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EŐSZE LÁSZLÓ

Szokolay Sándor Symphonia Ungaroruma

Jogos századvégi panasz, hogy a mindennapok tolakodó „álzenéje” háttérbe szorítja, 
magába olvasztja, sőt szinte megpróbálja kiiktatni életünkből a valódi művészetet.

Talán a múltból lehetne erőt meríteni a helyzet megváltoztatásához. De hát mára a 
tradícióval való szembefordulás is tradícióvá vált.

Csakhogy a tagadás nem épít, hanem rombol. Aki viszont bízik a jövőben, az építeni 
akar. Ilyen alkotó Szokolay Sándor, Kunágota szülötte, a legendás békéstarhosi szellem 
őrzője, Farkas Ferenc nagyszerű mesteriskolájának neveltje. Nem a múlttal, hanem a 
jelennel fordul szembe az új évezred küszöbén – a jövőért. Úgy tartja, hogy a hagyo-
mány tisztelete összeegyeztethető, a hagyomány meghaladására, az újításra irányuló 
törekvéssel.

Napjainkban alighanem nagyobb kihívást jelent egy komponistának énekelhető dal-
lamot, konszonáns harmóniát leírni, mint nehezen követhető kísérletezésbe merülni. 
A járt úton haladva újat teremteni ugyanis nem csak több merészséget, hanem ára-
dóbb tehetséget is kíván. A szimfónia pedig mint műforma, a század alkonyán különösen 
problematikus.

„A mi nemzedékünk nem írt szimfóniákat, mert azt elavult formának tartottuk” – szabad-
kozott már Kodály is a tőle szimfóniát sürgető Toscanininak. A maestro válasza mindössze 
ennyi volt: „A forma nem avulhat el, csak a tartalom.” Ez az 1930 májusában Budapesten 
elhangzott párbeszéd más szereplőkkel akár napjainkban is megismétlődhetne.

Szokolay ars poeticája szerint „egy műfaj akkor él tovább, ha üzenete van a minden-
kori mának is”. Nézetét nemcsak szavakban hirdeti, tettekre is váltja. Vérbeli operakom-
ponista létére már harmadik szimfóniáját bocsátja útjára. S tegyük hozzá: mindegyik 
igencsak különbözik a másiktól, mert szerzőjük – termékeny fantáziájának bizonysága-
képpen – műről műre meg tudott újulni.

Az első, viszonylag szerény együttesre írt szimfónia hódolat volt a nagy bécsi meste-
rek, Haydn – Mozart – Beethoven előtt. A második a Liszten, Bartókon, Muszorgszkijon 
kifejlődött egyéniség teljes kibontásáról tanúskodott e műfajban is. A harmadik pedig 
még tovább megy a forma megújításában.

A két és félszázéves szimfónia kereteinek fellazítása már Berliozzal megkezdődött. 
Az általa nyitott ösvényen sokan elindultak, s különböző eredménnyel jártak. A legmesz-
szebbre talán épp Szokolay Sándor jutott: legújabb művével szinte Mahleren is túltett, 
hiszen az ezredfordulóra egy végig énekelt szimfóniát írt, melyet az ösztönös és tudatos 
elemek egyensúlya jellemez. Nemcsak ősi és új összeötvözése, vokális és hangszeres 
műfajok, opera és szimfónia egybekarolása ez a kompozíció, hanem az eddigi szerzői 
életmű summája, sőt szinte népünk sorsának zenei összefüggése is egyben. 

Nagy Gáspár nemes veretű modern versciklusára készült, tehát programzene.
A szűkszavú, balladisztikus, sokat sejtető, keveset kimondó szöveg nem történetírás, 

amelynek követhető cselekménye lenne, mégis benne van szinte egész történelmünk. 
A látszólag lazán kapcsolódó sorokat képi utalások, rejtett összefüggések fűzik szerves 
egységbe. Operaszerzőnek való feladat ebből az anyagból szimfóniát formálni.1921. október 26–27.
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Szokolaynak sikerült a balladából drámát teremtenie. A tizenkét különböző hosszúsá-
gú, változó szótagszámú strófát négy részre bontotta, s az egyes tételeket programszerű 
címekkel látta el: „Úton” – „Hitben” – „Háborúságban” – „Megmaradásban”.

 A tételek száma, zenei karaktere így lényegében megfelel a régiek által szentesített 
szabályoknak. Az egyes tételek műformája viszont egyáltalán nem követi a hagyomá-
nyokat: a két szélső variációsorozat, nem pedig szonáta, illetve rondó; a közbülső kettő 
pedig szabadon áradó vallomás, illetve capriccio, nem pedig triós forma, illetve menüett 
vagy scherzo. A mű szerkezete azonban szilárd, erőteljes kontraszthatásokra épül. A 
páratlan tételek népünk hányattatásairól szólnak, a párosak pedig a hitről, mely a meg-
maradás reményét nyújtja.

A szöveg és az alkalom, de saját elmélyülésre, stiláris letisztulása is arra késztette 
a komponistát, hogy bátrabban merítsen az ősi népzene és a középkori gregoriánum 
anyagából. Így vált harmadik, oratorikus szimfóniája korábbi Margit operájával rokon 
lelkületű alkotássá. A liszti polimodalitást itt egyéni hangú polipentatóniával cserélte fel.

Ennek rugalmassága biztosítja a mű dallamvilágának változatosságát. 
Harmonizálásának színeit pedig Szokolay kedvelt eszközével, a mixtura-akkordokkal 
dúsítja-gazdagítja. Szerzőnk egyik fő erőssége a kórus, így érthető, hogy e művében is 
nagy szerepet juttat neki. A vegyes kar főképp a megpróbáltatások drámai, a gyermekkar 
a pedig a reménykedés lírai tetőpontjain jut szóhoz. A szövegkezelés, a prozódia mester 
kezére vall.

A tételek attacca követik egymást. Az első páratlan ütemű, lassú variációs tétel, sza-
badon kezelt passacaglia, Úton címmel. A témát bemutató rövid zenekari bevezetőt kö-
vetően a vegyes kar a vándorút küzdelmeit idézi fel, s a honfoglaláson át elvezet Szent 
Istvánhoz. Szokolay a „meghajnallik” szóra a költői szövegből átvált egy régi moldvai 
csángó népénekre, amelyet előbb a kórusból felszárnyaló szoprán szóló intonál, majd a 
hozzácsatlakozó gyermekkar fejt ki bővebben. 

Ezután az imitációs szerkesztéssel belépő vegyes kar ismét a költői szöveget folytatja. 
A bálványrombolást a zenekar fortissimo alázuhanó akkordsora érzékelteti. 

A szoprán szóló István nevére röviden felidézi a 18. századi népéneket, amely egy 
Maros- Torda megyei népdalban bomlik ki, ismét a gyermekkaron. Végül a szoprán 
gyönyörű melizmája s a bevezető ütemeket visszaidéző zenekari „keret” zárja a tételt.

Szokolay kitűnő érzékkel választja ki és illeszti a költői szövegbe az odaillő népdalt, 
mint ahogy dallamát is szinte észrevétlen fonja bele saját zenei szövetébe. Aligha elég-
séges magyarázat erre méltán dicsért dramaturgiai érzéke. Észre kell vennünk a benne 
rejlő művészi alázatot is: ahol úgy érzi, hogy az egyén hangja nem elég erős, ott a kö-
zösség hangján szólal meg.

A második tétel (Hitben) Szent Gellért tetteinek állít emléket. Az eddig változó szó-
tagszámú verselés megnyugszik: egyenletes hatos tagolásra tér át.

A Zene pedig a páratlan ütemről párosra vált, és soros (négyütemes) szerkesztést alkal-
maz. A zenekari bevezetést a basszus szólista hitvalló éneke követi. Imre nevének említé-
sekor csatlakozik hozzá a szoprán. Szavukat a szélesen kibomló vegyes kar erősíti meg. A 
tétel tetőpontjára Szokolay a bencések jeligéjét állította: „Ora et labora!” (Imádkozzál és 
dolgozzál!) – halljuk előbb a basszustól, majd a gyermekkartól, végül a szólisták duettjé-
től. A halk zenekari átvezetés a magas fúvós és vonós hangszereken, cselesztán és hárfán, 
valóságos mennybemenetel, melyet egy melizmatikus moldvai csángó népdal koronáz 
meg (Könyörgőének Szent István királyhoz), ismét a gyermekkaron.

A vokális jellegű tételre most egy gyors, „harcias” capriccio következik, a címe 
Háborúságban. Itt érthetően a zenekar, főképp az ütők és a rézfúvóskórus jutnak kiemelt 
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szerephez. A vegyes kar a csata hevében énekbeszédre vált. Majd a nép jajszavát elnyeli 
a teljes zenekar tombolása: a magasban a háború villámai cikáznak, a mélyben (a kont-
rafagotton, tubán) tompán felsejlik a „Dies irae”-motívum, a pusztulás jelképeként. Itt 
szinte újraéled Szokolay korábbi „sistergő nyugtalansága”. De a legnagyobb veszélyből 
is van menekvés. „Elő a kereszttel, virtus kell és jellem, akkor tíz száz ellen győzni fog 
e jelben!” – énekli a kórus, s a hét szólam imitációs belépéseivel csodálatos hangzású 
kvarttornyot emel, majd hatásos fokozással eljut a megnyugtató, tiszta, fényes G-dúr 
akkordig. S bár a megpróbáltatásoknak sosem szakad vége, a remény mindig újraéled.

Ezt fejezi ki a tételt záró finálé, melyben a tompított trombiták barokk ünnepélyessé-
gét a gyermekkar szinte händeli hangzású győzelmi éneke emeli magasba a 17. századi 
Magyar Cantionaléból vett dallammal: „Magyarok fénye, ország reménye! Légy áldott 
Szent István király!”

A rendkívül koncentrált zárótétel (Megmaradásban) – a „Veni creator spiritus” 
(„Teremtő lélek légy velünk” – Babits Mihály) gregorián himnuszra írt variációsorozat. 
A témát már a zenekari bevezetés fagott – cselló – nagybőgő szólama bemutatja, utóbb 
a költői szöveg ősi nyolcasainak megfelelően átritmizálva a basszus, majd a szoprán 
szóló hangoztatja. Ezután a férfikar, tőle pedig az orgonával megerősített gyermekkar 
veszi át, s végül a hatszólamú vegyes kar felemelő korállá bontja ki. Mesteri fokozás 
vezet Szokolay Sándor „örömódájához”, amelynek jubiláló ragyogásába a szoprán szóló 
utoljára még beleszövi az egész szimfónia alapgondolatát („Ah, hol vagy magyarok tün-
döklő csillaga?”), hogy így utaljon Szent István művére, amely egy új évezred záloga.

Na, tűnés innét! Harry Hill Bandholtz


