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Szokolay Sándorra emlékeztünk
„Hogy is kezdődött”

Könyv-, kotta- és lemezbemutató
Kecskeméten a Kodály Iskolában 2019. szeptember 7-én

A 2019-es tanév kiváló emlékezetes zenei programmal kezdődött 
Kecskeméten.

A Magyar Kodály Társaság helyi tagcsoportja meghívására és szer-
vezésére városunk és a megye zenepedagógusai (és zenebarát érdeklő-
dők) a Szokolay Alapítvány felajánlása jóvoltából múltidéző előadáson 
vehettek részt.

A Szokolay Orsolya – Legend Art kiadásában megjelenő, Szokolay 
Sándor zeneszerző Békés-Tarhosi diákéveit bemutató „Hogy is kezdő-
dött” c. könyv és az akkoriban írt zongoradarabok a „Zene-Bona” c. 
kottakiadvány és CD bemutatója és a fiatal tehetségek előadása a zenei 
szakembereken kívül sok érdeklődőt vonzott.

Levelek a diákévekből 1947-50.
A kiadványokról és Szokolay zenei örökség továbbadásának terveiről 

beszélgetett: 
Becze Szilvia – műsorvezető, szerkesztő,
Szokolay Orsolya – a könyv közreadója, 
Legendy László – a kotta közreadója.
Közreműködött:
Boros Misi – zongora,
Ács Balázs – szinkronszínész.
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A rendezvényen örömmel láttuk és fogadtuk Szokolay Sándorné  
Dr . Weltler Magdolnát, a 2013-ban elhunyt zeneszerző özvegyét, az ala-
pítvány létrehozóját.

A közönség közvetlen hangulatú, családias beszélgetés részese lehe-
tett, számtalan érdekes történet, élmény hangzott el interjú formájában 
a Szokolay Art Alapítvány tagjaitól, amelyet zongoraművek és a levelek-
ből idézett részletek váltogattak. A hallgatóság soraiban egykori Békés-
Tarhosi zenetanár nevének hallatán saját tanáraikra is emlékezhettek.

A fiatal előadók hangulatosan, de egyben tisztelettel meséltek a szer-
ző iskoláskori levelei és zongoradarabjai előadásának rájuk gyakorolt 
hatásáról!

 

Szokolay Orsolya csodálatos, családi szeretettől átitatva felidézte az 
édesapjával töltött egykori élményeit, a levelek és a kották „felfedezésé-
nek” körülményeit, a Szokolay Art eddigi, a fiatal tehetségeket bemuta-
tó és támogató tevékenységét és a zeneszerző életmű feldolgozása köz-
readását. A 2019-ben, a Zene Világnapján induló, 70 részes sorozat a 
YouTube SZOKOLAY csatornán és a PAPAGENO blogon a szerző szóló-, 
kamara- és kórusműveit mutatja be a magyar zenei élet kiváló zenemű-
vészeinek előadásában.

Szokolay Sándor zenei tanulmányait viszonylag későn, tizenhat évesen 
kezdte: 1947-től a Gulyás György vezette legendás Békés-Tarhosi Ének-
iskola növendéke volt. Az ott átélt élményeiről, élete alakulásáról leve-
leiben számolt be részletesen az Orosházán élő családjának. A „Hogy is 
kezdődött?” című kötetben a háború utáni évek nehézségeivel küzdő 
család és iskola derűs, tanulságos, szívhez szóló hétköznapjait ismerhe-
ti meg az olvasó Szokolay közvetlen stílusában:
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„Kedves Anyuka, Apuka és Karcsika!
Szépen telik itt Tarhoson pár napja az idő . . . Hogy is kezdődött? Magyar 

óra volt . Kellemes dallam lopódzott a terembe, hirtelen néma csend lett, 
s a lelkek szomjasan várták a kintről beszivárgott dallam folytatását . . .

»Este van Nyúlik az Árny«… Halkan, kellemesen énekelték a zenete-
remben a nyári »énektovábbképző« tanfolyam hallgatói… Klári néni in-
dítványára kimerészkedtünk a teremből, és kezdtünk egy kicsit félve be-
szivárogni a zeneterembe . Pár perc alatt átalakultunk egy hangverseny 
hallgató közönségévé . . . Nagyon szép volt . . .”

(Szokolay Sándor 1947. novemberében kelt levelének részlete.)
A leveleket a zeneszerző lánya, Szokolay Orsolya rendezte sajtó alá.  

85 postai küldemény a középiskolai években, az utolsó 8 a zeneakadé miai 
időkben keletkezett. A kötetben 95, 1947 és 1957 között keletkezett levél 
került publikálásra. 93 levél a zeneszerző édesapja, Szokolay Bálint  
hagyatékából maradt fenn, két levelet pedig Szokolay Sándor első  
zongoratanára, Sípos Éva őrzött meg.

A könyv bárki számára érdekes olvasmány lehet! Gyerekeknek példa, 
hogyan levelezett egy 14 éves fiú Békés-Tarhos nehéz körülményei között 
a család otthoni tagjaival. A felnőttek talán visszasírják a „régi szép 
időket”, amikor a gyerekek még tisztelettel szóltak szüleikhez. Egyben 
kirajzolódik a kép a tarhosi életről és egy tehetségét felfedező és szorga-
lommal kibontakoztató, fiatal Szokolay Sándorról. A Zene-Bona c. kot-
tát szívből ajánlom zongoratanároknak és diákoknak.

A bemutató után az előadók dedikálták a kiadványokat, majd kellemes, 
rég nem látott, baráti találkozások, beszélgetések zárták a délutánt.

Köszönet a Szokolay Alapítványnak a felajánlott előadásáért, a Kodály 
Iskolának a kiváló koncertterem és a hangversenyzongora biztosításáért, 
valamint a helyi Kodály Társaság vezetőségének – Jámbor Zsolt (a Re-
formátus Gimnázium tanára, kórusvezetője) és a Kodály Iskola tanárai, 
Gerhátné Papp Rita (zongora- és csembalóművész), Gerhát László  
(zongoraművész, karmester) – a szervező munkáért!

Örülök, hogy a Szokolay Tanár Úr iránti tisztelet, a családjával való 
kapcsolat és a közvetítésem, szervezésem által Kecskeméten is elhangzott 
ez fantasztikus, értékes, érdekes műsor. Ennek a bemutatóját meghívott-
ként, 2017. decemberében a Művészetek Palotájában Batta András zene-
tudós vezetésével hallhattam először.

A könyvet bárki számára, a kottát a zongoratanárok és egyre fejlődni 
szándékozó zongoristák számára különösen ajánlom.

Pálinkásné Kócsó Mária


