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Szokolay Ádám Zsolt előadásában 
egyaránt megvolt a sziporkázó virtuo-
zitás és az elmélyült lírai, drámai hang. 
Került is rá alkalom, hogy megmutat-
kozzék Liszt Dante szonátájában és 
Eroica c. etűdjében. Az interpretálás 
bátorságát nyilván a következő, január 
31-én a Művészetek Palotája üvegter-
mében tartandó hangversenyén is ta-
pasztalhatja majd a közönség. Akkor 
Chopin művek mellett Bartók: Kont-

rasztok c. alkotásában bebizonyíthatja kamarazenélési rátermettségét. 
Mindezek a jelek arra mutatnak, hogy az ifjú előadó, közönségének 

még sok meglepetéssel szolgálhat, és művészi kibontakozását továbbra 
is öröm lesz figyelemmel kísérni.

Szőnyi Erzsébet

Balassi Bálint–emlékkard, 2015 
Magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj a Balassi Bálint–emlékkard, 
mely elismerést minden évben egy magyar költő és egy külföldi műfor-
dító kapja. Immáron XIX. alkalommal került sor, február 14-én, Bálint 
napján a szép hagyománnyal rendelkező ünnepélyes átadásra a budai 
Gellért Szállóban. 

Az idei magyar kitüntetett Kiss Anna babérkoszorús költő, a Magyar 
Írószövetség és a Művészeti Alap tagja, a Magyar Kultúra lovagja, az 
MMA rendes tagja. Költészetének forrása a folklór, a mese, az archaikus 
népdal, a ballada, a régi magyar költői nyelv. Több megjelent verses kö-
tete mellett, Balassi emlékét felidézve sikeres drámát is írt. Méltatója 
Csontos János költő volt, aki kiemelte, hogy Kiss Anna az első nő aki a 
szablyát átveheti. 

Két költeményét „Süvöltő halmok földjén” és „Ez még a holt regék 
világa” Tóth Zsuzsanna előadóművész adta elő.

A külföldi díjazott az oszét irodalom kiemelkedő alkotója, költő, író, 
szerkesztő, műfordító Muzafer Dzaszohov. Eddig húsznál több könyve 
jelent meg, köztük Balassi Bálint verseit is oszétra fordította. Az „Ír völ-
gye” c. verseskötetében található a „Lehel kürtje” c. hosszabb elbeszélő 
költemény, melyet jászsági élményei ihlettek. Szavai szerint: unokatest-
véri viszony van a két néptörzs között. Írásai magyarul is olvashatók a 
jász Kakuk Mátyás tolmácsolásában. Méltatója Kovács J . Béla irodalom-
történész volt.
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Az ünnepség legfőbb aktusa a Balassi család nevezetes fegyverének 
átvétele. Egy végvári szablya, melynek mását a bonyhádi Fazekas József 
kovácsolja. A díjazottaknak átadta, Dr. Kiss Rigó László megyéspüspök 
és Tolnay Tibor elnök-vezérigazgató. Ezt követően Balassi Bálint verset 
mondott el, a Bécsi Hétvégi Magyar Iskola diákja, Grubauer Evelin. 

A díj alapítója Molnár Pál újságíró, szerkesztő, külön figyelmet fordít 
az ünnepség zenei tartalmára. Több alkalommal került sor ősbemuta-
tóra, különös kötődéssel Balassi emlékére. Ebben az esztendőben a fel-
kért zeneszerző Bánkövi Gyula volt. Különleges gondolattársítással  
valósította meg a 21-ik század zeneszerzője a 16-ik század költőjének 
gondolatvilágát. Archaikus, elfeledett, már nem használt, vagy más  
értelmezésben alkalmazott szavakat válogatott össze és harmonizált 
modern hangvételű vegyeskarrá, Balassaálom címmel. Különleges zson-
gás és drámai feszültség áradt a műből. Remek énekkar volt az előadó: 
a Törökbálinti Cantabile Kórus, Vékey Mariann vezényletével. Az ün-
nepség keretének a „vitézi” jellegét is megadta az énekkar Kacsóh  
Pongrác: János vitézéből vett frappáns idézetekkel. Indításként: „Meg-
jöttek a vén huszárok…”majd befejezésül „Gyere huszárnak édes 
öcsém…” e részletek hangzottak fel Nagy Márta remek zongorakíséretével. 

Zárásként még egy váratlan esemény következett. Molnár Pál méltatta 
az énekkar munkáját, akik harmadízben szerepelnek a Balassi–kard  
ünnepségen, és ősbemutatóval készülve emelték a rendezvény rangját. 
Ezért Balassi Emlékplakettel tüntették ki a Törökbálinti Cantabile Kórus 
karnagyát Vékey Mariannát. A megérdemelt díj nagy örömet jelentett 
a kitüntetetteknek és méltó befejezése volt az ünnepi rendezvénynek.

Márkusné Natter-Nád Klára


