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HOLLÓS MÁTÉ

Az életmű magja 
Szokolay Sándor diákkori zongoradarabjai

Szokolay Sándor a kunágotai jegenyesor árnyékából, ahogy írta, a „tanyasi éden-
kertből”, műkedvelő zenész család sarjaként, a két kórust is alapító, majd késő 
idős koráig vezénylő Szokolay Bálint fiaként 1947-ben érkezik Békés-Tarhosra, 
a líceumba, az első kodályi elveken alapult zeneoktatási intézménybe. Tizenhat 
éves ekkor. Képzettsége, tájékozottsága aligha hasonlítható egy mai YouTube-ozó 
„konziséhoz”, tehetsége azonban láthatóan kimagasló, s a Gulyás György igazgatta 
intézmény tanárait is lenyűgöző. A tavaly kilencvenkilenc esztendősen elhunyt, de 
idősen is még minden nemzedéket kenterbe verő memóriájú Bántainé Sípos Éva tele 
volt emlékekkel a lobogó tehetségű Szokolayról. Ő pedig így idézi a múltat: „Első 
zongoratanárnőm Sípos Éva volt. Pár hét alatt »felfaltam« a zongora-ábécé anya-
gát. Minthogy az éppen alakuló iskolának még nem volt valamirevaló könyvtára, 
tanári biztatásra – amíg az új zongoraiskolát beszereztük – kis etűdöket, ujjmozgató 
apró gyakorlódarabokat gyártottam magamnak. A hangszer közelsége ösztönösen 
komponálásra késztetett. Éva néni elhűlve látta, hogy két hét elteltével jó pár ilyen 
darabot írtam. Végül egy év alatt több tucat gyerekeknek szóló karakterdarab szü-
letett, melyeket ma is vállalok.” Ez az idézet Békés-Tarhos Magyar Örökség Díja 
laudációjában áll (2001. szept. 11.).

A darabok egy részét vállalta utóbb Szokolay, más részét – alkalmasint túlzott 
önkritikával – eltüzelte. Hasonló gesztust – nem diákkori darabokkal – Bozay Attila, 
Szokolay sokban szellemi rokon pályatársa, barátja is elkövetett. De Szokolaynál 
főként a kora-felnőttség érettség-érzetének jellegzetes tanújelét láthatjuk ebben a 
gesztusban: a „gyermeki” múlt megtagadását. Még szerencse, hogy egyes kom-
pozíciók megmaradtak az édesapa fiókjában. S hogy miért szerencse ez? Mert a 
rendkívüli tehetség csalhatatlan jeleit mutatja e művecskék zöme. Amelyekben még 
érettebb, felnőtt fejjel már Szokolay Sándor maga is meglátta a pedagógiai célú 
zongoradarabként való hasznosíthatóságot, akár változatlanul hagyva azokat, akár 
apró javításokat ejtve rajtuk. Mi pedig ma, hét évtized távolából azt vizsgálhatjuk, 
milyen ütemekben, milyen eszközökben csillan meg magasrendű tehetség, villan 
meg az oroszlánköröm.

Mikortól zeneszerző valaki? Az első esetlen próbálkozásoktól? Az első saját han-
gú műtől? Szokolay Sándor Zene-bona címen összegyűjtött diák-műveire minden 
mondható, csak az nem, hogy esetlenek volnának. Persze, nem is saját hangúak, 
noha egy-egy félreeső pillanatban észrevehetünk apró gesztusokat, amelyek már a 
felnőtt, sőt javakorabeli zeneszerző idiómáit sejtetik.

A zeneszerzés utánzással kezdődik. Ki kell mondanunk: nem is kezdődhet mással. 
Senki nem pattan ki Zeusz fejéből Pallasz Athénéként, önálló nyelvezettel. A fiatal 
Bartók Richard Strauss hatását mutatja, Kodály Debussyét, Stravinsky első nagyobb 
zongoraművei Rimszkij-Korszakov köpönyegéből bújnak elő. A mesterség „örökölt” 
anyagon megszerzett vértezete nyit kaput a szuverén benső megmutatkozásának.
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Az azonban figyelemre méltó, hogy az 1947 és 1950 között Békés-Tarhoson kompo-
nált „ösztönös” Szokolay-csírák nem Beethoven, netán Liszt, tehát nem a lezárult múlt 
hangján szólalnak meg, hanem leginkább Bartók Gyermekeknek-ének dallami, össz-
hangzati és formanyelvét beszélik. Bartók ekkor már néhány éve halott, de jól tudjuk, 
hány évig volt még idegen az utókornak. Meddig küszködtek, ugyan nem gyerekda-
rabjaival, de egyáltalán művészetével jeles és elhivatott előadói: hogyan érett meg 
egy-egy zongoraművész, karmester vagy vonósnégyes több évtizedes pályaíve alatt 
az ő Bartók-értelmezésük, addig, amíg Kocsis Zoltán már beszélt nyelvként élte meg, 
ahogyan bárki a klasszika vagy romantika motivikai és retorikai fordulatait használni 
tudja. Szokolay e kis kompozíciói népzenei ihletést mutatnak, ahhoz illő többnyire 
modális dallam- és harmóniavilággal – ahogyan ő Bartókot és követőit hallva és főleg 
játszva magáévá tette a tarhosi műhelyben. Abban, amely egyszerre kínálta a tanárok 
és diáktársak szellemi pezsdítő hatását, és a nagyvárostól távoli nyugalmat, a nem 
szerteágazó, hektikus, hanem az elvonultságba zárt, ott koncentrációt lehetővé tévő, 
s a természet harmóniájában szárnyalni engedett tanuló és alkotó kedvet. Lássuk – 
csupán mutatóba néhány darabot kiemelve – a kamasz Szokolay Sándor zeneszerzői 
erényeit!

A Dalocska egy nyolcütemes periódus kétszer azonos dallammal való meg-
szólalása. De nézzük csak az első félperiódust! Minden ütemének más a ritmusa. 
Ilyesmire zeneszerzési tanulmányaik elején járó diákok figyelmét a tanáraik szokták 
felhívni, többek közt a gyermek Mozart zsengéire mutatva. Szokolaynak azonban 
Tarhoson nem volt zeneszerzés tanára: ez autodidaxis, pontosabban ösztönös felis-
merés. Az is a fülében lehetett – s talán ebben bécsi klasszikus szerzők miniatűrjei 
is vezethették –, hogy miként értelmezze a zárlatokat.

Takarékosságát szemmel is megállapíthatja, aki a kottára pillant, még ha nem 
jártas is az ötvonalas rendszer olvasásában. Az első negyed-periódusban csak a dal-
lamot halljuk, a másodikban lépnek be a balkéz harmóniái. De csak a 3. ütem má-
sodik felében, jelzésszerűen. Az erre felelő második félperiódusban még ugyancsak 
egyedül marad a két ütem dallama, de immár a 3. ütem egészét kitöltik a balkéz 
akkordjai, hiszen nem az ötödik fokra kell nyitnia (mint a félperiódusnál), hanem 
a C-dúr alap-harmóniájára zárnia, tehát az előtt érinteni kell a szubdomináns és a 
domináns akkordját is.

A fontosabb felismerés az, hogy a periódus megismétlésénél – amelyben a dallam 
semmit sem változik – harmóniailag gazdagítania kell a zenei szövetet. Ám ő nem 
csak a dallamot értelmező hangzatokhoz nyúl finom füllel, hanem ritmikailag is ár-
nyalja a történéseket: a 9. ütem második negyedén hozza csak be a harmóniát, sőt, 
azt átköti a 10. ütembe is, amelynek második felét pedig a 11.-ikbe nyújtja. Ennek 
a periódusnak a második fele (a 13. ütemben) nem a második negyeden hoz kísérő 
akkordot, hanem már a második nyolcadon. Ez sűrítés és differenciálás, és hatáso-
san vezet a 14. ütem hangzatára, amely kérdő hangsúlyt kölcsönöz a már negyedszer 
hallott dallamnak, hogy azután megérkezzék a magától értetődő válasz az utolsó két 
taktusban. Talán ha „felnőttebb” fejjel írja mindezt, nem „instruálja túl” az előadót, de 
itt még az imént taglalt két ütem fölé kiírja a lassítást is, hogy azután a választ már az 
eredeti tempóban adja meg. (A zeneszerző egykori kéziratát közöljük.)



Valóság • 2020. június

SYMPHONIA UNGARORUM – TANULMÁNYOK NAGY GÁSPÁR ÉS SZOKOLAY... 67

Forrás: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest

A Játszótéren – a címhez illően – játékos. Formailag azzal, hogy háromszor négy 
ütemből áll. Azt várnánk, hogy az első négyből álló félperiódusra a második négy 
fog válaszolni. Ám hirtelen ugyanoda kanyarodik, ahol az első négyes abbahagyta. 
Megtréfál tehát a szerző, egy „harmadik félperiódusban” adja meg a „választ”. A míves 
zeneszerzői fantázia jele az, hogy a D-dúr hármashangzat az 1–2., a 3. és a 6. ütemben 
különféleképp fordul elő – ez az „ugyanaz másképpen” bűvészkedés a fiatal szerzőtől 
ugyanoly dicséretes, mint a 4. és 8. ütem kíséretének rugalmassága (szünettel indul). 
Sohasem téved akkordok „püfölésébe”. Más darabokban is tapasztalhatjuk ezt, miként 
a tiszta szólamokban gondolkozást és az eszközökkel való takarékos bánásmódot is.

Forrás: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
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A Csúfolódó már bonyolultabb szerkezet. Két tripódikus (háromütemes) forma-
elemet követően gyorsabb tempóban bipódikusak (kétütemesek) következnek. Azok 
megismétlődnek, majd belőlük alakul ki egy négyütemes kóda (függelék, az olasz 
coda szó ’farkat’ jelent). Ez motivikusan a gyors részanyagából nő ki, de szerepe 
a darab lezárása. Megemlítendő, hogy az életkora szerint – és mint tudjuk, alkata 
szerint is – szenvedélyes Szokolay nem harsány véget szán a kis darabnak, hanem 
hirtelen halk záróakkordot.

Különösen érett darab az eddig említetteknél kicsit hosszabb Búsuló. Ez is 
tripódikus, de ez következetesen végig az. Erénye a balkéz lehajló (búsuló) dal-
lamát értelmező, egyre disszonánsabb jobbkéz-akkordok kommentáló belépése, a 
szólamcsere retorikus hatásának alkalmazása, a témafejre felelő ellenszólamokkal 
való építkezés.

Forrás: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest

A műcsoport emblematikus, egyben legösszetettebb darabja a Hüvelyk Matyi. 
Kocsis Zoltán gyermekkori zenei alapélményei között említette, hiszen – a kötet 
más darabjaival együtt – tanulmányai hajnalán játszotta és szerette ezeket. Idézzük 
meg itt a kompozíció nyitószakaszát. Ez Debussy A kis négerétől kezdve Bartók 
megannyi gyerekdarabjának hangjára hajaz. De ne feledjük: a pálya ezen – zenei me-
taforával élve – prelúdiumnak nevezhető szakaszában a tehetség egyik jele a hatások 
feldolgozása. Ez a képesség előfeltétele annak, hogy aztán olyan saját anyaga terme-
lődhessék ki, amelyből Vérnászt, Sámsont, Symphonia ungarorumot, …ergo sum-ot, 
Sirató és kultikus táncot tudhat írni.
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Akad csaknem stílusgyakorlatnak beillő darab is a Zene-bona kötetben. A Rondo a 
francia zene, nevezetesen Couperin jegyeit mutatja. Kíváncsi vagyok a kollégák véle-
ményére, de én úgy gondolom: zeneakadémiai hallgatóként, amikor a Couperin-rondó 
tananyag volt, Szokolay írhatott stílushűbb tandarabot is. Ez inkább a többé-kevésbé 
önképző tanulmányai során a francia barokk mester zenéjéből ráragadt formai és stiláris 
jegyek kipróbálásának terepévé vált.

Szót ejthetnénk a vonzó hangszerelésű kompozíciókról, mint a Balerina, vagy a 
Zenélő óra, amely metrumérzékenységével is figyelmet kelt. A Karácsonyi miniatűrök-
ről: az Angyali üdvözlet ritmikai gazdagságáról, ugyanakkor szervességéről, A jászolnál 
intim harmóniáiról és a regiszterekkel való játékáról, a Három Királyok diszkrét, elszí-
nezett Mennyből az angyal-utalásáról, s arról, hogy e tételben feltűnnek az évtizedekkel 
későbbi Szokolayra oly jellemző éles ritmusos zárlatok.

Végül említsünk egy olyan kompozíciót, amelyet tudhatóan – de nyilvánvalóan érez-
hetően is – felnőtt fejjel átdolgozott. A Félálomban összesen nyolc üteme közül az első 
hat ugyanolyan ritmikai választékosságot, ellenszólammal való építkezést mutat, mint 
sok más már említett, vagy – ha a teljességre törekedhettünk volna – joggal említhető 
rokona a kötetben. Az utolsó két ütem azonban egy már nemcsak zeneszerzés-technika-
ilag, hanem lélekben is érettebb alkotó nyoma. A tercek harmóniadúsító hatása és a har-
móniaváltozások sűrűsödése, mindezzel a kezdő egy-, később kétszólamúság meghala-
dásával négyszólamúságban mélyebb regiszterbe süllyedés katartikus pillanatot teremt.
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Miközben e Félálomban elmélyedhetünk, annak is örülhetünk, hogy a Zene-bona 
kötet a Legend Art kiadványaként feléledt, s hogy a szép kivitelű kotta mellé a Hogy is 
kezdődött?… ugyancsak általuk publikált diákkori levelezés-kötet melléklete gyanánt 
a Virtuózok első évfolyamának abszolút győzteseként feltűnt Boros Misi előadásában 
hallható az egész kotta anyaga.


