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Tanulmányok Nagy Gáspár és  
Szokolay Sándor életművéről

KOCSIS MIKLÓS – KUCSERA TAMÁS GERGELY – WINDHAGER ÁKOS

A Symphonia Ungarorum konferencia  
írásba foglalt előadásai elé

Nagy Gáspár és Szokolay Sándor nagyszabású életművéből a rendszerváltás után főként 
a közéleti konnotációk kerültek az elemzések középpontjába. A szerzőknek az 1956-os 
forradalom eszmeisége iránti elkötelezettsége valóban identikus, ám nem kizárólagos 
elem ars poeticáikban. A nemzeti hagyományközösséggel való azonosulás, s a megélt, 
személyes hit szintúgy eleme művészi hitvallásaiknak, mint az örökölt stílus és a kísérle-
tező nyelvjáték ötvözése. Öntörvényű, romantikus alkatú művészként egyikük sem igye-
kezett az iskolánként és kurzusonként változó korszerűségi elveknek megfelelni; egy 
egyetemes közösségnek írtak nyelviségükre reflektáltan, aktuálisan, alkotói személyisé-
gük legteljesebb hitelével. A következő írások ezért - hasonlóan az azonos című, 2018. 
március 28-án a Pesti Vigadóban a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és 
Módszertani Kutatóintézete (MMA MMKI) által megrendezett tudományos ülésszakhoz 
- azt a célt tűzték ki, hogy megkezdjék a két életmű újraolvasását – az egyes műveket el-
eddig kevéssé figyelembe vett szempontokból elhelyezve új, egyetemes és hazai kontex-
tusokban is. Az alkotói kompozíció, annak közönséggel folytatott párbeszéde, valamint 
a szakmai recepció három csomópontjában vélték a találkozó szervezői tetten érni a két 
művész velünk élő örökségének kortárs jelentőségét. A két alkotó együttes tárgyalását 
ars poeticáik összeolvashatóságán túl indokolja, hogy több ízben is kölcsönösen megih-
lették egymást. Az ezeréves államiság tiszteletére, közös vállalkozásként született meg 
a Symphonia Ungarorum kantáta, amely mindkettőjük számára létösszegző vallomás a 
művészetről, önmagukról és a közösségről.

A soron következő írások három csoportra oszthatóak: a „stíluselemző tanulmányok-
ra”, amelyek körébe sorolható négy szöveg klasszikus művészetelméleti megközelí-
tésből vizsgálja a költői (szerzője: Falusi Márton) és zeneszerzői életművet (szerzői: 
Hollós Máté, Gombos László és Windhager Ákos); az „életrajzi írásokra”, amelyben 
három tudományos igényű visszatekintés olvasható Berkesi Sándor, Radics Éva és 
Orosz István tollából; végül a Symphonia Ungarorum-on keresztül, a „közös életmű 
értelmezéseire” líra- (szerzője: Pécsi Györgyi) és zeneelméleti (szerzője: Eősze László) 
tanulmányokba foglaltan; az írásokat a jövőben, digitális könyv formájában az MMA 
MMKI is megjelenteti honlapján.
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