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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

HARMADIK SZIMFÓNIA

I. Úton (Passacaglia)
II. Hitben (Canto di confessione)
III. Háborúságban (Capriccio bellico)
IV. Megmaradásban (Finale – Glorificazione)
(Gregorian változatok a „Veni Creator Spiritus” himnuszra)

Műveim mondandóját, hangzásvilágát, de még stílusát és formálását is – szinte máig – 
magánügynek tartom.

Magyarságom öntudatát – mint hitemet is – vállalom, de egyre kevésbé érzem 
megfejthetőnek és magyarázhatónak. Elég, ha azt, ami bennem él: belsőleg érzem 
és szabadon írom!

Fiatalon a megvalósított Magyar Zenét befejezettnek éreztem attól, hogy a 20. 
századra ablakot nyitó Liszt: Bartók és Kodály által vált Teljessé számunkra!

Később épp ennek fordítottunk hátat újat kereső igyekezetünkben! Nem szüksé-
ges az ehhez társult nemzetrontás károsan társadalmasított áramlataira kitérnem.

Éppen azokról a megújító érzésekről szólok inkább, amik a Nagyjaink árnyék-
tól való félelmünkben elűzték és megvilágították azt a tényt, hogy nem merült ki 
magyarságunk kifejezhetősége! Sőt: tehetségeinknek azonosságtudatunk igazabb 
termőtalajt ad, mint a gyökértelenek.

A Symphonia Ungarorum kifejezést Nagy Gáspárral az ismert Szent Gellért le-
genda „őrlető-asszony” történetéből vettük. Nem Szent István és Szent Gellért cse-
lekményesített történetét akartuk kronológikusan megénekelni - hiszen az zsákut-
cába vezethetett volna –, hanem egy Eleink emlékezete által önfaggató oratórikus-
szimfóniában vágytunk a múlton és jelenen át a jövőbe irányítani okulni vágyó 
figyelmünket!

Nagy Gáspár verseit már többször megzenésítettem. Költőiségét, tartását, s e 
témára érzékenyen figyelő tehetségét próbára tettem. Egy igazán mélységesen 
őszintén átbeszélt, csendesen lobogó estén: valamikor kölcsönös ihletésű inspiráció 
elhatározássá változott.
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Hihetetlen rövid idő alatt a teljes versciklus elkészült. Örömöm azzal lett teljes, 
hogy a vers nemcsak önálló szépséges költemény, hanem a tervezett négy-tételes 
zenei formát finom ízléssel előöltöztette. Kerülte az időszerűen alkalmit, jelenítette az 
időtlenség örök üzenetét és az örökkévalóság fényét.

Bárcsak az ezredforduló lelki gazdagodásának fohásza lehetne valamennyire ez a mű 
Operaházunkban: a Zene Templomában!

A Beneš-dekrétumok


