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GOMBOS LÁSZLÓ

A női hang szerepe Szokolay Sándor  
drámai alkotásaiban

„Éneked gyöngyét hallom…” – mondotta Nagy Gáspár egyik versében, máshol pedig 
így fogalmazott: „remeg a tollam, nem ítél, / mert csodák fülembe omlanak…”1 E sorok 
szólhatnának akár barátjához és szerzőtársához, Szokolay Sándorhoz is, mivel 
a zeneszerző életművének egyik fontos mozzanatával hozhatók kapcsolatba. 
Hiszen az ő számára az ének a legalapvetőbb kifejezési formának számított, a 
hangzás pedig inspirálója és alkotói munkásságának talán legfontosabb mozga-
tórugója lehetett. Színpadi műveit és oratóriumait, különösen azok női szólamait 
hallgatva felmerül a kérdés, hogy a gondolat kifejezésénél olykor fontosabbak 
voltak-e számára az említett fülébe omló csodák, amelyek hatására megremegett 
a tolla és nem ítélt, illetve hogy a hangzás öröme, főként a női hang érzékisé-
ge keltette vágy adott-e gyakran új lendületet írószerszámának. Közvetve vagy 
közvetlenül Nagy Gáspár is gyakran utalt auditív élményekre, amelyeket verse-
inek dallamossága és ritmusvilága is visszatükröz, Szokolaynál viszont a primer 
hangzási élmény befolyásolhatta, talán felül is írhatta mind a tudatos szerkesz-
tést, mind a narratív, eszmei programot.

Amint a komponista többször említette, szép, feltűnően magas hangjával már 
hat-hét esztendős korától szerepelt templomi és más hangversenyeken. Eleinte 
énekes szeretett volna lenni, majd hamarosan zeneszerzőként született újjá a 
Békéstarhosi Zenelíceum növendékeként (a prédikátori hivatás is sokáig a szeme 
előtt lebegett, ezt a tervét voltaképp sikerült megvalósítania). Idős korában nyi-
latkozta: „Vonzódásom az énekhanghoz a neveltetésemből adódik. Mi tarhosiak 
nem zeneiskolába, hanem énekiskolába jártunk. Természetesen hangszeres kép-
zést is kaptunk, de a lényeg a kóruséneklés volt. Egy hangszert tanuló gyereknél 
évekig tarthat, míg saját maga és mások számára is élvezhető zenét produkál. 
A kórusban már néhány hét után részese lehet jóformán bárki művészi értékű 
előadásnak.”2

Az 1950-es évek végén Szokolay szinte egyetlen szempillantás alatt robbant 
be a zenei életbe, és a drámai szövegek bűvöletében égve, az indulatok és moz-
dulatok zenébe fogalmazásával útja egyenesen az operaszínpad felé vezetett. 
Fiatalkori alkotásait az első opera, a Vérnász előfutárainak tekintette, így a 
vegyes kari Két balladát (1957), Az iszonyat balladáját (balett, 1960), a Néger 
kantátát (1962), a Poulenc emlékére írott Déplorationt, valamint A tűz márci-
usa (1958–59) és annak lírai ellenpárja, az Istar pokoljárása című oratóriumot 
(1959–61). Bevallása szerint az Istar komponálása idején lett végképp a női 
hang szerelmese. Weöres Sándor versét zenésítette meg, amelynek témáját a 
költő a Gilgames mondavilágból merítette.3
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Istar istennő egy közel négyezer éves babiloni domborművön (British Museum)
(A fénykép a szerző saját tulajdonát képezi.)

Istar többek közt a szerelem, a termékenység és az anyaság istennője a mezopotámi-
ai mitológiában, ezáltal az oratóriumban a szenvedélyes hang és az ostinato-technika 
mellett kiemelt szerepet kapott a feminin szépségeszmény ábrázolása. A mű karak-
terét meghatározta, hogy megrendelője a debreceni Kodály Kórus volt, élén Gulyás 
Györggyel, Szokolay békéstarhosi iskolájának egykori igazgatójával. Az együttes épp 
abban az időben bővült női karból vegyes karrá a mutálásból alig kilépett fiúkkal és 
néhány amatőr férfi énekessel. Szokolay elmondása szerint egészen nőies karaktere 
volt a kórusnak, A tűz márciusa dübörgése után ezért is sokkal visszafogottabb hang-
zásra törekedett. Így fogalmazott: „Soha ilyen lírai nem voltam, valósággal kenyérre 
kent engem Istar úrnő.”4 

Az oratóriumban Istar pokolra száll, és szenvedésével megváltja, életre kelti a holta-
kat. E sorokkal indul a mű: 

 
Ama honba, amit ismersz / onnan soha nincs visszatérés / küldte vágyát 
Istar úrnő, / Hold leánya, emberek anyja, / vonuló felhők szép nővére, / 
mint nyíl-idegről, lőtte vágyát / árnyak házába, a sötétség hajlékába.

A második tételben az istennő bejut a pokol kapuján, dörömbölése és hanghordozása 
egy pillanatra mintha Juditot idézné Bartók Kékszakállújából (az eredeti mítoszban az 
operához hasonlóan hét ajtó szerepelt, számukat Weöres négyre redukálta).

Szokolay dallamainak, különösen a női énekesek számára írottaknak általános jellem-
zője a különösen melizmatikus, hol csábítóan érzéki, hol szenvedélyes énekstílus. Istar 
istennő siratójában díszített, kis ambitusban mozgó zsidó liturgikus dallam szólal meg, 
amelyhez a szerző Szabolcsi Bence zenetörténész segítségével jutott. Találkozásukra 
később így emlékezett: „Szabolcsi Bencével itt kerültem közel: elmentem a lakására, 
mivel ajánlották, hogy vannak neki dallamok a Gilgames világból és régi zsidó dal-
lamok. Mindene volt! Az Istar pokoljárásába a sirató dallamot Szabolcsi egyik zsidó 
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énekeskönyvéből vettem. Adott vagy húszat boldogan, amikor azt mondtam, hogy régit, 
ősit szeretnék.”5

Az említett dallam az oratórium negyedik tételében (Siratás) szólal meg az alábbi 
szöveggel:

 
 Siratni jöttem az ifjakat, kik szerelmük előtt elpusztultak,
 siratni jöttem a lányokat, kik hasztalan vártak, elhervadtak, 
 siratni jöttem, a férfiakat, kik asszonyuk mellől földbe-rogytak, 
 siratni jöttem az asszonyokat, kik emberükről leszakadtak.

Az Istar pokoljárása sirató-tételének melizmája 

Szokolay női szereplőinek egyik jellemző funkciója a siratás. Az Istar pokoljárásá-
ból megismert hangvétel az 1962-es Néger kantátában is visszatér, amint a harmadik 
tételben az alt szólista elsiratja a fellázadt rabszolgákat, miközben a „Hajcsárok kiáltása 
csattan”. Majd még érettebben, tökéletesebben szólal meg a siratás-hang 1964-ben a 
Francis Poulenc emlékére írott Déploration zárótételében, az Agnus Deiben. A szoprán 
szólista és a női kar itt angyalok kórusaként kíséri végső útjára a nemrég elhunyt francia 
zeneszerzőt, Szokolay atyai barátját és mentorát. Ugyanez a zene tér vissza variáltan a 
Hamlet című opera temetési jelenetében, amikor Ofélia koporsóját hozzák. Jellemző, 
hogy Szokolay az eredeti drámához képest sokkal árnyaltabban rajzolta meg a női főhős 
alakját, és így tett később Németh László színdarabjának Delilájával is a Sámsonban.

Az említett temetési zene mellett számos példát mondhatnánk arra, hogy Szokolay az 
életmű gerincét alkotó operákban a korábbi vokális művekből használt fel részleteket, így 
e darabok nemcsak átvitt értelemben, hanem szó szerint is megtermékenyítették a színpadi 
alkotásokat. Az Istar pokoljárásának zenéjéből például a több anyagot átvett a Vérnászba 
és a Sámsonba. A Vérnász drámai pillanataiban Istar úrnő melizmatikus éneke él tovább, 
ostinatói átszövik az egész alkotást. A hasonló motívumok azonban eltérő környezetben 
más és más megvilágításba kerülnek. Az első felvonás második jelenetében például a 
Szomszédasszonnyal társalgó Anyát halljuk, Istar pusztító oldalának megszemélyesítő-
jét. Ő az opera valódi főszereplője, aki minden igyekezete ellenére végül fia halálának 
előidézője lesz, ezzel beteljesíti a vérbosszú törvényét. Az esküvő napján tudja meg a 
Szomszédasszonytól, hogy fiának menyasszonya járt már jegyben, mégpedig Leonardóval, 
akinek családja gyilkolta meg a férjét és idősebb fiát. A zene már a szavak elhangzása előtt 
előrevetíti a dialógus végkifejletét, amelyben végletesen elszabadulnak az indulatok.

Az operát a visszatérő témák és dallamfordulatok sokrétű hálója fonja át, a motívumok 
azonban – a kés témájának kivételével – nem wagneri értelemben vett vezérmotívumok. 
Nem személyekhez vagy más tartalomhoz kapcsolódnak, hanem szituációktól független, 
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érzelmi és indulati helyzetekhez. Azaz hasonló emocionális környezetben gyakran ha-
sonló zenét hallunk, például az első felvonás végén, amikor a Cselédasszony elárulja a 
Menyasszonynak, hogy előző éjjel a titokzatos lovasban korábbi jegyesét, Leonardót ismerte 
fel. A felvonás elején, az Anya és a Szomszédasszony dialógusában elhangzott motívumok 
térnek vissza, és az indulatok ismét az egekig csapnak. A két szereplő egyre inkább csak in-
dulatszavakat megszólaltató énekszólama a dallamformálás tekintetében alig válik szét egy-
mástól, mintha az alapvetően különböző és a társadalmi hierarchiában egymásnak alárendelt 
figurák egyetlen érzés közvetítői lennének.6 A jelenetben Szokolay hihetetlen erővel jeleníti 
meg az őrület határáig fokozott emóciókat, ugyanakkor mintha ő maga is megrészegülne a 
zenéje által keltett hatástól, a női hangok talán még soha felszínre nem hozott hangzásaitól.

Szokolay Sándor: Vérnász, a Cselédasszony és a Menyasszony jelenete 
az első felvonás végén
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A női princípium középpontba állítása, valamint a nőiségnek a halállal és/vagy a 
megváltással történő összekapcsolása Szokolay egész életét végigkísérte. Az 1964-ben 
bemutatott Vérnászt az elkövetkező években a Hamlet (komp. 1965–68), 1973-ban a 
Németh László drámája nyomán komponált Sámson, majd 1984-ben az Ecce homo 
követte. Szokolay a tragédiák után új útra talált a Szávitriben (1988–89, rev. 1998), a 
Lessing darabja nyomán komponált Bölcs Náthánban (1991–94) és a Margit, a hazának 
szentelt áldozat című, magyar történelmi témájú misztérium-operában (1994–95).

Különös, hogy egyedülállóan emocionális személyisége ellenére mégsem énekelt 
csábításról, érzékiségről, nem komponált se mozarti, se wagneri szerelmi kettősöket, 
csókkal és öleléssel járó mozgalmas szerelmi jeleneteket. Drámáiban a férfi tetteinek 
mozgatórugója nem a nemi vágy, a nő megszerzése és birtoklása, sokkal inkább a sors-
szerűség és a küldetéstudat. A látszat ellenére még a Vérnászban sem ez a mű lényegi 
eleme, hanem a végzet által determinált vérbosszú.

Szokolaynál nem a szereplő vágyik valami megfoghatatlanra, hanem maga a kompo-
nista, aki héja-nászait nem vitte színpadra, de elsöprő vágyát mégis állandóan halljuk 
a zenéjéből. A fülén keresztül csábították el, és amint számos interjújában megvallotta: 
már ifjúkorában megbabonázta a női hang varázsa. Joggal azonosíthatjuk őt egyes alak-
jaival: Hamlettel, Sámsonnal, idős korában Bölcs Náthánnal. De, ami még fontosabb: 
valójában ő maga az, akit a nőnek – Goethével szólva: „az örök asszonyinak” – kell 
megváltania. Ezzel szemben az Ecce homóban férfi megváltót állított színpadra, ahol 
egy görög passiójáték előadói közül Jézus megszemélyesítője valóságosan is osztozik az 
ábrázolt személy sorsában. Bár ő nem a nőt, hanem a közösséget váltja meg, itt is nagy 
jelentősége van az Anna Magdaléna-szálnak: egyedül ő érti meg az önfeláldozás lénye-
gét, ahogy végül Delila is felismeri Sámson küldetésének értelmét. A tervezett utolsó 
operában, a Hálókban, amelyhez Nagy Gáspár készítette a szövegkönyvet, a komponista 
korábbi női főszereplőinek férfi párját szerette volna megírni.

Túl az életmű felén, az 1980-as évek végén Szokolay operáinak stílusa alapvető vál-
tozáson ment keresztül. Az indiai Szávitri történetében keresett és talált kiutat a gyilkos-
ságok és árulások világából. Az ősi indiai eposzból, a Mahábháratából ismert király-
lány még a túlvilágról is visszahozta elhunyt férjét, Szatjavánt. A Vérnász, a Hamlet, a 
Sámson és az Ecce homo tragédiáit követően ellenkezőjére fordult a folyamat, és amint 
az Istar pokoljárásában is történt, a halott feltámadt.

Mindez fordulatot hozott a női főszereplők megformálásában és a női hang alkalma-
zásában is. Szávitri nem csupán központi figura, hanem végig színpadon van és szinte 
megszakítás nélkül gyönyörködhetünk a hangjában. Hozzá képest – Jáma kivételével 
– mindenki csak epizódszereplő a darabban. Melodikus profilja változatos és összetett, 
tartalmazza a korábbi női szólamok jellegzetes melizmatikus fordulatait, ugyanakkor 
számos olyan fordulattal él, amelyek – barokk operákra emlékeztetően – bizonyos fokig 
öncélúan, a hangok fizikai szépségét előtérbe állítva énekesmadárként daloltatják a fő-
hőst, ezernyi színnel gazdagítva az opera auditív össz-élményét.

Egy jellemző részlet a második felvonásból, amikor Szávitri válaszol a halálisten 
kérdésére, hogy mit jelent neki a házastársa, Szatjaván: 

Te ne tudnád azt, nagyhatalmú Jáma, te ne tudnád, mi a Szerelem?
Az a megtalált világ… Ha átölelem őt, karolhatom a virágzó fákat,
s a meleg fűszálakat, és a felragyogó csillagvilágot!
Mindent, mi az emberé! Amiért újjászülettem én is!
Mert az ember a szerelemmel rabságból szabadul!
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A címszereplő éneke a Szávitri második felvonásából
(Szokolay Orsolya, a szerző jogörököse engedélyével)

A zeneszerző az utolsó operákban megtörte zenéje korábbi folyamatosságát, megfé-
kezte ostinato-lovaglásait és néhány ütemenként zárlatokba vezette a zenei folyamatot, 
meg-megállva a nyugvópontokon, visszhangszerű ismétlésekkel kommentálva a zárla-
tokat. Mintha központi gondolata, a boldogság ábrázolása statikus zenét kívánna, hiszen 
a megtalált tökéletességet az ember nem szívesen hagyja el. Az idő művészetében, a 
zenében ő a pillanatot próbálta kivetíteni, és amíg fiatalon az eget akarta kimeszelni, 
idős korában kísérletet tett az idő kerekének megállítására. Bár ebben a világban a test 
nem győzheti le az elmúlást, ő már életében megpróbált valamit megragadni abból a 
mennyei harmóniából, amelynek legközelebbi párját, úgy hiszem, a nőiségben és a női 
hang szépségében találta meg.

JEGYZETEK

1 nAgy Gáspár: Isten leánya; nAgy Gáspár: 
Jézusos fejlehajtva.

2 Vakulya Eszter interjúja = Magyar Nemzet, 2011. 
március 30. 

3 Weöres Sándor: Istar pokoljárása (Babylon re-
ge) = Nyugat, 1939. szeptember, 9. sz., 160.

4 E sorok írójának interjúja. Sopron, 2000. 
szeptember 2.

5 E sorok írójának interjúja. Sopron, 2000. szeptember 3.
6 A szereplők általános emberi vonásokat teste-

sítenek meg Lorca darabjában – nem véletlen, 
hogy egyedül Leonardo rendelkezik személy-
névvel –, így a komponista sem törekedett arra, 
hogy egyénire formálja figuráit, bár a Vőlegény 
és az Anya szólama is rejt olyan intonációkat, 
amelyek kizárólag őhozzájuk kapcsolódnak.


