
Valóság • 2020. június

SYMPHONIA UNGARORUM – TANULMÁNYOK NAGY GÁSPÁR ÉS SZOKOLAY... 85

„A KINCSRŐL, AMI VAN” – ÉLETRAJZI ÍRÁSOK

BERKESI SÁNDOR

A 75 esztendős Szokolay Sándor köszöntése*1

Isten különös ajándéka, hogy a mai süllyedő, értékdevalválódó világunkban is támaszt 
elénk prófétákat. Ilyen művészi-szellemi-lelki „világítótorony” számunkra Szokolay 
Sándor, napjaink magyar zeneszerző nemzedékének egyik legjelesebbike. Műveiben, 
előadásaiban, mindenfajta megnyilatkozásaiban élő példáját adja mestere, Kodály 
Zoltán mondásának: nincs megalkuvás magyarságában, művészetében. S mindezt meg-
koronázza nála egy rendíthetetlen istenhit. Szakrális művei az életmű kilencven száza-
lékát adják.

Családunkban sok esztendeje elképzelhetetlen Krisztus születésének ünnepe a bájosan 
meghangszerelt Magyar karácsony ciklusa többszöri meghallgatása nélkül. Zeneakadémiai 
éveimből máig őrzöm az első Szokolay élményeket: az Elsodort erdőt, vagy a Néger kan-
tátát, amelyekből az elementáris erő, a szellemes ötletgazdagság, máskor az érzékeny 
lelkiség áradt. Debrecenbe kerülésem után hozzám is eljutott híre a főváros központi 
evangélikus ének-zenekara, a Lutheránia számára komponált oratóriumainak: a Luther-
kantátának, a Karácsonyi Pasztorálnak, a Pünkösdi éneknek, a Kantáta a gályarabok 
emlékére címűnek. Ez utóbbi a protestáns gályarab lelkipásztorok szabadulásának 300. év-
fordulójára készült 1976-ban. Erre a jeles évfordulóra Gárdonyi Zoltántól és Vass Lajostól 
a Debreceni Kántusom is kapott egy-egy nagyszabású ünnepi művet. Meghallgatva a 
Szokolay kantátát elhatároztam, hogy Debrecenben mindenképpen bemutatjuk. Majd 
húsz év múlva, 1995-ben a koncertet CD-re rögzítettük. A darab egy rövid mondatba tö-
mörített üzenetét a Szencsey-kódex ismeretlen krónikása a mű végén így foglalja össze: 
„Az, ki olvasod, légy hű mindvégiglen. Ámen.” A hangversenyről a jelenlévő Szerző így 
nyilatkozik: „A Gályarab-kantáta a 20. század új üldözéseire is utal, amikor egy ateista 
világrendszer hatalma a hívők ellen fordult. A hitükért elhurcoltakra lehetetlen itt nem 
gondolnunk. Az én hitem az ökumenizmusban keresi a felekezeti feszültségek feloldását. 
Félve kérdezem: jöhet-e még a világra olyan vallási és lelkiismereti szabadságot olyannyi-
ra durván sértő időszak, amikor az embereket a hitükért újra üldözhetik? Azt mondanám, 
hogy Berkesi Sándor vezényletével sorsszerű ez a bemutató. Egy evangélikus zeneszerző 
művét vezényli a református Kántus élén a debreceni Orvostudományi Egyetem kórusával 
és a Debreceni Filharmonikusok Zenekarával karöltve, koncertszerűen a debreceni római 
katolikus Szent Anna székesegyházban. Mint jelenlevő éreztem, szent ez a lecke, s talán 
csak így lehetünk e hazában éppen most Krisztusban egyek.”

A nyolcvanas évek végén mindannyian emlékszünk a falurombolás eszelős ámok-
futására Romániában. A Hősök terén hatalmas tömeg tüntetett, követve a terv azonnali 
leállítását. Ezen a fegyelmezetten emelkedett, gyönyörű rendezvényen magam is részt 
vehettem. Szokolay Sándor utólagos elbeszéléséből tudom, hogy ő is ott volt. Mikor 
hazament, fél óra alatt elkészült a népi imádságok stílusában megszerkesztett szöveg, 



Valóság • 2020. június

86 SYMPHONIA UNGARORUM  – TANULMÁNYOK NAGY GÁSPÁR ÉS SZOKOLAY...  

és másfél óra alatt a kórusmű: Ima rontás ellen – Fohász Erdély falvaiért. „Nemzetek 
országló Istene! Szorongásban imádságra indított, veszedelemben fohászkodásra fordí-
tott, sajgó szájunkból származó szapora szóval, nehezült keblünkből kiszakadt fennszó-
val kiáltunk hozzád… fordítsd hozzánk figyelmedet! […] Őseink temetőit, hitünk őrző 
templomait Szent Fiadért kérünk, őrizd meg!” Az esemény a világ magyarságát is meg-
mozgatta. Én a kórusmű partitúrájával néhány hét múlva Amerikában találkoztam. Egy 
magyarországi napilap mellékleteként került a kezembe. Hazatérve a Kántussal azon 
nyomban megtanultuk, hogy koncertjeinken kifejezhessük tiltakozásunkat. Így hangzott 
el a Zeneakadémián is az újrainduló Fasori Evangélikus Gimnázium első évnyitóján a 
Szerző jelenlétében, aki a mű végén az ünneplő közönség lelkes tapsa mellett lejött a 
díszpáholyból, és a pódiumon hosszan megölelt. Ma is úgy érzem, ez volt az a pillanat, 
amikor a Tanár Úr végleg barátságába fogadott. Az Ima rontás ellen azóta külföldön is, 
itthon is sokszor hangzott el, és nem csak az én vezényletemmel; Boglárka lányom ze-
neakadémistaként egyik évzáró koncertjén, főiskolás diákjaim betanításában, vagy dip-
lomahangversenyen. Legutóbb a nagyváradi kórusom, a Partiumi Keresztény Egyetem 
vegyes kara énekelte Temesváron, a romániai forradalom 15. évfordulóján.

Nem sok évvel ezelőtt a Kántussal Németország felé indultunk koncertkörútra, s 
útközben Sopronban megálltunk egy hangversenyre és egy éjszakára. Örömünkre szol-
gált, hogy találkozhattunk az akkor már ott élő Tanár Úrral. Ezen az éjszakán a Kántus 
számára meglepetésként értékes ajándék született: a bibliai 134. zsoltárra komponált új 
vegyes kar. Szerzője elmesélte, hogy a legszebb dallamok és harmóniák álmában jönnek 
elő, és csak azt sajnálja, hogy mire felébred, ezek egy részét elfelejti.

Kedves gesztus volt tőle, hogy feleségem, Kismarjai Hedvig grafikus-művész kőszegi 
kiállításának megnyitását személyesen vállalta el. Mondandóját, méltatását a tőle meg-
szokott tartalmasság és minőség jellemezte.

Közös emlékeink közt kutatva két szomorú alkalom támad elém: Ádám Jenő és Vass 
Lajos temetése. Mind a kettő Szokolay Sándor búcsúbeszédével, és a Debreceni Kántus 
énekes szolgálatával zajlott. Az ilyen alkalmak hangsúlyozottan nyilvánvalóvá teszik 
a búcsúzó és a búcsúztató lelki együvé tartozását. Akik ott lehettünk, tanúsíthatjuk, 
hogy Szokolay Sándor nemcsak kivételes zeneszerző, hanem karizmatikus szónok is. 
Beszédei, előadásai, bárminő megnyilatkozásai hitvallásosak, erőforrásul szolgálnak.

Drága Tanár Úr! Kerek születésnapod évében megköszönjük az úr Istennek a Tőled 
kapott ajándékokat. Az onnan fentről kapott tálentumod fényével mutass utat nekünk, 
mert nagy a lelki környezetszennyeződés, sok a csábító szirénhang, és a hamis próféták 
dáridóznak. Önző módon mit is kívánhatnánk egyebet magunknak: taníts, nevelj ben-
nünket még sok esztendeig, irányítsd figyelmünket a legfontosabb tudnivalókra, ten-
nivalókra, bátoríts, ha csüggedünk. Nemzetünknek nagy szüksége van Rád! Éltessen, 
szeressen Isten nagyon sokáig!

* A Köszöntés először megjelent: Szokolay – Emlékkönyv a zeneszerző 75. születésnapjára. Szerk. raDics 
Éva, Budapest, Kairosz Kiadó, 2005, 107–109.


