ahol úgy ér zi, hogy az egyén hang ja nem

elég erôs, ott a kö zös ség hang ján szó lal meg.

A má so dik té tel (Hit ben) Szent Gel lért tet te i nek ál lít em lé ket. Az ed dig vál to zó

szó tag szá mú ver se lés meg nyug szik: egyen le tes ha tos ta go lás ra tér át.
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A ze ne pe dig a pá rat lan ütem rôl pá ros ra vált, és so ros (négy üte mes) szer kesz -

tést al kal maz. A ze ne ka ri be ve ze tést a basszusszó lis ta hit val ló éne ke kö ve ti. Im re

ne vé nek em lí té se kor csat la ko zik hoz zá a szop rán. Sza vu kat a szé le sen ki bom ló

vegyes kar erô sí ti meg. A té tel te tô pont já ra Szokolay a ben cé sek je li gé jét ál lí tot ta:

„Ora et labora!” (Imád koz zál és dol goz zál!) – hall juk elôbb a basszus tól, majd a gyer -

mek kar tól, vé gül a szó lis ták du ett jé tôl. A halk ze ne ka ri át ve ze tés a ma gas fú vós és

vo nós hang sze re ken, cse lesz tán és hár fán va ló sá gos menny be me ne tel, me lyet egy

melizmatikus mold vai csán gó nép dal ko ro náz meg (Kö nyör gô é nek Szent Ist ván ki -

rály hoz), is mét a gyer mek ka ron.

A vo ká lis jel le gû té tel re most egy gyors, „har ci as” cap ric cio kö vet ke zik, a cí me

Há bo rú ság ban. Itt ért he tô en a ze ne kar, fô képp az ütôk és a réz fú vós kó rus jut nak

ki emelt sze rep hez. A vegyes kar a csa ta he vé ben ének be széd re vált. Majd a nép jaj -

sza vát el nye li a tel jes ze ne kar tom bo lá sa: a ma gas ban a há bo rú vil lá mai ci káz nak,

a mély ben (a kontrafagotton, tu bán) tom pán fel sej lik a „Dies irae”-mo tí vum, a pusz -

tu lás jel ké pe ként. Itt szin te új ra éled Szokolay ko ráb bi „sis ter gô nyug ta lan sá ga”. De

a leg na gyobb ve szély bôl is van me nek vés. „Elô a ke reszt tel, vir tus kell és jel lem,

ak kor tíz száz el len gyôz ni fog e jel ben!” – ének li a kó rus, s a hét szó lam imi tá ci ós

be lé pé se i vel cso dá la tos hang zá sú kvart tor nyot emel, majd ha tá sos fo ko zás sal el jut

a meg nyug ta tó, tisz ta, fé nyes G-dúr ak kor dig. S bár a meg pró bál ta tá sok nak so sem

sza kad vé ge, a re mény min dig új ra éled.

Ezt fe je zi ki a té telt zá ró fi ná lé, mely ben a tom pí tott trom bi ták ba rokk ün ne pé -

lyes sé gét a gyer mek kar szin te händeli hang zá sú gyô zel mi éne ke eme li ma gas ba 

a XVII. szá za di Ma gyar Cantionaléból vett dal lam mal: „Ma gya rok fé nye, or szág re -

mé nye! Légy ál dott Szent Ist ván ki rály!”

A rend kí vül kon cent rált zá ró té tel (Meg ma ra dás ban) – a „Veni creator spiritus”

(„Te rem tô lé lek légy ve lünk” – Ba bits Mi hály) gre go ri án him nusz ra írt va ri á ció so ro -

zat. A té mát már a ze ne ka ri be ve ze tés fa gott–csel ló–nagy bô gô szó la ma be mu tat ja,

utóbb a köl tôi szö veg ôsi nyol ca sa i nak meg fe le lô en át rit mi zál va a basszus, majd 

a szop rán szó ló han goz tat ja. Ezu tán a fér fi kar, tô le pe dig az or go ná val meg erô sí tett

gyer mek kar ve szi át, s vé gül a hat szó la mú vegyes kar fel eme lô ko rál lá bont ja ki.

Mes te ri fo ko zás ve zet Szokolay Sán dor „öröm ódá já hoz”, amely nek ju bilá ló ra gyo -

gá sá ba a szop rán szó ló utol já ra még be le szö vi az egész szim fó nia alap gon do la tát

(„Ah, hol vagy ma gya rok tün dök lô csil la ga?”), hogy így utal jon Szent Ist ván mû vé -

re, amely egy új év ez red zá lo ga.
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