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WINDHAGER ÁKOS

Szokolay Sándor protestáns credói 
Johann Sebastian Bach és Kodály Zoltán öröksége

„Szakrális művek írása közben vagyok a legboldogabb.
Olyan számomra, mint egy Istentisztelet”

(Szokolay Sándor)1

(A protestáns ethosz a magyar zeneirodalomban) Amíg a szépirodalmi kánon Zrínyi 
Miklós és Babits Mihály közötti szakaszát a hazai protestáns értelmiségiek életműve 
alkotja, addig a magyar zeneirodalom jelesebb alkotói Bartók Béláig mind katolikusak 
voltak. A mélyen hívő harmadrendi ferences testvér Liszt Ferenc mellett katolikus volt a 
magyar operakultúrát felnevelő Erkel Ferenc is. Hitelessége révén a hazai protestáns ze-
neiségre, főként a vernakuláris szférára a szintúgy katolikus Kodály Zoltán hatott erőtel-
jesen, valamint az önnön választása alapján az unitárius felekezetbe belépő Bartók Béla.

A terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőség a protestáns zeneiség vernakuláris je-
lenlétének végigkövetésére, csupán a négy legjelentősebb alkotó életművéből álljon 
itt egy-egy példa. Liszt zeneművei azon túl, hogy megihlették és folyamatos táptalajt 
biztosítottak az életművét elemző és közreadó evangélikus Sulyok Imre és Gárdonyi 
Zoltán zeneszerzői egyházzenei munkásságának, a XIII. zsoltárával alapjaiban előle-
gezte meg az arra tudatosan hivatkozó Psalmus Hungaricus-t.2 Erkel viszont fordítva 
járt el, amikor megidézte a protestáns ethosz magyar művelődésben játszott ellenzéki 
hagyományvilágát az István király című operájában. Az uralkodót, Ferenc Józsefet (is) 
jelképező szent király által meghirdetett nemzeti egység himnuszát ugyanis egy refor-
mátus korálra bízta.3 Bartók Béla korál-imitációi és Bach-idézete mai napig megosztják 
a zenetudományt, ám Pernye András, Ferencsik János és Medveczky Ádám egybe-
hangzó állítása szerint a legmagasztosabb pillanatokban tudatosan utalt a (protestáns 
zeneirodalomban alkalmazott) szakrális jelképekre.4 Kodály életművéből számos mű 
protestáns kötődésű5, ám a legismertebb vernakuláris példa a már említett Psalmus 
Hungaricus, amelynek szövege, értelmezési hagyományrétege és zsoltár jellege is erő-
sen kapcsolódik a hitújításhoz. A vallásos zeneiség világi művekben való megjelenítése 
számos későbbi alkotó technikájára is jellemző, leginkább azonban manapság Lajtha 
László, Orbán György és Huszár Lajos életműve kapcsán tárgyalja a kortárs irodalom.

(„A hit és hazaszeretet Kodály művészetében”) Az evangélikus Szokolay Sándor6 több 
ízben is nyilatkozta, hogy Kodály Zoltánt tekinti példaképének. Többek közt a fejezet 
címének választott írásában vallott erről nyíltan, de az eszmei azonosulásra utalnak az 
önéletrajzi jelleggel is bíró szempontok. Álljon itt a négy legmarkánsabb jellemző: 

• „V. A musica sacra csúcsairól
• VI. A zene prédikátoráról
• VII. A nemzet dalnokáról
• VIII. Az ötvözőről.”7
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Pályáját, megítélését, utólagos recepcióját nem könnyítette meg Kodály iránti elköte-
lezettsége, így mai aluljátszottsága többek közt a (zeneszerzőként erősen háttérbe szo-
rított) mestere melletti kiállásának köszönhető. Erről így vallott: „Ifjabb generációhoz 
tartozó kollégáim mondogatták rólam jó adag malíciával: a Szokolay magyarkodik, meg 
folyton kodálykodik. – Megátalkodott vénember lennék, vagy csak az alkalom kénysze-
rít, de újra csak kodálykodni fogok.”8

Mind Kodály, mind Szokolay esetén a hit olyan elkötelező bizonyosság volt, amely 
bízik a természetfeletti világ létében, igenli az erkölcs örök törvényeit és vállalja a 
közösség iránti felelősséget. Egyikük sem volt sem dogmatikus vagy bigott, hanem 
nyitott, s a feltámadott Krisztusban hívő. A hamis isteneknek, néma bálványoknak nem 
áldoztak, az igaz Istent viszont keresték kéréseikkel, könyörgéseikkel, alázatos zené-
ikkel. Mindezt tették művészi szimbolikával, teremtő játékossággal és drámai erővel. 
Szokolay a saját szavaival Kodály kapcsán így vallott saját hitéről: 

„A hajdani bencés diákról mindenki tudta, hogy gyakorló katolikus. Szakrális művei 
az életmű legfényesebb ékkövei. […] Kodály lelkének legbelső titkait magában őrizte. 
Természetesen sejtettem, hogy sziklaszilárd erkölcsének kifogástalan etikájának alapja a 
Könyvek Könyve. A szakrális művek sem azért születtek, mert a komponista irodalmilag 
értékesnek, dramaturgiailag alkalmasnak talált bizonyos bibliai vagy egyéb szövegeket. 
Saját lelki épülését, előadóinak és hallgatóinak spirituális tanítását szolgálták ezek a 
zenék. Lapozzuk csak végig például a Jézus és a kufárokat, bizony hittanóra (is) az a 
javából, némi zeneelmélettel vegyítve, remek művé ötvözve. S ezen is túllépett azzal, hogy 
a »templomtisztítás« szimbolikus imperatívusszá vált.”9 

Mindkét szerző az apostolok lelkesültségével és – tegyük hozzá – dühével szemlélte 
saját korát, és olykor dús kvart-tornyokkal, máskor rideg disszonanciával, végül vádló 
szöveggel ostorozta azt. Nyilvánvalóvá tették, hogy a metafizikai bizonyosság jegyében 
erkölcsi kötelességük a közösség szolgálata, tanítása és esetenként vezetése. A legbel-
sőbb szentélyben ápolt személyes hitet természetesen nem tárták fel, de az abból fakadó 
és az egyetemes hagyományokban gyökerező erkölcsi imperatívuszt igen, amely viszont 
közösségi jelleget öltött. Ezen a gondolati szálon viszont a hazaszeretet jelentette a leg-
végső kategorikus imperatívuszt. Szokolay az előbb már idézett visszaemlékezésében 
maga így fogalmazta meg a metonimikus csavart: 

„Bevallom, ez az a pont, ahol először igyekeztem zeneszerzőként a mester nyomába 
merészkedni. Életem egyik legnagyobb ajándékának tekintem, hogy már a hatvanas 
években szakrális művek képezték munkásságom legmarkánsabb vonulatát. Talán meg-
bocsátják nekem az égiek, ha ezek a darabok azonkívül, hogy mélységes belső meggyő-
ződésből fakadtak, ürügynóták lettek, és illegális hittanórák célját is szolgálták. A kóru-
sokban éneklő ifjak-vének lelkülete fogékony volt az efféle üzenetre. [Kiemelés: W. Á.]”14

(Szokolay szakrális és világi hitvallásai) „Még operaszínpadot is templommá próbáltam 
olykor varázsolni. Nem sorolom, terjesztettem a »mételyt«, ahol tehettem, ahogy az Írás 
mondja »alkalmas és alkalmatlan időben«”.15 Művek sokaságát lehetne sorolni, amelyek 
a szakrális dimenzió világi, közösségi alkalmak kapcsán való megidézésére épülnek. 
Operái közül az első kettőt (Vérnász, Hamlet) leszámítva a többi alapvetően a vallás 
témakörében játszódik: Sámson, Ecce homo, Bölcs Náthán, Margit – a hazának rendelt 
áldozat és Szávitri. 

Létösszegző kantátáiban a személyes közügyek jelennek meg, például a korszerű 
nemzeti eszmélés kérdése a Symphonia Ungarorumban, az 1956-os forradalom megtisz-
títandó emlékezete az Október végi tiszta lángokban, vagy a végső egyéni és közösségi 
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számadás a Télvégi tavaszváróban. Az egyén és közösség kérdései végig a szakrális 
zenei térben hangzanak fel.

Még hangszeres muzsikájában is érthetően utalt a meggyőződésére, így az 1979-ben 
rézfúvós kvintettre írt Archaikus szvit tételei is az Istentisztelet elemeire emlékeztetnek: 
Choral, Fanfár, Himnusz és Fughetta. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a szvit alaptémája az 
a korál, amely a Gályarab-kantátáé is, akkor még világosabb a művelődési szférák közöt-
ti összefüggés. Ám, első nagyszabású, tisztán zenekari alkotása, az …Ergo sum is sokat 
elárul alkotója világáról. A tételei ugyanis ekképpen vallanak az emberi lét dimenzióiról: 

1. …cogito, 
2. …timeo, 
3. …gaudeo, 
4. …patior, 
5. …credo.16

Ezekután nem meglepő, hogy az életművet is három Istenfélő kórusmű zárta le 2011-ben: 
Organum Hungarorum, Amor Sanctus és Kamarakantáta az Isten szeretetéről. Témánk 
szempontjából azonban ezeken a konkrét elemeken is túlra mutat a Szokolay-stílus két ál-
landó összetevője: a bachi és a kodályi nyelv tudatos recepciója.17 Ahogy a nemzeti hagyo-
mányközösség, a történelmi áldozatok melletti kiállásával kivívta maga ellen oly sok kriti-
kusa ellenállását, ugyanúgy csapkodtak körötte a tehetségét kérdőjelező ítéletek, amelyek 
mind puszta archaizálásként értékelte e két vernakuláris, közösségi stílusréteg szándékos 
játékba hívását. Holott, ahogy azt monográfusa, Gombos László érdemileg kimutatta, az 
újtól ódzkodó, szélesebb közönséget ezzel a stílusjátékkal lehetett elérni, noha e technika a 
Hamletet és a Trombitaversenyt uraló korszerűséget vitte még tovább.18 Gyorsan tegyük hoz-
zá, hogy egykori tanárai: Farkas Ferenc, Ádám Jenő, Bárdos Lajos; értő pályatársai: Durkó 
Zsolt, Kurtág György, vagy éppen az ideológiai paletta ellenpólusán álló Petrovics Emil a 
Gályarab-kantátát éppúgy nagyra tartották, mint a Vérnászt.19

(A protestáns „ürügynóták” sora) 1975 és 1983 között született meg a kortárs protestáns 
egyházzenei irodalom négy mesterműve: a Gályarab-kantáta, a Libellus ungaricus, a 
Confessio Augustana és a Luther-kantáta.20 Mindegyik darab évfordulóra született, így 
az első a magyar protestáns lelkészek elleni abszolutista önkény 1675-ös fellépésére 
emlékezett, a második Bornemisza Péter egykori prédikációiból válogatott, és az egy-
kori evangélikus lelkész elűzetésének 400. évfordulójára íródott. A harmadik kantáta az 
Ágostai Hitvallás születésének 450., a negyedik pedig Luther Márton születésének 500. 
évfordulója alkalmából foglalja össze a legfontosabb tanításokat és a szerzőnek azokra 
adott glosszáit. Mind a négyre jellemzőek a korábban már említett elemek, így mind-
egyik tartalmaz tudatos archaizálást, Bach-utalást, az egykori Luther-korálokból való 
idézetet, de egyben az országunk állapotára vonatkozó zenei jelképet is, amiképpen a 
szerző által elszenvedett hatalmi támadásra is találunk példát.

A korábban írtak fényében pedig az is nyilvánvaló, hogy a protestáns szövegkörnye-
zet csupán alkalom az „ürügynóták” számára, hogy az egész magyar hagyományközös-
séget megszólítsa, s féltse. Az egyházzenei koncertek részleges áttekintése, a felvételek 
és kiadások ismerete, valamint a közösségi megosztókon szereplő felvételek tanulsága 
szerint egyértelműen a Gályarab-kantáta vált a legismertebbé.21

(A Gályarab-kantáta) Az 1964-es coencertáló zongoraszólamra, vegyes karra és szim-
fonikus zenekarra írt, latin nyelvű requieme, a Deploration és a címével is sokat mondó 
1971-es Apokalipszis oratorikus művek után nem teljesült a hatalom részéről támasz-
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tott „lágyabb énekek” iránti igény, mert a Gályarab-kantáta csak a felületes hallgató 
által keverhető össze Ennio Morricone valamely filmzenéjével. A kórus által dúdolt, 
fülbemászó koráltéma közben a narrátor jól érthetően olvassa fel a Szencsy-kódexben 
megörökített egykori, gályarabságra ítélt prédikátor visszaemlékezését. Miközben tehát 
lágy melosz ömlik a hallgató egyik fülébe, addig a másikba fájdalmas tragédia szavai 
zuhognak. A karakterek kontrasztja, a témák nyílt disszonanciája és az archaizáló gesz-
tus kettős játéka jelzi az égi-földi dráma örökérvényű aktualitását.

Az archaizálás, ahogy azt fentebb már említettem, csupán egyetlen eleme a zeneiség-
nek, amely számos témaszervező-elv, bonyolult hangzatok és kifejező ritmizálás révén 
válik korszerűvé. A mai befogadó sok esetben sztravinszkiji és orffi allúziókat gyanít a 
háttérben, más esetben pedig Leos Janacsek-idézeteket hall ki a kezdésből. Mind a három 
sejtés főként a modális sorokkal való játék miatt jelenik meg az értelmezési mezőben.

A kantáta tételei: Antifona, Choral-Hymnus, Fughetta, Arioso-Capriccioso, Choral-
Quodlibet, Conclusio, Bariton-arietta és Narrátor-Epilógus, Fúga (Ámen-finálé), a 
bachi passiómodell szerkezetét követik. Az egykori szövegben kirajzolódó lelki változá-
sok fokozatait Szokolay együttérzéssel követi, s így jut el a zene a Psalmus Hungaricus-
ból ismert dühös Istenhívástól a vértanúság igenléséig. Noha maga a kantáta a vértanúk 
megigazulásának biztos hitével zárul, a zene fájdalmas pianissimo akkordokkal fejező-
dik be. Az áldozatoknak jár a részvét kegyelete, mert mennybemenetelük dicsősége nem 
homályosíthatja el földi szenvedésük mértékét, s főként nem hagyható szó nélkül a sok 
ezer kortárs szenvedő tragédiája.

Szokolay aktuális üzenete, kiszólása, az ürügynótába rejtett titka értő füllel meghall-
ható: „Noha ez ínségben meg is kell mind halnunk, / De néma bálványnak mi fejet nem 
hajtunk! Nem!” A szöveg maga is felhívja a figyelmet az imperatívuszra, ám a zeneszer-
kesztői elv még fokozza azt: az említett archaizáló gesztusokat egyszerre csak csendre inti 
a zenekar durva disszonáns álzárlata, amelyet fájdalmas dallamon követ az idézett mondat. 
A tétel kimondása után azután visszatér a ma már idillinek hallatszó archaizáló tónus.
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A kantátának nincs és nem is volt sem közvetlen politikai, még kevésbé aktuálisan 
számonkérhető tartalma. Az értékeit meg nem tagadó, engedményt nem tevő, áldozatot 
vállaló magatartás megjelenítése mégis hősies vállalkozásnak bizonyult a pártállami 
időszakban.

(Bariton-finálé) Szokolay protestáns hitvallásai oly korban születtek, amikor nem volt 
divat vallásos témákat megénekelni. A kisszámú kivételek egyike volt, aki azonban 
nemcsak biblikus-szakrális témákat választott, hanem mindazt kapcsolatba hozta a 
magyarság sorsával is. Így időszerűtlen zeneműveiben az „Istenhit és a hazaszeretet” 
szerves egységet alkotva hitvallássá emelkedett. Annak ellenére, hogy a szerző egyéb-
ként nem tartotta magát hősnek, s a zenét minden esetben közösségi, de nem közéleti 
jelenségnek kívánta megtartani. Istenhez, nemzethez való viszonyáról azzal árulta el e 
négy kantátájában a legtöbbet, hogy a zenei szólista szerepét minden esetben a bariton 
énekesre bízta. A vívódó, útját kereső, sokat szenvedő férfi hangfajra.

Nem igazságokat birtokolt, hanem őszinte érzésekkel küzdött, amelyek révén az örök 
értékeket elérve egy közösség részévé válhatott.
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túl megismerte a darmstadti folyamatokat és a kortárs 
újlatin zeneiséget. Ezeket ötvözve hozta létre egyedi, 
könnyen beazonosítható stílusát. Életművében ki-
emelkedő szerepet játszanak a beszélt nyelvet alkal-
mazó műfajok, így hét operát és huszonhét kantátát 
alkotott, több misén, szimfónia és versenymű mellett.

7 szokolAy Sándor: A hit és hazaszeretet Kodály 
művészetében = Magyar Zene, 1991/1, 153–154.

8 szokolAy Sándor: A kultúrateremtő Kodály 
Zoltán jelentősége a XXI. században = Magyar 
Napló, 2007/március, 4.

9 szokolAy: i. m. (2007), 4.
10 Uo.
11 Uo., 3.
12 rAdiCs: i. m. (2005), 334.
13 Erről Szokolay részletesen itt vallott: szokolAy 

Sándor: Bach művészete a Zene Bibliája = 
Műhely, 1995/2. 48–51.

14 goMbos László: Szokolay Sándor, Budapest, 
Mágus Kiadó, 2002, 16.

 Hely hiányában nincs lehetőség, hogy felvázol-
jam a zeneszerző esztétikáját akárcsak vázlatosan. 

Az viszont a későbbiek miatt fontos, hogy 
Szokolay tudatosan fordult az öncélú, minden 
áron valókísérletezéstől, amely egyetlen eszté-
tikai parancsnak kényszeres megújulást vallotta. 
A maga számára a hiteles élményanyag, a tech-
nikai tudás és a zene jól megformáltsága vált a 
legfőbb esztétikai alapelvvé. Vö. rAdiCs: i. m. 
(2005), 50.

15 Vö. sAss Ervin: Díszhangverseny, tűzijáték, 
Szokolay-ősbemutató a békés-tarhosi zenei na-
pok nyitányán = Békés Megyei Népújság, 1983. 
(38. évf.), június 28., 6.;

 Vö. csóTi György: Istenhit és hazaszeretet = Echo 
Televízió Unio című műsora, 2007. október 28. 
https://www.youtube.com/watch?v=J0r6OfKsp9o

16 Itt mondok köszönetet Szokolay Orsolyának, a 
szerző lányának, hogy a négy említett zenemű 
partitúráját a tanulmány írása céljából a rendel-
kezésemre bocsátotta.

17 Vö. Protestáns-esték – Gályarab-kantáta, 2015. 
október 27., Berkesi Sándor előadása: https://
www.youtube.com/watch?v=OE-4TUgjCu4; 

 Vö. A szellem órája (2001. március 14.): 
57. A gályarab prédikátorok emlékeze-
te (Szerkesztő-riporter: Fabiny Tamás, ope-
ratőr: Sibalin György, rendező: Hevér Zoltán) 
https://www.youtube.com/watch?v=aI3ijM7-QB0; 
A kantáta meghallgatható a Cherubini, Luigi: 
Requiem – Szokolay Sándor: Kantáta a gálya-
rabok emlékére című CD-n, Preludio Kiadó, 
1995, RRECD 9416, Előadók: Debreceni 
Orvostudományi Egyetem Énekkara, 
Debreceni Református Kollégiumi Kántus, 
Debreceni Filharmonikus Zenekar, vezényel: 
Berkesi Sándor, Kertész Tamás (Bar., narrator).


