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A hAnGVErSEny MűSorárólG

Bartók Béla: Erdélyi táncok

Bartók Béla (1881–1945), az egyetemes kultúra 
szempontjából is korszakalkotó jelentőségű ma-
gyar zeneszerző Erdélyi táncok című zenekari 
darabja tulajdonképpen az 1915-ben zongorára 
komponált Szonatina hangszerelt változata. a 
népzenegyűjtéssel és -rendszerezéssel intenzíven 
foglalkozó komponista a zenekari átiratot maga 
készítette 1931-ben, a bemutató egy évvel később 
volt, Massimo Freccia vezényletével. 

az Erdélyi táncok-ban Bartók a népzenészektől 
hallott eredeti hangzást akarta felidézni, ezt 
szolgálja az apparátus megválasztása is: a vonó-
sok mellett a fafúvósok kaptak jelentős szerepet 
a műben.
a darabban Bartók öt eredeti dallamot dolgozott 
fel.

Dudások
(duda-dallam Hunyad megyéből és gyors kör-
tánc-dallam Bihar megyéből)

Medvetánc
(váncsafalvi cigányprímás dallama)

Finale
(két román táncnóta)

Bartók Béla Hegedűversenyét – mely egyes 
kutatók szerint a variációs művészet szinte felül-
múlhatatlan csúcsteljesítménye – tartotta egyet-
len hegedűversenyének. a korai, kéttételes ver-
senyművet – amit ma első hegedűversenyként 
ismerünk – csak halála után adták közre. 
a II. hegedűversennyel – melyet Székely Zoltán 
hegedűművész mutatott be amszterdamban 
Willem Mengelberg vezényletével – 1938 utol-
só napján készült el. a bemutatón Bartók nem 
vett részt, a hegedűversenyt New yorkban hal-
lotta először, 1943-ban. 
a háromtételes hegedűverseny híven őrzi Bar-
tók érett művészetének valamennyi egyedi is-

mertetőjegyét. Ezek közül talán legalapvetőbb 
a szerkesztés következetessége és a hasonlítha-
tatlanul egyéni dallamalkotás. Bartók dallamai a 
népzene egyszerű, tömör fordulatait megtartva 
is végtelenül érzékenyek, jól elkülöníthetők és 
kifejezőek. 

Bartók 2. hegedűversenyének szerkezete az úgy-
nevezett híd-forma szerint épül fel. a két szélső 
„pillért”, a klasszikus szonáta formai elvei sze-
rint építkező saroktételeket a tematikus anyag és 
a harmóniafűzés szoros rokonsága is összekap-
csolja: a zárótétel felidézi az első motívumait. a 
középső tételben pedig lassú tempójú szakaszok 
fognak közre egy scherzo-t, amelyben a termé-
szet éjszakai neszei hangzanak fel. Így a mű 
felépítése szimmetrikus, közepén a scherzo-val. 
a hegedű, mint dallamvivő hangszer igazán a 
második tételben jut szerephez: olyan vallomást 
hallunk itt, amely ebben a formában, korunk ze-
nei nyelvén talán utoljára volt elmondható.

 „Örjöngő szerelem! S ha nem az, mi más 
e számtalan hangszín és változás,
ez önmagát öldöklő ős-elem, 
meghalás és feltámadás.”

(Jékely Zoltán: Bartók Második hegedűverse-
nyének

hallgatása közben – részlet)
Allegro non troppo
Andante tranquillo 
Allegro molto

Claude Debussy: Egy faun délutánja

“Az Ön illusztrációja a zene finomságával, ko-
molyságával és gazdagságával felülmúlja az én 
költeményem minden vágyódását és ragyogá-
sát…” – írta 1894-ben, a bemutató után a fiatal 
komponistának a francia szimbolizmus vezető 
alakja, a költő-óriás, Stéphane Mallarmé. az 
ő verse ihlette ugyanis az impresszionista zene 
első átütő sikerű megjelenését.

Claude Debussy (1862–1918) francia impresz-
szionista zeneszerző kapta a fenti elismerést, 
aki az Egy faun délutánja című zenekari mű-
vével – mellyel egy csapásra ismertté vált – új 
távlatokat nyitott a szimfonikus zenében. 

a verset Mallarmé szívesen nevezte eklogának, 
a klasszikus pásztor-idill megjelenítőjének. a 
faun – görög mitológiai alak – félig ember, fé-
lig kecske, aki jellegzetes hangszerén, a pánsí-
pon játszik. Erdőben él, nádas, mocsaras folyó 
közelében, és szépséges nimfákról ábrándozik. 
élőkről-e vagy csak elképzeltekről? talán mind-
egy is: az álomképek előtűnnek a ködből, hogy 
aztán ismét szertefoszoljanak a légben…

a fuvola pánsípot idéző hangja – talán egyetlen 
konkrétumként – uralja a művet. debussynek 
sikerült a zenében felvázolni a körvonalak, az 
álom-ébrenlét határának elmosódottságát, a fél-
éber állapot gondolatainak szabad csapongását, 
a fura, lebegő, éteri, egyben erotikus zene által 
létrehozni a hallgatóban azt a varázslatot, ame-
lyet később így fogalmazott meg: „A zene célja a 
gyönyörködtetés.”

Alszom és álmodom én. Semmi a lét. Lebegj,
csillámló tünemény, foszforos álom, ingj!
Füstként oszlom el, és messze sikoltanak

faunok, trombita, hárfa, síp.
(Rónay György: Debussy)

Claude Debussy: A tenger

Claude Debussy különös festő volt: a zene – 
maga alkotta – eszközeivel hatalmas körképe-
ken jelenítette meg a kortárs impresszionisták 
által festékkel-ecsettel létrehozott látványt. 
Bár a befogadáshoz csak egy érzékszervre, a fül-
re van szükség, a hallgató néző is egyben, hisz a 
zene hangfestése oly érzékletes, hogy vizuálisan 
is megjelenik az ábrázolt kép, mint ez esetben a 
tenger, melynek hajnali, majd teljes pompájában 
ragyogó látványa lenyűgöző, szinte érezni a víz 
illatát, a jelenlét öröméig fokozva az élményt.

Maga debussy így beszél művéről, A tenger-
ről, tenger-élményéről, az alkotás folyamatáról: 

„A tenger morajlása, a horizont hajlata, a szél 
a levelek között, egy madárkiáltás sokrétű imp-
ressziókat kelt bennünk. És egyszerre anélkül, 
hogy az ember a világon bármit is tett volna érte, 
emlékeink közül az egyik elválik tőlünk és zenei 
alakot ölt. Harmóniáit magában hordja…”

az 1889-es párizsi világkiállítás mérföldkő volt 
a francia impresszionista zene megszületését 
tekintve. a világ minden tájáról összesereglett 
küldöttek kaput tártak a világ addig nem ismert 
kultúrái felé. a Bali-szigeti gamelán zene, a já-
vai népzene, a pentaton- és egészhangú skálák 
megjelenése mind-mind lenyűgöző hatással vol-
tak úgy debussyre, mint kortársaira. E benyo-
mások is hozzájárultak egyéni stílusa kialaku-
lásához: keleties-modális harmóniái, rendkívül 
aprólékosan kidolgozott, ugyanakkor meglepő 
hangzásai, differenciált ritmikája, dallamainak 
kecsessége utánozhatatlanul és félreismerhetet-
lenül rá jellemző egységet alkot. 

a darab – melynek létrejöttét háromévnyi alko-
tómunka előzte meg – valódi szimfonikus prog-
ramzene, mely három tengeri képet fűz egybe. 

az első kép: Hajnaltól délig a tengeren.
a szinte mozdulatlan derengésből lassan felkel 
és teljes ragyogásában áll előttünk a Nap. 
a második kép: A hullámok játéka.
Megelevenedett impresszionista festmény: a 
fény és a szél játéka, hullámtaréjok fodrozódása 
és elhalása. 
a harmadik kép: A tenger és a szél párbeszéde.
az első tétel témaanyagát idézi vissza, szövi to-
vább a fináléban. 
a tenger és a szél hangja a zeneszerző termé-
szet-himnuszává egyesülve fejezi be a művet.

debussy a bemutató után Eric Satie francia 
zeneszerző véleményét kérte a darabról. a hu-
moráról is közismert satie emígyen válaszolt: 
„Igazán tetszik, különösen az első rész, úgy fél 
tizenegy körül.”
a tenger 1905-ös párizsi bemutatója mérsékelt 
visszhangot keltett csak, az igazi, átütő sikert 
évekkel később az Arturo Toscanini által vezé-
nyelt előadások hozták meg.
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J. s. BaCH • János-passió
Evangélista: szIgEtVárI dáVId – tenor, Jézus: HorVátH CsaBa – bariton, 
Pilátus, Péter: koVáCs IstVáN – basszus, továbbá: CsErEklyEI aNdrEa – szoprán,
BalogH EsztEr – mezzo, MEgyEsI zoltáN – tenor, szent István király oratóriumkórus
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Alexander Mayer Szigetvári Dávid horváth Csaba Kovács István Csereklyei Andrea

Balogh Eszter Megyesi Zoltán
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