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Könyvbemutató

„Hogy is kezdődött?...”
Emlékezés Szokolay Sándor, volt elnökünkre

Szokolay Sándor szüleinek írt, ifjúkori leveleit édesapja, Szokolay Bálint 
megőrizte, így azok Bálint bácsi halála után visszakerültek Szokolay 
Sándorhoz, majd az ő távozása utána hátramaradó családhoz. Leánya 
és veje, Szokolay Orsolya és férje, Legendy László nagy munkába kezd-
tek. Nekiláttak a zeneszerző hagyatékának rendezéséhez. Így került  
kezükbe az a levélgyűjtemény, amit a fiatalember 1947-től kezdve Békés-
tarhosról írt szüleinek. Ezen levelek közzététele a könyv, amelynek  
bemutatója 2017. december 10-én maga is élményszámba ment.

A MŰPA Üvegtermében gyűlt egybe az érdekelt és érdeklődő közön-
ség. A bemutatón megjelent könyvről Dr . Batta András zenetörténész 
beszélgetett Szokolay Orsolyával, aki a könyv közreadója és Legédy  
Lászlóval, aki Zene-Bona címen a fiatalkori zongoradarabok kottájának 
közreadója. 

Az élményt a közreműködők fokozták. A levelekből Ács Balázs  
színészhallgató olvasott fel részleteket. Megdöbbentő dolgokat tudtunk 
meg a negyvenes évek végének békéstarhosi helyzetéről, ami az akkori 
Magyarország képét is mutatja. 
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Megható volt, hogy egy tizenhatéves fiú milyen szeretettel tudott szü-
leihez fordulni, megértő lenni azok nehéz helyzetével. A tehetséges em-
ber korai érettségét mutatja. Önkéntelenül is eszembe juttatta Weöres 
Sándort, aki hasonló korban volt, amikor a Kodály mű által közismert 
„Öregek” c. versét írta.

Igazi élmény volt, hogy a levelek felolvasását Boros Misi játéka gazda-
gította. A kottakiadványban megjelent művekből játszott. Nagyszerű 
ötlet volt a kis darabok előadását egy olyan zongoristára bízni, aki alig 
fiatalabb, mint a szerző volt a „Szösszenések” születése idején. 

A könyv melléklete egy CD, amelyen Boros Misi előadásában hallha-
tók a kottakiadványban is megjelent korai művek.

Nem csupán muzsikusoknak jelenthet érdekes olvasmányt ez a kiad-
vány. Hiteles korrajz. Mai korunkban, amikor a gyerek-szülő kapcsolat 
annyi kívánnivalót hagy maga után, igazi példamutató magatartás. Nem 
véletlen, hogy az érzékeny lelkű apa, Szokolay Bálint megőrizte ezeket  
a leveleket, és Sándor fia, mint gyermekkori emlékét, megtartotta azokat. 

Mindenkinek élményt adó olvasmányként szíves figyelmébe ajánlom.
Somorjai Paula


