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„ROMLOTT TESTËM” ÉS A „PÁVA”- DALLAM*

Széljegyzetek Bartók 1. vonósnégyesének egy témájáról

203

Bartók 1908- ban fogalmazott1 1. vonósnégyesének zárótételében bukkan fel az
a kontraszttéma- funkciójú, az Allegro vivace környezetben, Adagio tempóban
idézetnek ható dallamfrázis (1. kotta a 204. oldalon), amelyet nem csak a zenész
zsargon, hanem alkalmanként a szakirodalom is Bartók „Páva” dallamaként
aposztrofál – Kroó György: „… a hazai folklór legrégibb, legszebb tájának üzene-
te, a Fölszállott a páva népdalra emlékeztetô Adagio” (1971);2 Lendvai Ernô: „E
felszabadító gondolat a ’Felszállott a páva’ dallamcsaládjába tartozik”, (1971);3

Tallián Tibor: „Feltûnik … egy ötfokú dallamtöredék; a magja annak, amit ’páva-
dallamnak’ nevez a magyar zenei köztudat” (1981).4 Noha természetesen vala-
mennyien tudták, amit az 1. vonósnégyes pentaton tematikájának elemzése so-
rán Kárpáti János könyve már 1967- ben hangsúlyozott, hogy a „Fölszállott a pá-
va” népdalt akkor még nem ismerte Bartók, csupán egy közeli variánsát, a
„Romlott testëm a bokorba” szövegût.

* E szöveg rövidebb, de gazdagabban illusztrált formája elôadásként hangzott el a Kovács Sándor 60.
születésnapját ünneplô ülésen, 2009. november 29- én a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen. A
Bartók Magyar népdalok: Egyetemes gyûjtemény tudós közreadójaként, és a fiatal generációk erôs kisugár-
zású zenetörténész tanáraként Kovács Sándor az egyik legjobb tudója annak, hogy egy, Kodály kompo-
zíciók címével kanonizált nevezetes népdal, majd a népzenei revival mozgalom esetenként elhomályo-
sít korábban már elfogadott tényeket–magyarázatokat. A régi magyar népzene „Páva” dallamának
több évtizede kitüntetett helye egyike az effajta amnéziát okozó közhelyeknek.

1 Vizsgálódásunk szempontjából a komponálás pontos idôrendjének ismerete meghatározó fontosságú.
A mûjegyzékekben általában 1908–1909 évszámmal jelzett kvartett keletkezésének idejét maga Bar-
tók ellentmondásosan határozta meg. Az autográf partitúra végén álló Budán, 1909 jan. 27 | öste 10 kor
csupán a kézirat leírás- aktusának befejezését rögzíti (a Rózsavölgyi elsôkiadás metszôpéldányát is ha-
sonlóan datálta a zeneszerzô – Budán, 1909, jan. 27.- én –, ez azonban kimaradt a nyomtatott partitúrá-
ból). Mûveinek 1921 és 1939 között általa készített vagy revideált listáiban viszont Bartók egységesen
1908 dátumot adott. Tény, hogy a kvartettben felhasznált egyes témák 1907. nyarára és ôszére datál-
hatók; hogy a komponálás intenzív munkája 1908. januárjában kezdôdött és 1908 nyárig jelentôs rész-
ben befejezôdött; s hogy a zeneszerzô az utószerkesztés, a kiadásra való elôkészítés során 1909 nyará-
ig javított partitúráján.

2 Kroó György: Bartók kalauz. Budapest: Zenemûkiadó, 1971, 31980, 50.
3 Lendvai Ernô: Bartók költôi világa. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1971, 310.
4 Tallián Tibor: Bartók Béla. Budapest: Gondolat Kiadó, 1981, 81.



A pentatónia önmagában még nem egyértelmû bizonyíték a magyar népdalok hatására,
hiszen azt Bartók a francia kortársak zenéjébôl is meríthette volna. Az elsô tétel középré-
szében […] egyébként is feltûnô Debussy–Ravel- hatással találkozunk. Az a négyhangú
dallammag azonban, amely mindkét idézetünkben közös, félreérthetetlenül az ôsi ma-
gyar pentaton dallamok egy igen jellegzetes, többnyire a „Fölszállott a páva” kezdetû dal-
lal jelölt típusára utal. Bartók az I. vonósnégyes komponálásának idején még nem ismer-
hette a „Páva” dallamot, annak egy közeli variánsát azonban már felfedezte 1907- ben
Csíkrákoson.5 (Kárpáti János: Bartók vonósnégyesei. Budapest: Zenemûkiadó, 1967, 144;
jegyzetbeli utalás A magyar népdal 21. számára.)

A Kodály- kompozíciók révén kitüntetett szerepet kapott páva- dallamot Bartók
és Kodály csak 1935- ben ismerte meg, Somogy megyei forrásból, Seemayer Vil-
mos gyûjtése nyomán, „Röpülj páva, röpülj” („Leszállott a páva”) szövegkezdet-
tel. A fonográfhenger alapján a surdi Varga Pált Bartók hozatta fel 1936 decembe-
rében Budapestre stúdiófelvételre, majd jegyezte le elôadását a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia támogatásával megszületett hanglemezkiadás6 számára.
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5 Könyve kibôvített–újrafogalmazott 1976- os változatában Kárpáti a „Páva” dallamot már nem is említi:
„Bartók késôbbi publikációja tanúsítja, hogy e dallamtípus egyik változatát, ’Romlott testem a bokor-
ba…’ szöveggel, 1907- ben jegyezte fel Csíkrákoson.” Kárpáti János: Bartók kamarazenéje, 1976, 67–68.

6 Magyar népzenei gramofonfelvételek. Az Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Osztályának felvételei [4
hanglemez], szerk. Bartha Dénes, Budapest, 1937.

1. kotta. Bartók, 1. vonósnégyes, III, 94–105. ütem. A Rózsavölgyi kispartitúra elsôkiadás Bartók
bejegyzéseivel (MTA ZTI Bartók Archívum)



Évtizedekkel korábbi 1. vonósnégyesének témája kétségkívül közelebbi rokon-
ságot mutat a 6- szótagos „Páva” népdallal, mint a 8- szótagos „Romlott testëm”-
mel – nem kis részben pontozott ritmusú zárásának köszönhetôen (az utolsó két
hang magasságának eltérése ellenére is) (2a, b, c kotta). Azonban minél többet tu-
dunk Bartók meghatározó fontosságú elsô székelyföldi gyûjtôútjáról, annál nyug-
talanítóbb a kérdés: valóban konkrét népdal idézete- e a kvartettbeli pentaton ada-
gio- téma, vagy a zeneszerzô önálló témaötlete, amelyet 1907. júliusi Csík megyei
gyûjtésének egyik nagyjelentôségû felismerése inspirált?

A „Romlott testëm” pentaton népdal és a finálé- téma összefüggését nyomoz-
va két olyan forrás ígér kiegészítô információkat, amely a Bartók vonósnégyesek
fentebb idézett elemzôi számára alapszövegük megírásakor még nem volt ismert –
Bartók népzenei lejegyzô füzetei és Geyer Stefinek írt teljes levelezése. Az elôbbi
forrás a budapesti Bartók- hagyatékban ôrzött különféle népzenei lejegyzô füzetek,
elsôsorban a zsebméretû kottafüzetek sorozata. Közülük témánk szempontjából
három forrásértékû: az M. [=Magyar] IV., V., VI. füzet – a fôforrás az M. V. füzet –,
valamint egy ugyanilyen méretû és küllemû, eredetileg lejegyzô füzetnek szánt, de
utóbb kompozíciós zseb- vázlatfüzetként használt kottafüzet:

M. IV. füzet: 1906 decemberétôl Erdélybe utazásáig használta
M. V. füzet: Bartók kézírásával „1. Csik”; 1907. július közepétôl használta
M. VI. füzet: a Csík- megyei gyûjtés folytatása, 1907. augusztustól használta
Fekete zsebkönyv (Vázlatok 1907–1922),7 fol. 1r–1v: 1907. júliusi feljegyzések
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7 Bartók Béla fekete zsebkönyve. Vázlatok 1907–1922. Az eredeti kézirat fakszimile kiadása Somfai László
utószavával. Budapest: Editio Musica, 1987.

2. kotta. (a) „Romlott testëm”, (b) „Röpülj páva”, (c) Bartók témája

8-szótagos dallamsor

6-szótagos dallamsor

„6-szótagos” jellegû téma



A másik forrás Bartók Geyer Stefinek 1907–1908- ban írt levelei, amelyeket
elegáns fakszimile kiadásban, kiegészítésként német fordítással, Paul Sacher ada-
tott ki 1979- ben.8 A 136 fakszimile oldalnyi, huszonhét levél közül Demény János
csupán hármat ismert és publikálhatott: a humoros „Gyergyó- kilyénfalvi párbe-
széd” címzésût, és a két nevezetes ateista levelet (1907. aug. 16., szept. 6. és
11.).9 A kvartett- téma szempontjából legfontosabb levél ezeknél korábbi.

Kevesebb, mint egy héttel Csík- megyei gyûjtésének megkezdése után Bartók
már felismerte a „hiányos hangsor” [lá pentatónia] jelenlétét az „ôsi” dalokban, le
is kottázta az „ôs- kínai” hangsorhoz hasonló „székely hangsor”- t10 Csíkrákosról
1907. július 14- én Geyer Stefinek írt levelében (lásd az 1. fakszimilét):

… Rövid egy heti gyûjtés után 6 ilyen különös melódiát szedtünk össze,11 amilyen „Ma-
gyarországon” nem található. Ha még találnánk vagy 15 ilyet, akkor hajlandó volnék föl-
tételezni, hogy ezek ôs- székely melódiák!

Az ugyanebben a levélben kottával felidézett, Geyer Stefi kedvéért, a köny-
nyebb összehasonlítás érdekében a1 záró hangra transzponált öt dallam közül az
elsô hármat Csíkvacsárcsin, az ötödiket Csíkjenôfalván gyûjtötte frissiben Bartók
(zárójelben az „I. Csik” feliratú M. V. zsebméretû kottás gyûjtôfüzet12 oldalszáma,
ahol a dallam és szöveg feljegyzése megjelenik). Csupán a negyedik népdal fekete
bárány a sorban, ezt ugyanis még 1906. decemberében az erdélyi Dósa Annától
(Kibéd, Maros-Torda) vette fonográfra Budapesten:13

[1.] „Istenem, istenem áraszd meg a vizet!” (M. V.: fol. 7v)
[2.] „Ha kiindulsz Erdély felôl”(M. V.: fol. 12v)
[3.] [„Ha kimegyek arr’ a magos tetôre”] (M. V.: fol. 11v)
[4.] [„Fekete fôd, fehér az én zsebkendôm”] (M. IV.: p. 1)14

[5.] [„Mikor éngem férhez adtak”] (M. V.: fol. 26v)
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8 Béla Bartók. Briefe an Stefi Geyer, 1907- 1908, mit einem Vorwort von Paul Sacher, hrsg. Lajos Nyikos,
Basel: Privatdruck, 1979.

9 Elsô megjelenésük Demény János: Bartók Béla levelei II. Budapest: Mûvelt Nép, 1951, 65–81; majd a
gyûjteményes kiadásban uô: Bartók Béla levelei. Budapest: Zenemûkiadó, 1976, 120–131.

10 Ezt az elnevezést két héttel késôbbi levelében használta elôször. „Ismét 3 dallamot találtunk ’székely
hangsor’- ban (most elôször nevezem ezt így)”. Levél Geyer Stefinek Csíkrákosról, 1907. július 27.
(Briefe an Stefi Geyer, 24. fakszimile- oldal).

11 A többes szám magyarázata: Bartók felkérésére vele egy idôben Bodon Pál is gyûjtött csíki falvakban.
12 MTA ZTI Bartók Archívum BH 99. Ennek a kottás gyûjtôfüzetének ekkor még üres utolsó elôtti kot-

talapján, a 48r oldal elsô kottasorában magát az a1- c2- d2- e2- g2-[a2] pentaton skálát negyedhangokkal
külön is feljegyezte Bartók; ez a skála- feljegyzés már korábban a Bartók- kutatás látókörébe került.
Az oldalon található dallamok–szövegek késôbb, a zeneszerzô augusztusi gyûjtése során kerültek a
lapra.

13 Gyûjtôfüzeteiben és a dallam támlapján nincsen jele annak, hogy 1907- ben Csík megyében újra hal-
lotta volna a „Fekete fôd”- et. – Ezt a népdalt Dósa Lidi húgától, az ekkor 15 éves, nôvére nyomában
Budapesten szolgáló erdélyi parasztlánytól 1906. decemberében gyûjtötte. Dósa Annától 13 népdalt
jegyzett fel Bartók, közülük hármat érdemesített fonográf- felvételre: (a) „Fekete fôd”, (b) Vëtettem
vijolát”, (c) „Sárga lábú kis madár”, lásd a Bartók- Rend multimédiás adatbázisát: http://db.zti.hu/br/.

14 MTA ZTI Bartók Archívum BH 98.
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A nem Csíkban gyûjtött „Fekete fôd” említésére a Fekete zsebkönyv 1v oldalá-
nak 1–3. sora ad magyarázatot. Bár a lap túloldalára kiömlött és a papíron átütô
tintafolt eléggé elfedi (az eredetit kézbe véve még kiolvasható, a fakszimile kiadás-
ban csupán részlegesen látható), az 1. kottasorba Bartók felírta a g1- a1- c2- d2- e2

skálát, valamint a „Fekete fôd” kottáját; a 2. kottasorba az „Istenem, istenem” dal-
lamát (mindkét népdalt a1 záró hangra transzponálva) – mint aki éppen rádöbben,
hogy a Dósa Annától decemberben hallott, és az itt, júliusban gyûjtött népdalok
hangsora azonos! A 3. kottasorbeli c1- d1- e1- g1- a1 skála is szerepel majd a levelé-
ben, mint az „ôs- kínai skála”. Mindez együtt alighanem a Geyer Stefinek írandó le-
vél elôkészülete.

A levelében kottával idézett mind az öt népdal fontos lelet volt Bartók számá-
ra. Az ötbôl három [1., 3., 4.] még 1907 ôszén komponálásra ihlette: a késôbb
Nyolc magyar népdal énekhangra és zongorára címet kapott sorozat (1907–1917)
1907- es elsô tömbjében (1–5. szám) ezek a #2, #5, #115 tételek.16 Az elsô két dal-
lamot hamarosan belefoglalta elsô tudományos dallamközlésébe („Székely balla-
dák”. Ethnographia, 1908. jan. ill. márc.), a #9A „A nagy hegyi tolvaj” illetve a #10A

„Három árva” variánsaként.
Mármost véletlen- e, hogy a Bartók levelében lekottázott pentaton dallamok

között nem szerepel a „Romlott testëm”? Pedig legelsô csíki leletei közé tartozott,
az M. V. gyûjtôfüzetében valamennyi idézett népdal elôtt, a 4v oldalon bukkan fel
a fonografálást megelôzô elsô lekottázás, valamint a hangfelvétel alatti szövegle-
jegyzés,17 és utóbb ezt is belefoglalta Ethnographiabeli tanulmányába. Azonban
többféle oka lehetett, hogy éppen ezt a népdalt nem idézte Geyer Stefinek. Talán
azért hagyta ki, mert erôsen díszített, nem csak pentaton hangokat tartalmazó dal-
lam, amelynek egyszerûsített kottázással a lényege veszett volna el. Mellesleg
nem is volt még részletes lejegyzése Bartóknak a díszítésekkel zsúfolt, fonografált
dallamverzióról. Talán maga sem döntötte még el, melyik a népdal kezdôsorának
ép dallamvonala. Ha felütjük „1. Csik” gyûjtôfüzetének ezt az oldalát (2. fakszimi-
le: a), a dallam elsô sora, ahogyan az 50 éves csíkrákosi férfi elôször elénekelte Bar-
tóknak, éppen a népdal elsô négy hangjával (c2- c2- a1- a1) nem is hasonlít a mar-
káns pentaton kezdésre. A hangfelvételen megôrzött forma viszont, legalábbis a
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15 A zeneszerzô Bartók egy- egy különleges népdalhoz való ragaszkodásának markáns példája a „Fekete
fôd”. Tudta, hogy valószínûleg fél- dallam csupán; míg a levélben említett többi négyet belevette az A
magyar népdal példatárába (zárójelben a könyv német ôsformájához mellékelt szûkebb dallamtár pél-
daszáma, lásd Bartók Béla írásai 5., közr. Révész Dorrit, Budapest: Editio Musica, 1990, 299–310.) –
„Istenem, istenem” #2 var. (#1), „Ha kiindulsz” #16 (#10), „Ha kimegyek” #60 (#35), „Mikor én-
gem” #64 (#36) –, a „Fekete fôd” a könyvbôl kimaradt; a Magyar Népdalok Egyetemes Gyûjteményében
is csak a C IV (2 soros, féldallam vagy töredék) osztályba sorolva kapott helyet (Bartók C 1231b).

16 Arról, hogy az Öt székely dal [= Nyolc magyar népdal 1–5. szám] Bartóknak egy 1907- es terve szerint –
részben más hangnemekben – egy újabb 10- darabos „Magyar népdalok” füzet részét alkotta volna,
lásd Somfai: „Népdalciklus- tervek Bartók 1907- es gyûjtôfüzetében”. In: Zenetudományi dolgozatok
1990–91, 93–95.

17 A levélbeli négy csíki dallam lejegyzése a M. V. gyûjtôfüzetben: „Istenem, istenem” fol. 7v; „Ha kiin-
dulsz” fol. 12v; „Ha kimegyek” fol. 11v; „Mikor éngem” fol. 26v. Bartók szisztematikusan használta
gyûjtôfüzeteit, az oldalszámok idôrendet tükröznek.



fonográfon rögzített két strófa („Romlott testëm”, „Gazdám, gazdám”) közül az
elsô, mint a késôbbi otthoni lejegyzések mutatják (b: az Ethnographiabeli tanul-
mányban megjelenô egyszerûbb kottakép,18 és c: a fonográfról készített támlap),
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2. fakszimile. (a) Helyszíni lejegyzés a „1. Csik” gyûjtôfüzetben, fol. 4b (MTA ZTI Bartók Archívum), – (b)
egyszerûsített lejegyzés (Ethnographia 1908. márc.), – (c) a fonográfra felvett két strófa késôbbi, részletes ott-
honi lejegyzése (Bartók Rend, MTA ZTI)

18 Itt jegyzem meg: fél évvel késôbbi Ethnographiabeli közlésében, a „Székely balladák” 12c számaként,
az „Uti Miska” ballada egyik variánsaként a „Romlott testëm” publikálását Bartók az „Én mindenki-
nek meghagyom…” strófával kezdte.



már a sokat idézett, az 1. vonósnégyessel összefüggésbe hozott dallamvonalat rög-
zítette. Igaz, a karakteres kezdôritmus helyett az Ethnographiabeli verzió-
ban még egyszerûbb            ritmussal.

A történetileg korrekt értelmezés szerintem az, hogy vonósnégyesbeli témájában
Bartók nem a díszítésekkel ékes „Romlott testëm”- bôl, nem valamely konkrét
népdalból idéz. A henger otthoni lejegyzését megelôzte a vonósnégyesbe került
nevezetes téma – vagy inkább témafej, motívum – felvázolása. A héthangnyi motí-
vum absztrakció: egyéni újrafogalmazás az 1907 júliusában felfedezett „székely
hangsor”, azaz a pentatónia dallamformula- készletébôl. Egyben két jellegzetes,
stilizált ritmusformula összekapcsolása – hosszú elsô- hangos rubato kezdés, ame-
lyet magyar pontozásos zárlat követ.

Ezt az adagio- témafejet majdani kvartettbeli hangnemében, ütemfajtájában-
ritmusában, harmóniáival jegyezte fel Bartók egy datálatlan vázlatlapon (a Geyer
Stefinek írt koncerthez is vázlatokat tartalmazó kottalap hátoldalán: 3a fakszimi-
le),19 minden valószínûség szerint már 1907 késô nyarán vagy kora ôszén, feltehe-
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19 A teljes vázlatlap elsô fakszimile közreadása: Documenta Bartókiana Heft 2. Budapest: Akadémiai Ki-
adó, Mainz: Schott’s Söhne, 1965), 155; az oldal tartalmának részletes értelmezéséhez lásd Somfai:
„Perfect Notation in Historical Context. The Case of Bartók’s String Quartets”. Studia Musicologica
47/3–4 (2006), 296–297.

3. fakszimile. (a) A téma elsô feljegyzése (lásd Documenta Bartókiana 2, 155), – (b) A téma újabb feljegyzése
(Fekete zsebkönyv, 11r)

h. ih h
h h h h



tôen (de nem bizonyíthatóan) eleve egy tervezett vonósnégyes egyik anyagaként.
Ugyanezt a témát a Fekete zsebkönyv vázlatfüzetben újra leírta, már látva a kifejtés
irányát (3b fakszimile). Szignifikáns, hogy – ellentétben a Kodály 1. vonósnégyes-
hez kiindulásul választott teljes magyar népdallal20 – Bartók parasztzene ihlette
anyaga nem témányi, csupán egy motívum: témafej, amely különféle kifejtéseket
kínál.

A Geyer Stefi kezdeményezte szakítást követô lelki dezoláltság, intenzív kom-
ponálásba menekülés során 1908. januárjában fogott hozzá Bartók az 1. vonósné-
gyes partitúrájának megírásához. Eljutva a fináléig, az expozícióbeli elsô Adagio-
jelenetben négy formában prezentálta a molto espressivo motívumot (1. és 3. kot-
ta). A jelenet eseménysora késôbbi népdalszerû Bartók- témák tipikus narratívját
vetíti elôre: a parasztzene- közeli forma lépésrôl lépésre elidegenedik. A 2. és a 3.
frázisban a pentaton maghoz rendszeridegen hangok járulnak, Kárpáti János ter-
minológiájával szólva elhangolt struktúrák tolják félre az „ideális” témaalakot. Ta-
lán csak a pianissimo Verklärung („megdicsôülés”) formához való megérkezés
volna idegen Bartók késôbbi partitúráiban.

Az 1. vonósnégyes fináléjában azonban rekapitulálódnak az alapanyagok, köz-
tük az adagio- témafej is visszatér, noha más formában és kicsengéssel, de egy
újabb Verklärung variánsként, valamelyest gyengítve a hatást.21 A saját kispartitú-
ra- példányába a molto ritard. fölé kézzel beírt „tul sok” (4. fakszimile a 212. olda-
lon) valószínûleg az ôsbemutató 25. évfordulóján tartott emlékkoncertet megelô-
zô próbákon, 1935- ben került a kottába. Bár zenéjének meghitt ismerôi, Wald-
bauerék játszották a kvartettet, Bartók számára a szükségesnél cseppnyivel több
ellágyulás is a „szentimentális” veszélyét közelítette, amitôl ekkoriban már élesen
elhatárolódott. Ô tudta legjobban, hogy az 1. vonósnégyes fináléjában a „Páva” je-
lenet- pár, eredetisége, hôfoka, óriási hatása ellenére, az elôadás szempontjából
partitúrájának kritikus mozzanatai közé tartozik.
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3. kotta. 1. vonósnégyes, III. tétel 94–105. ütem: a négy dallamfrázis hangkészlete

20 Az általam ismert dokumentumok alapján nem bizonyítható, hogy saját 1. vonósnégyesének tervezé-
se–komponálása idején Bartók tudta volna, milyen terveket fontolgat Kodály készülô elsô kvartettje
kapcsán, s hogy abban meghatározó szerepet kap egy teljes terjedelmében felidézett magyar népdal.

21 Mint Kárpáti János legfrissebb összefoglalásában írja: „A dallamot Bartók a tétel csúcspontjára he-
lyezte, ám az szigetként válik külön környezetétôl. A vonósnégyes és a szonátaforma szerkezeti köze-
gében ugyanis egy ilyen hangról hangra idézett magyar népdal ’idegen anyag’, érezhetô, hogy Bartók
még nem dolgozta ki azt a zenei nyelvet, melyben a népzene melodikája és ritmikája organikusan
épül bele a mûzenei formákba.” Bartók Új Sorozat 16 (Hungaroton Records).
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4. fakszimile. 1. vonósnégyes, III, 320–, Bartók „tul sok” bejegyzése saját példányában (MTA ZTI Bartók Archívum)
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A B S T R A C T
LÁSZLÓ SOMFAI

„ROMLOTT TESTËM” AND THE “PEACOCK MELODY”

Notes on a Theme of Bartók’s First String Quartet

In the Allegro vivace finale of the First Quartet there twice appears an Adagio
theme (bars. 94–105, 320–329), significantly different from the other themes of
the movement, and which is often referred as Bartók’s „peacock melody” because
of its resemblance to the emblematic Hungarian old- style folksong that Kodály
arranged in several of his later compositions (including the „Peacock” Variations
for orchestra). Since Kárpáti’s book on the quartets (1967) Bartók studies have
pointed out that he did not know the peacock melody before 1935. Bartók collect-
ed, however, „Romlott testëm,” another old- style parlando song with a similar
melodic line during his first collecting trip in Transylvania among the Székelys in
the summer of 1907. This essay opens the case, and on the basis of data taken from
the composer’s field notations in Transylvania, as well as his letters to Stefi Geyer,
demonstrates that, although collected during the first days, „Romlott testëm” was
not among the tunes he selected for composition (arrangement) in 1907; that his
melody in the First Quartet is not a quotation but rather an abstraction inspired by
the newly discovered pentatonic scale of the old Székely folksongs.
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