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I. SIRATÓ1

In memoriam Reinhold Hammerstein

Diszciplínánk uralkodó hagyományával szembeszállva Jacques Handschin az ötve-
nes évek kezdetén a zenetudomány tárgyát meglepô és provokatív módon a követ-
kezôképpen definiálta újra: „Minden idôk és népek muzikális embere és az ô pro-
duktumai, ezek azonban vele összefüggésben – ezt nevezném tudományágunk vol-
taképpeni tárgyának.”2 Nem tudjuk, hogy fenti megfontolásaival Handschin vajon
híres svájci honfitársához, Jacob Burckhardthoz kívánt- e csatlakozni, aki a törté-
nettudomány tárgyának már a 19. század végén a cselekvô és szenvedô embert te-
kintette. Tézisével Handschin mindenesetre az ember tér- és idôbeli sokféleségé-
nek indikátoraként ragadja meg a zenét.

A zene mint az ember egyik elemi kifejezésmódja és önmagát felszabadító rend-
szeralkotásának tanúbizonysága – vagyis a zene mint affectus és numerus – egy em-
beri univerzáliára mutat. A gondolat azonban nem apriori jellegû, hiszen egy „min-
dig azonos”- t „mindig más”- ként jár körül; a conditio humana rejtélyére utal, amely-
nek sokrétûsége kifürkészhetetlen marad.3

* Az alábbiakban a szerzô Bauernmusik und Klangmagie. Bartók- Studien címû kötetének (Hildesheim:
Georg Olms Verlag, 2013) Gattungen, Sujets, Topoi szakaszából közlünk két fejezetet: Klage (4. fejezet,
83–97.) és Scherzo (7. fejezet, 157–172.). A Choral témájának szentelt 6. fejezet (137–156.) fordítása
folyóiratunk következô számában fog megjelenni.

1 A Klage szót általános értelmében „panasz”- ként magyaríthatnánk, e tanulmány keretében azonban –
a számos népzenei példára való tekintettel is – találóbbnak tûnik a „sirató” toposzmegjelölés haszná-
lata. (A ford.)

2 „Der musikalische Mensch aller Zeiten und Völker und seine Produktionen, aber diese auf ihn bezogen
– dies würde ich als den eigentlichen Gegenstand unseres Faches bezeichnen.” Jacques Handschin:
„Der Arbeitsbereich der Musikwissenschaft”. In: Gedenkschrift Jacques Handschin. Aufsätze und Biblio-
graphie. Hrsg. Hans Oesch. Bern: Haupt, 1957, 23–28., ide: 25.

3 A zenetudomány antropológiai orientációjáról ld. mindenekelôtt Wolfgang Suppan: Musica Humana.
Die anthropologische und kulturethnologische Dimension der Musikwissenschaft. Wien: Böhlau, 1986.



1.

Szavamat Istenhez emelem és kiáltok; / szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen
reám. / Nyomorúságom idején az Urat keresem; / kezem feltartom éjjel szünetlenül; /
lelkem nem akar vigasztalást bevenni. / Istenrôl emlékezem és sóhajtok; / róla gondolko-
dom, de elepedt az én lelkem.

Két és félezer évvel ezelôtt e szavakkal ragadta meg a zsoltárköltô az emberi lét
egyik alapérzését – zeneileg ragadta meg.4 Ez az érzés egy olyan nagyobb csoport-
ba tartozik, amelyet számos árnyalatával – a szenvedés, a halál, a fájdalom fogal-
maival – írhatunk körül. Mindeközben különbséget kell tennünk fizikai és pszichi-
kai fájdalom között.

Hasonló csoportot alkotnak azok a reflexek is, amelyekkel az ember a fájda-
lomra reagál – ezt a gyász, a harag, a panasz fogalmaival jellemezhetjük. A fájda-
lomreflexek igen különbözô formákban nyilvánulhatnak meg: az elemi reflexek a
test megvonaglásaként vagy sóhajtásként, a nyelvi reflexek a gond „kibeszélése-
ként”, az instrumentális reflexek gyógyszeres vagy manuális terápiaként, a vallá-
sos reflexek imaként…

Végül pedig a fájdalomra adott válaszok közé tartoznak az esztétikai reflexek
is. A fizikai fájdalom azonban aligha torkollhat ilyenekbe, hiszen a személy min-
den erejét igénybe veszi, és akár eszméletvesztéshez is vezethet. De hogyan nyil-
vánulnak meg az esztétikai reflexek? Hogyan nyilvánulnak meg zenei formában,
és milyen zenei objektivációkat hagynak maguk után?

Az esztétikai fájdalomreflexeket a zenében röviden siratózenének nevezhet-
jük. A népzene a sirató különféle mûfajait is ismeri.5 Központi jelentôségû mûfaj-
nak tûnik a szerelemhez és a gyászhoz kapcsolódó sirató; ezek túlsúlya valameny-
nyi kultúrában megfigyelhetô. E dominancia okai kézenfekvôk, hiszen a szerelmes
és a gyászoló panasza az emberi lét határhelyzeteinek esztétikai manifesztuma.
S nem csupán Richard Wagner Trisztán és Izoldája, hanem a mindennapi tapaszta-
lat is azt mutatja, hogy a szerelem és a halál néha egybeolvad.

A mûzene történetében a siratók spektruma szélesebb. Itt egyfelôl a mûvelt-
ség révén közvetített reflexekkel állunk szemben, másfelôl a zene egy distanciál-
tabb és differenciáltabb elôállításmódjával, mint ami a népzene elementáris és
spontán megnyilvánulásainál megszokott vagy egyáltalán lehetséges. Mint ismere-
tes, az európai mûzenei hagyomány a zenélést különálló mûveletekre bontja, ne-
vezetesen a zene kontrollált megtervezésére mint komponálásra, illetve a létrejött
tervek hangzó megvalósítására mint interpretációra.
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4 Zsoltárok könyve, 77:2–4. Károli Gáspár fordítása.
5 Vö. Doris Stockmann: Volks- und Popularmusik in Europa. Laaber: Laaber-Verlag, 1992 (Neues Hand-

buch der Musikwissenschaft 12). Zenetudományunk európai horizontjából az idegen kultúrák iránti
részleges vakság ered. Így emlékeztetnünk kell legalábbis az afroamerikai bluesra, amely sirató ugyan,
de nem feltétlenül szomorú. (Ld. Alfons Michael Dauer: „Die Klage, die nicht traurig ist”. In: uô [szerk.]:
Jazz – die magische Musik. Ein Leitfaden durch den Jazz. Bremen: Schunemann, 1961, 33–52.) Az európai
gyökerekbôl világszerte elterjedt Trivialmusikká fejlôdô mûfajként azonban a slágerre is fel kell hívnunk
a figyelmet, amely a siratótematika szempontjából ugyancsak gazdag demonstrációs anyagot kínál.



A komponált siratózene története így számos mûfajt, vagyis a jelenen túlmu-
tató, formulákra és modellekre támaszkodó konvenciót hívott életre: planctus, la-
mento és tombeau, gyászinduló, haláltánc és elégia, requiem, passióoratórium és
Stabat mater… Az egyéni lelemény azonban unikumok egész sorát teremtette meg:
Heinrich Schütz Fili mi, Absalon kezdetû geistliche Konzertjét és Johann Sebastian
Bach Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimóját; Wolfgang Amadeus
Mozart Szabadkômûves gyászzenéjét és Ludwig van Beethoven Harag az elveszett ga-
ras felett címû capriccióját; Franz Schubert Téli utazását és Gustav Mahler Gyermek-
gyászdalait…

A jelenség idôtlen volta, vagyis antropológiailag megalapozott univerzalitása
topikus tartalmakat és eszközöket eredményezett. A toposzok6 sokféle összefüg-
gésben jelennek meg a nyelvben és az irodalomban, a képzômûvészetben és a
zenében is. Emberi tapasztalást sûrítenek magukba, amely az „itt és most” keretei
között a tapasztalat és a formák új meg új minôségeit teremti meg. A történeti
tudat ennélfogva mint objet trouvéra hivatkozhat rájuk. Az efféle objet trouvék sze-
mantikai és strukturális szempontból azonnal felhasználhatók. A népzenekultú-
rákban éppúgy fellelhetôk, mint az európai típusú mûzene történetében.

2.

Bartók életmûvében feltûnô a siratózene nagy aránya. A példák rendkívül hosszú
idôszakot fognak át, az 1903 és 1943 között eltelt négy évtizedet – a siratótoposz
tehát Bartók zeneszerzôi pályájának a tanulóévek lezárásától fogva állandó kísé-
rôje.

A teljes komplexumot három nagyon eltérô csoportra oszthatjuk. Az elsôbe
azok a kompozíciók tartoznak, amelyeket Bartók kifejezetten és félreérthetetle-
nül siratónak nevezett. A második csoportot a népdalfeldolgozások alkotják – itt
a népdalmodellek szövege teszi egyértelmûvé a komplexumhoz tartozást. A har-
madik csoport azokat a kompozíciókat foglalja magába, amelyek legalábbis ki-
válthatnak siratóasszociációkat. Közéjük tartozik – már csupán szüzséje révén is
– a három színpadi mû, ezenkívül a „szerelmi öröm és szerelmi bánat” dialek-
tikus összekapcsolása révén az Op. 15- ös és 16- os dalciklusok, s végül a Cantata
profana. Ez utóbbi kezdete programatikusan és céltudatosan támaszkodik a Bach
Máté- passiójának elején felhangzó Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen zenei szub-
sztanciájára.7
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6 A toposzkutatás példájaként ld. Reinhold Hammerstein: Tanz und Musik des Todes. Die mittelalterlichen
Totentänze und ihr Nachleben. Bern und München: A. Francke, 1980. A toposzok szerepének szisztem-
atikus zenetörténeti feldolgozása ugyanazon szerzôtôl: „Über Kontinuität in der Musikgeschichte”.
In: Siegfried Gmeinwieser–David Hiley Jörg Riedlbauer (szerk.): Musicologia humana. Studies in Honor of
Warren and Ursula Kirkendale. Firenze: L. S. Olschki, 1994, 13–41.

7 Ld. Hunkemöller: Bauernmusik und Klangmagie, 67. sk.



1. Siratókompozíciók
– Kossuth (BB 31, 1903)8

– Rapszódia (Op. 1, BB 36a, 1904), kezdete: Adagio mesto
– Tizennégy bagatell (Op. 6, BB 50, 1908), No. 13: (Elle est morte…) Lento funebre
– Tíz könnyû zongoradarab (BB 51, 1908), No. 2: Lassú vergôdés
– Két elégia (Op. 8b, BB 49, 1908–09)
– Négy siratóének (Op. 9a, BB 58, 1910)
– Négy zenekari darab (Op. 12, BB 64, 1912/21), 4. tétel: Marcia funebre
– Mikrokozmosz (BB 105, 1932), No. 144: Kis szekundok és nagy szeptimek.

Molto adagio, mesto
– Két- és háromszólamú kórusok (BB 111a, 1935), VI. füzet, No. 1: Keserves;

VII. füzet, No. 1: Bánat
– 6. vonósnégyes (BB 119, 1939), No. 1–4: Mesto
– Concerto zenekarra (BB 123, 1943), 3. tétel: Elegia

2. Népdalfeldolgozások
– Magyar népdalok, énekhangra és zongorára (BB 42, 1906), No. 1, 6, 7
– Négy szlovák népdal, énekhangra és zongorára (BB 46, 1907), No. 3
– Gyermekeknek, zongorára (BB 53, 1908–09), No. I/10, 16, IV/42, 43
– Nyolc magyar népdal, énekhangra és zongorára (BB 47, 1907–17), No. 1, 2, 4, 6, 8
– Tizenöt magyar parasztdal, zongorára (BB 79, 1914–18), No. 1, 2, 3, 4
– Improvizációk magyar parasztdalokra, zongorára (Op. 20, BB 83, 1920), No. 7
– Húsz magyar népdal, énekhangra és zongorára (BB 98, 1929), No. 1, 2, 3, 4, 14
– Magyar népdalok, vegyes karra (BB 99, 1930), No. 1, 2
– Negyvennégy duó két hegedûre (BB 104, 1931), No. 28

3. Kompozíciók siratóasszociációkkal
– A kékszakállú herceg vára (Op. 11, BB 62, 1911)
– A fából faragott királyfi (Op. 13, BB 74, 1914–16)
– Öt dal (Op. 15, BB 71, 1915)
– Öt dal Ady Endre verseire (Op. 16, BB 72, 1916)
– A csodálatos mandarin (Op. 19, BB 82, 1918–31)
– Cantata profana (BB 100, 1930)

E komplexum vizsgálata az anyaghoz illô gondosságot, érzékenységet és
szkepszist követel. Csakhogy egy pusztán a struktúrára szorítkozó vizsgálódás vak
marad a kifejezéssel szemben, aminthogy naivnak bizonyul az a pozitivista irá-
nyultságú értelmezési kísérlet is, amely a strukturálisan megformált gondolatot
egy inger–reakció modell keretében próbálja megragadni. A kompozíciók egyfajta
értéktöbblet révén meghaladják keletkezésük egyedi körülményeit, s a befogadás-
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8 A mû gyászinduló- részletét, amelyet Bartók zongorára is átdolgozott és ki is adott (DD 75a), nem tün-
tetjük fel önállóan a listában.



történet során autonómiára tesznek szert, az elôadómûvészek és a hallgatók figyel-
mét elôször és mindenekelôtt önmagukra irányítva. A komponistát pedig eközben
finoman félretolják az útból.9

De vajon milyen életrajzilag megragadható okok motiválták a bartóki sirató-
zene létrejöttét és struktúráját? Milyen zenetörténetileg és etnológiailag felfejthe-
tô tartalmakra, modellekre, elemekre és konvenciókra támaszkodik a kompozíció?
Hogyan válik mindebbôl egy specifikus, azaz a maga szabta törvények szerinti
struktúrába rendezôdô siratózene?

3.

„A szerencse […] nem szívesen ücsörög a karosszékeinkben.”10 A költô mondata
akár Bartók életének mottója is lehetne. Az egyéni diszpozíció, a kora gyermekkori
hatások és a történelmi- politikai konstelláció eredôjeként szinte sorszerûen kiala-
kult jellemében végsô soron benne rejlett egyéni életének torokszorító mérlege.

Reménytelen vállalkozás volna ezt az életet a siratózene- komplexum szem-
pontjából egészen az idôszakos kedvetlenségekig menôen átvilágítani, s ettôl füg-
getlenül is: Bartóknak korántsem valamennyi siratókompozíciója esetében nyil-
vánvaló a motivációk hálózata. Többnyire személyes, nôkhöz fûzôdô kapcsolatok
által meghatározott érzelmi helyzetek váltották ki – vagy legalábbis kísérték – e si-
ratókompozíciókat. E tekintetben azonban három idôbeli sûrûsödés figyelhetô meg,
amelyek eltérô jellegûek, eltérô eredetûek, és eltérô intenzitással jelentkeznek.

A Geyer Stefivel való kapcsolat Bartók számára lesújtó végkimenetele vezet az
elsô és talán legmélyebb depresszióhoz, amely zenéjére nézve sem maradt követ-
kezmények nélkül. A zeneszerzés ekkor egyfajta katartikus funkcióval is bír, hi-
szen Bartók a komponálás révén nem utolsósorban mintha megszabadítani pró-
bálná magát. Az emelkedô dúr szeptimakkordból alakított Geyer- motívum beszé-
des rejtjelként szövi át az 1907 és 1911 közötti idôszak nyolc mûvét, mégpedig
korántsem csupán a siratókompozíciókat.

Jóval múlékonyabb 1915–16- ban a Gombossy–Gleiman- epizód kompozíciós
hatása, amelyet az Op. 15 és 16 öt- öt dalában érhetünk tetten. Végül az édesanya
halála, a szülôhaza elvesztése, a gazdasági- anyagi szorongattatás, a perspektívák
beszûkülése és egy hosszú évek során kiüresedett párkapcsolat újbóli veszélybe
kerülése vezet el – még ha eltávolítva és töredezetten is – az 1939 és 1943 közötti
évek kompozíciós reflexeihez; az utóbbiak leginkább a Hatodik vonósnégyesben és a
Concerto zenekarra Elégia- tételében csapódhattak le.

Amint már leszögeztem: Bartóknak nem minden siratókompozíciója vezet-
hetô le párkapcsolati konfliktushelyzetekbôl. Nemzeti öntudata például, amelyet
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9 Vö. Rezeptionsforschung in der Musikwissenschaft. Hrsg. Helmut Rösing. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1983.

10 „Das Glück […] es sitzt nicht gern auf unseren Sesseln.” Günter Eich: Betrachtet die Fingerspitzen. In:
uô: Gesammelte Werke. Hrsg. A. Vieregg. Bd. 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, 73.



1903- ban a programatikus Kossuth szimfonikus költeményben fogalmaz meg,11

egy gyászinduló megírására ihleti. És éppígy készteti késôbb Debussy halála egy
„à la mémoire de Claude Debussy” kompozíció megírására az Improvizációk magyar
parasztdalokra sorozat részeként.

4.

A siratótematikához kapcsolódó népdalmodellek feldolgozásait vizsgálva több sa-
játosság is a szemünkbe ötlik. A komplexum az 1920- as években megfigyelhetô el-
hanyagolásának, majd a ’30- as évek kezdetén tapasztalható teljes feladásának
Bartók feldolgozói praxisában is megvannak a párhuzamai. A siratók százalékos
aránya az általa felhasznált teljes repertoáron belül12 aligha vág egybe a népzene
eredendô sajátosságaival. Az összesen 275 felhasznált dal közül csupán 26, tehát
alig tíz százaléknyi számítható a siratózene- komplexumhoz. Ez a szám egyértel-
mûen alatta marad a siratódalok a magyar népzenében megfigyelhetô mintegy 30
százalékos arányának.13 Hogy ezek a számok a Bartók által gyûjtött anyagra is ér-
vényesek- e, nem válaszolható meg teljes bizonyossággal. Ami ennek az anyagnak
az eredetét illeti, a három szlovák és 23 magyar dallam számaránya markánsan
elüt a zeneszerzô azon gyakorlatától, hogy feldolgozásaiban 1:2 arányban használ-
jon szlovák, illetve magyar modelleket. Etnológusként ugyanis közismerten több
szlovák, mint magyar dallamot gyûjtött. A siratótémák felölelik a teljes hagyomá-
nyos spektrumot: szerelmi panasz, gyász, katonabúcsú, a sorssal való perlekedés
stb. Hogy Bartók miért választott siratódalokat a feldolgozásaihoz – leegyszerûsít-
ve: inkább a szöveg vagy inkább a zene miatt –, aligha dönthetô el.

Két ciklusba rendezett, zongorára szánt népdalfeldolgozás esetében azonban
mégsem kerülhetô meg ez a kérdés – így mindenekelôtt a Tizenöt magyar paraszt-
dal elemzésekor,14 amely az elsô világháború idején keletkezett. Bartók ezúttal
négy – tehát feltûnôen nagyszámú – siratódal dallamát használja fel. A 15 dallam
kompozíciós- hangszeres változatait egy szonátaszerû, négytételes szerkezetbe
illeszti: négy dallamot nyitótétellé (Andante) fûz össze, egybôl scherzót (Allegro)
alakít, egy másikat lassú tempójú variációsorozat alapjaként használ, végül kilenc-
bôl kaleidoszkópszerû körtáncot (Allegro) épít. A nyitótételt alkotó négy dallam
a siratózene- komplexumhoz tartozik. Bartóknak ez a döntése ex negativo könnyen
magyarázható, hiszen ezek a dallamok sem scherzo, sem zárótánc céljára nem
volnának megfelelôk; a pozitív válasz azonban elkerülhetetlenül spekulációkba
veszne.

LIV. évfolyam, 2. szám, 2016. május M a g y a r  Z e n e194

11 Ld. az idevágó dokumentumokat a Dokumenta Bartókiana 1. kötetében: Hrsg. Denijs Dille. Budapest:
Akadémiai Kiadó, 1964.

12 A fenti becslés alapja az elsô kétszáz dal Bartók gyûjteményének elsô kötetébôl: Hungarian Folk Songs.
Complete Collection. Ed. Sándor Kovács–Ferenc Sebô. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993.

13 Vö. Lampert Vera: Bartók népdalfeldolgozásainak forrásjegyzéke. Magyar, szlovák, román, rutén, szerb és arab
népdalok és táncok. Budapest: Zenemûkiadó, 1980.

14 Az Universal Edition kiadása alapján; autográfokat nem tanulmányoztam.



Az Imporovizációk magyar parasztdalokra15 hetedik darabjának esetében a dal-
lamválasztást az „à la mémoire de Claude Debussy” hommage- funkció, s ezzel a
szöveg és a zene egyaránt magyarázza. A tétel 1920- ban keletkezett, a ciklus össze-
sen nyolc darabja közül elsôként, s a ciklikus, attacca jelzésekkel megvilágított
struktúra gondolata természetesen csak késôbb merült fel. Ebben a végleges el-
rendezésben a Debussy- hommage végül is a Bartóknál kiemeltnek számító utolsó
elôtti pozíciót kapta,16 majd strettaszerû Allegro- finálé következik, a ciklust a kon-
vencióknak megfelelôen kerekítve le (1. fakszimile a 196. oldalon).

5.

Két vázlatos elemzés – egy a Tizennégy bagatell 13. darabjáról, egy pedig a Négy zene-
kari darab Marcia funebre tételérôl – világíthatja meg Bartók zeneszerzôi termésének
siratózenei jellegzetességeit. Mielôtt azonban a jelenséget analitikusan próbálnánk
feltárni, emlékeztetnünk kell arra, hogy a zenei logika a programatikus orientáció
mellett is meghatározó marad. Így mindig belsô koherenciával bíró kompozíciók
születnek, amelyek a szándékolt programtól függetlenül önmagukban hordják
értelmüket. Ez az értelem azonban strukturális jellegû. Benne – és csakis benne –
nyilvánul meg a siratás mint kompozíciós hangesemény.17

Egyetlen más kompozíció sem utal olyan közvetlenül Geyer Stefi és Bartók sza-
kítására, mint a 13. bagatell.18 Geyer 1908. február 13- án kelt levele minden kétsé-
get eloszlatott kettejük kapcsolatának természete felôl, további lelki kínokat okoz-
va. A kottaképet kiegészítô szöveges megjegyzések világosan beszélnek:

– (Elle est morte…): az ugyanebbe a kontextusba tartozó 14. bagatell mellett az
egyetlen felirattal ellátott darab

– „(meghalt…)”: magyarázó kommentár a 22–23. ütemek felett, amely ma-
gyar megfogalmazása folytán egyszerre nyer személyes és titokzatos színezetet, és
a három pont révén – a felirathoz hasonlóan – szabadjára engedi asszociációinkat

– „molto espress.”: érzelmet követelô utasítás a diszkant kezdetén
A Riemann- féle formatan modelljeihez e bagatellnek nincsen köze; valójában

semmilyen olyan mintát sem követ, amely a részek és szakaszok építôkockaszerû
kombinációján alapulna. Egy A B C háromtagúságot persze kimutathatnánk benne,
az alaprajzot azonban egyértelmûen egy folyamat határozza meg. Az egyetlen rit-
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15 Az Universal Edition kiadása alapján; autográfokat nem tanulmányoztam. Vö. Peter Ansraschke:
„Folklore und Komposition. Einige Anmerkungen zu Béla Bartóks ’Improvisations sur des chansons
paysannes hongroises’, Op. 20”. In: Analysen. Beiträge zu einer Problemgeschichte des Komponierens.
Festschrift für Hans Heinrich Eggebrecht zum 65. Geburtstag. Hrsg. Werner Brei–Reinhold Brinkmann–
Elmar Budde. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1984, 393–410.

16 Bartóknak az utolsó elôtti helyen álló paenultima- epizódok iránti vonzalmát még nem vizsgálta szisz-
tematikusan a kutatás.

17 Vö. Carl Dahlhaus és Hans Heinrich Eggebrecht: Mi a zene? Ford. Nádori Lídia. Budapest: Osiris, 2004.
18 Az Editio Musica kiadása alapján; autográfokat nem tanulmányoztam. Az életrajzi háttérrôl ld. Béla

Bartók. Briefe an Stefi Geyer, 1907–1908. Hrsg. Lajos Nyikos. Basel: Paul Sacher Stiftung, 1979.
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1. fakszimile. A Revue musicale különszáma (1921)



mikai elemre, illetve két hármashangzat váltakozására épülô kíséret egynemûsége
a legkevésbé sem válik statikussá vagy merevvé, hanem éppen hogy lehetôséget
kínál e folyamatszerûségre.

A funkciók szigorú és következetes elválasztása révén a jobb kéz a bal kéz
akkordkísérete fölött egy dallamot szólaltat meg. Ez utóbbi kezdetben frázisokra
tagolódik, késôbb azonban fokozatosan elveszíti szimmetriáját, amint az egyenle-
tes negyed és fél értékek helyét egyre hevesebb, pontozott és szinkópált ritmus-
képletek foglalják el. A dallam híján van bármiféle énekszerûségnek. Miután a di-
namikai és ambitusbeli fokozás a befejezés elôtt néhány ütemmel elérte csúcs-
pontját, a dinamika, a ritmika és az intervallumok izgatottsága gyorsan alábbhagy,
s a lezárás pillanatára a kíséret a hangterjedelem legmélyebb pontjáig ereszkedik.
E folyamattal összhangban áll az akkordok sora is: az ostinatoszerûen ismétlôdô
esz- moll hármashangzatot következetesen a- moll váltja, mígnem a két akkord egy-
bekapcsolódik (1. kotta és 2. fakszimile a 198–199. oldalon).

Bartók Lento funebre- je agónia, ami a zenében csakis folyamatszerûen jelenhet
meg. A hangzó esemény azonban nem a valódi halált, hanem a komponistában
magában végbemenô érzelmi halált jeleníti meg. A siratás ebben a formában arti-
kulálódik zeneileg. Mindezt – címszavakban – a következôk teszik lehetôvé:

– nem énekelhetô dallam, azaz megzavart vagy akár darabokra tört ének
– végletesen egyhangú, mondhatni mûvészietlen kíséret „hibás” szólam-

vezetéssel (háromszoros kvintpárhuzamok és tritonusmozgás)
– a kíséret a tempójelzés és az éles ritmusok folytán az emberi szív

lüktetésére emlékeztet
– a halál pillanata mint folyamatszerûen elért tetôpont, amelyet a „meghalt”

szóval jelölt Geyer- motívum követ
– a halál következményeképp ereszkedô tritonus hangközök egészen a záró-

hangig

A bagatellek faktúrájában a tritonus központi szerephez jut, de kettôs funkció-
ban. A középkori zeneelméletben kiátkozott diabolus in musica19 a barokkban a
jelentést hordozni képes „figurák” egyike lett. Gyakran megjelenik Bach kantátái-
ban, de kizárólag ördög és halál, bûn és siratás kontextusában. Bartók ehhez a ha-
gyományhoz nyúl vissza, amikor a meghalt… szót követôen kizárólag tritonusokat
használ.

De ugyancsak tritonus- viszonyban áll egymással – s mindjárt háromszor is – a
két alapvetô (esz- moll és a- moll) akkord. Bartók itt enged annak a késztetésnek,
hogy a hangközt konstruktív módon és dominánsként használja. A tritonus,
amely az oktávot éppen középen osztja ketté, így amolyan „kényszerû” domináns-
sá válik. E minôségében él vele Bartók újra meg újra, s ezért alkalmazza ciklusai-
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19 Vö. Reinhold Hammerstein: Diabolus in Musica. Studien zur Ikonographie der Musik im Mittelalter. Bern
und München: Francke Verlag, 1974, 7. skk. és passim.



ban is kapocsként, amikor tételeit tonalitásuk alapján értelmes egymásutánba ren-
dezi. A tritonust évtizedeken át integrálja saját kompozícióiba, és szisztematiku-
san egyfajta angelus in musicává teszi.20

Bartók motivációi a Négy zenekari darab zárótételének, a Marcia funebre- nek a meg-
írására tisztázatlanok.21 Feltárásuk annál is nehézkesebb, mivel a zeneszerzô csupán
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20 E jelenség szisztematikus vizsgálata még várat magára.
21 Az Universal Edition kiadása alapján; autográfokat nem tanulmányoztam.

1. kotta. A 13. bagatell kezdete és vége



1921- ben hangszerelte meg a darabokat, egy évtizeddel az eredeti zongoraváltozat
elkészülte után. A ciklus maga is rejtélyesnek tûnik, hiszen a Preludio–Scherzo–
Intermezzo–Marcia funebre tételrend semmilyen mûfaji hagyomány alapján sem ér-
telmezhetô. Korántsem véletlen, hogy Bartók a Négy zenekari darab megjelöléssel a
Bécsi Iskola terminológiájához került közel.
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2. fakszimile. A 13. bagatell szerzôi kézirata



A gyászinduló tényleges funkciója – a temetésen résztvevôk menetének ren-
dezése, azaz egy vonuló csoport mozgásának és sebességének koordinálása – ma-
gyarázatot ad a leglényegesebb zenei jellemzôkre. Ötödik szimfóniájának gyászin-
dulóját még Mahler is a Wie ein Kondukt („Akár egy gyászmenet”) felirattal látta el.
Az induló (Marsch) szó a latin marcare szóból ered, amelynek jelentése „dobogva
lépni”. Ebbôl ered a pontozásoknak köszönhetôen „markáns” karakterû ritmus, a
páros lüktetés, az állandó, lassú tempó, a szimmetria és a moll hangnem domi-
nanciája. A stilizációs folyamat, amelynek révén a gyászinduló a mûzenében is
meghonosodott és „tiszta hallgatás” tárgyává vált, a felsorolt zenei jellemzôk ere-
deti alapjából csupán némi gesztikus elemet ôrzött meg: a mulandóság, a halál és
a katasztrófa kiváltotta gyászt vagy panaszt.

Formai szempontból a gyászinduló lassú tételként illeszthetô be a szonátacik-
lusba, amint azt Beethoven Eroicájában és Asz- dúr zongoraszonátájában (Op. 26)
látjuk, anélkül hogy a gesztikus- programatikus jelleg veszendôbe menne. A szoná-
tatétel a „Marcia Funebre sulla morte d’un Eroe” feliratot viseli. Bartók azonban
nem a ciklus belsejébe, lassú tételként építi be a maga gyászindulóját, hanem finá-
lénak szánja, a Négy zenekari darab kvintesszenciájául.

A kompozíció szellemében és „betûjében” egyaránt megfelel a gyászinduló
konvencióinak. Címszavakban:

– négy negyedes lüktetés, bármilyen metrumváltás nélkül
– lassú tempó, M.M. h = 50–80
– metrikus- ritmikus stabilizáció pontozások, kettôspontozások, gyakori

marcatojelzések és mindegyre visszatérô rövid felütések révén
– cisz- moll hangnem (Bartók saját felvilágosítása szerint)

A tétel mélyén nagy izgalom rejlik. Az állandó tempóingadozások, a mind-
végig gyakori tremolók és a legfinomabb hangszínváltások gazdag és igen össze-
tett palettát biztosítanak. A történeti formasablonokhoz való igazodás nyomai nem
észlelhetôk. A folyamatszerûen koncipiált 13. bagatelltôl eltérôen azonban a Marcia
funebre szerkezetében periódusszerû szakaszok követik egymást, amelyek minde-
nekelôtt hangzás, hangszerelés tekintetében térnek el egymástól. Bartók mind-
azonáltal egyfajta hármasságot valósít meg a Maestoso, Appasionato, illetve Tran-
quillo szakaszok 27: 8: 35 ütemszám- arányai révén. Ezáltal nem csupán a Marcia
funebre, hanem a teljes ciklus tekintetében is lemond a határozott zárásról (2. kotta).

II. SCHERZO
In memoriam László Ferenc

Az olasz scherzo fônév megértéséhez a német nyelv némi segítséget kínál, neveze-
tesen az olasz szó fonetikus német kiejtését: Scherz – vagyis „tréfa”, „játék”. Ez az
emlékeztetô módszer azonban nem több praktikus segédletnél. A scherzo ugyanis
korántsem ôshonos itáliai szó, hanem a középkorban a német nyelvterületrôl köl-
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2. kotta. Négy zenekari darab, a Marcia funebre kezdete



csönzött terminus, amely – újabb nemzetiségváltással – a zenében is karriert fu-
tott be.22

Ezzel a zenei karrierrel – annak kezdeteivel, illetve a különbözô évszázadok-
ban megfigyelhetô megnyilvánulásaival – ezúttal nem foglalkozunk.23 Számunkra
csupán a menüett scherzónak nevezett zenévé való átalakulása bír jelentôséggel.
A tényleges tánctól szublimáció révén már eltávolodott, „hallgatni való” zene
(Hinhörmusik)24 a 19. század elsô évtizedeiben a karakterdarabok körébe tartozó
mûfajjá alakul. Másként fogalmazva: egy formai szempontból világos kontúrú, a
dalforma és a szimmetria által meghatározott, markáns ritmikájú zene az erede-
tiséget szem elôtt tartó, „tartalmilag” meghatározott hangzó eseménnyé alakul.

De térjünk vissza még egyszer a terminológiai megfontolásokhoz.25 Abban a
szócsoportban, amelyhez az olasz scherzo és a német Scherz nyelvtörténeti szem-
pontból tartozik, a mozgásnak mint a játékhoz elválaszthatatlanul hozzátartozó
tényezônek a jelentése is benne rejlik. S ez magában rejti annak lehetôségét is,
hogy a tréfás- vicces és a vidám- játékos fenyegetôvé alakul. Ez olyan fordulatokban
ragadható meg, mint „valamit kockára tenni” (etwas aufs Spiel setzen) vagy „elját-
szani a jövôt” (die Zukunft verspielen). A Ludwig van Beethoven, Robert Schumann
és Fryderyk Chopin óta kifejlôdött zenei scherzo- mûfajjal kapcsolatban az etimo-
lógia három tényt tükröz: elôször is tréfával és játékkal van dolgunk, másodsorban
mozgással és motorikával, harmadikként pedig mindennek hirtelen – hogy ne
mondjuk: sorszerû – átcsapásával az ironikusba, a démoniba, a cinikusba, az ördö-
gibe, a megsemmisítôbe. Meghökkentô módon a scherzo szó jelentésbeli spekt-
ruma a zenei scherzojelenséget csaknem teljes szélességében felöleli!

A scherzóvá alakuló menüett – tehát egy táncorientált zene – elôször egy cik-
lus egyik tételeként válik egyfajta karakterdarabbá, utóbb azonban ciklikus kötött-
ség nélküli, önálló kompozícióvá is formálódik. E két változatában alakul ki a
scherzo történetisége, amely a 20. századra is átnyúlik. Ekkor azonban gyorsan
elveszíti életerejét, mely végül szinte teljesen kihuny. Annál feltûnôbb azonban a
scherzo és scherzando kompozíciók magas száma Bartóknál, s e jelenség éppen
közvetlen kortársaival – mindenekelôtt Arnold Schönberggel és a Bécsi Iskolával,
valamint Igor Stravinskyval és a francia neoklasszikusokkal – összevetve megdöb-
bentô.
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22 Vö. Wolfram Steinbeck: „Scherzo”. In: Handbuch der musikalischen Terminologie. Wiesbaden: Franz Stei-
ner Verlag, 1985–86.

23 Vö. Steinbeck: „Scherzo”. In: Musik in der Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe.
Hrsg. Ludwig Finscher. Sachteil, Band 8. Kassel–Stuttgart: Bärenreiter–J. B. Metzler, 1998, 1054. sk.
Jelen tanulmány nem vállalkozik a zenei humor- komikum- vicc komplexum részletes tárgyalására.

24 A menüett kompozíciós sajátságainak – a mûfaj funkcióváltásából eredô – megváltozását különösen
tanulságos volna oly módon megvilágítani, hogy összevetjük például Wolfgang Amadeus Mozartnak
a bécsi álarcosbálokra 1788- ban és 1789- ben készült 12–12 zenekari menüettjét (K. 568 és 585) a tíz
„nagy”, 1782 és 1790 között Bécsben keletkezett vonósnégyes menüett- tételeivel.

25 Vö. a „játék” (Spiel) szócikket in: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Hrsg. Wolfgang Pfeifer.
Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, 1989, 1672. sk. Részletesebb információkért ld. a
Spiel és spielen szócikkeket in: Grimm’s deutsches Wörterbuch. Band 10/1. Leipzig: S. Hirzel, 1905, 2275.
skk. és 2325. skk.



1.

Bartók elsô scherzója Pozsonyban keletkezett, 1894- ben;26 egy 1945. augusztus 5- én
kelt levelében pedig a végül torzóban maradt Brácsaversenyen dolgozó komponista
a következô leírást adta a mûvet megrendelô William Primerose- nak: „egy komoly
Allegro, egy Scherzo, egy (eléggé rövid) lassú tétel és egy Allegretto kezdôdô majd
a tempót Allegro Moltóvá fokozó finálé.”27 Még ha ez a koncepció a munka során
a scherzogondolat kárára megváltozott is,28 e levélrészlet mégis dokumentálja,
hogy a scherzojelenség élethossziglan jelen volt Bartók tudatában. Formalehetô-
ségként bármikor hozzá fordulhatott a komponálás során.29

Több mint ötven esztendô alatt különbözô célkitûzésû, különbözô kontextu-
sokba illeszkedô és különbözô karakterû scherzo és scherzando kompozíciók szü-
letnek. A mûvek három csoportba sorolhatók. Az elsôbe az ifjú és a fiatal felnôtt
Bartók mûvei tartoznak a tanulóévek lezárásáig, tehát az 1894 és 1902 közötti
kompozíciók. Ezek részben önálló darabok, részben egy- egy ciklus tételei, de min-
denképpen legalább egy tucat scherzo kompozícióról van szó.30 Mindezeket hat
scherzo és két scherzando tétel követi. A nyolc kompozíció 1903 és 1934 között,
tehát a tanulóévek lezárását követô években és évtizedekben keletkezett:

– Négy zongoradarab, No. 4: Scherzo (BB 27, 1903)
– Zongoraötös, II. tétel: Vivace scherzando (BB 33, 1903–04)
– Scherzo, zongorára és zenekarra (Op. 2, BB 35, 1904)
– II. szvit, zenekarra, II. tétel: Allegro scherzando (Op. 4, BB 40, 1905)
– Négy zenekari darab, II. tétel: Scherzo (Op. 12, BB 64, 1912, hangszerelés 1921)
– Szvit, zongorára, II. tétel: Scherzo (Op. 14, BB 70, 1916)
– Mikrokozmosz, 3. füzet, No. 82: Scherzo (BB 105, 1932)
– 5. vonósnégyes, III. tétel: Scherzo (BB 110, 1934)
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26 A korai mûvek kronológiájáról (egyéb hivatkozás híján) ld. Denijs Dille: Thematisches Verzeichnis der
Jugendwerke Béla Bartóks 1890–1904. Kassel: Bärenreiter, 1974 (a szokásos DD jelölésekkel idézve).
Ez természetesen összeolvasandó Tallián Tibor korrekcióival: „Denijs Dille: Thematisches Verzeich-
nis der Jugendwerke Béla Bartóks 1890–1904”. In: Studia Musicologica, 17. (1975), 427–438.

27 „[…] a serious Allegro, a Scherzo, a (rather short) slow movement, and a Finale beginning Allegretto
and developing the tempo to an Allegro Molto.” Idézi Donald Maurice: Bartók’s Viola Concerto. The
Remarkable Story of his Swansong. Oxford and New York: Oxford University Press, 2004, 15.

28 Vö. Somfai László kutatási eredményeivel in: Béla Bartók. Bratschenkonzert. Faksimile Ausgabe der
Handschrift. Mit einem Nachwort von László Somfai und Reinschrift des Entwurfs mit Anmerkungen von Nelson
Dellamaggiore. Homosassa (Florida): Bartók Records, 1995, 31. skk.

29 Annak a dialektikus folyamatnak az elemzéséhez, amelynek során „modell és inspiráció” szövetsége
„scherzókat” hív életre, nagy segítséget nyújtott Vikárius László, a budapesti Bartók Archívum jelen-
legi vezetôje, akinek szívbéli köszönettel tartozom.

30 A „legalább” egy tucat scherzo kompozícióra utaló megfogalmazást az a körülmény indokolja, hogy
Bartók néhány mûve elveszett, így a scherzokomplexumhoz való tartozásuk nem ellenôrizhetô, s
hogy emellett töredékek is tartoznak ide, amelyeket nem hagyhatunk említetlenül. Vö. Dille: Thema-
tisches Verzeichnis, passim. (NB. Az egy- egy tételen belül felbukkanó scherzando szakaszokkal e he-
lyütt nem foglalkozunk.)



E jegyzék hiányos volna, ha a népzenére épülô kompozíciókat nem vennénk
ugyancsak számba. Utóbbi csoport hat mûvet foglal magába: két scherzo és négy
scherzando tételt, amelyek az 1908 és 1935 közötti idôszakban keletkeztek:

– Gyermekeknek, 2. füzet, No. 31 Allegro scherzando (BB 53, 1908–09, revízió
1943)31

– Gyermekeknek, 4. füzet, No. 26: Scherzando Allegretto (BB 53, 1908–09, revízió 1943)
– Tizenöt magyar parasztdal, zongorára, No. 5: Scherzo (BB 79, 1914–18)
– Improvizációk magyar parasztdalokra, zongorára, No. 4: Allegretto scherzando (op.
20, BB 83, 1920)
– Negyvennégy duó két hegedûre, 4. füzet, No. 41: Scherzo (BB 104, 1931)
– Elmúlt idôkbôl, a cappella férfikarra, No. 2: Allegro scherzando (BB 112, 1935)

2.

A fenti mûjegyzéket allúziókkal is kiegészíthetjük. Ezek elengedhetetlen kellékei
az akadémikus viták hadmozdulatainak, és a legkülönfélébb tézisek, teóriák és
spekulációk alapjául és táplálására szolgálnak. Megközelítôleg húsz efféle kompo-
zíciót sorolhatunk itt fel több- kevesebb joggal, hiszen erre nézve magától Bartók-
tól is maradtak ránk utalások. A mûvek az 1905 és 1945 közötti idôszakban kelet-
keztek, s közülük csupán néhányat ragadok ki. A Gyermekeknek zongoradarabjai-
ban elôforduló számos terminológiai célzás mellett akad (egy fiatalkori példától
eltekintve)32 három mintaszerû menüettutalás is. Bartók Menuetto, illetve Minuetto
jelzéssel látja el a Kilenc kis zongoradarab (BB 90, 1926, No. 5), a Negyvennégy duó két
hegedûre (1. füzet, No. 3) és a Mikrokozmosz (2. füzet, No. 50) egy- egy darabját. Két
további kompozícióját (valamint egy fiatalkori mûvet)33 a capriccio felirat helyezi
összefüggésbe a scherzóval – nevezetesen a háromtételes 2. vonósnégyes (Op. 17,
BB 75, 1914–17) Allegro molto capriccioso középsô tételét és az Improvizációk magyar
parasztdalokra második tételét (Molto capriccioso).

A Burleszk címválasztás ugyancsak félreérthetetlenül scherzoszerû zenét jelöl.
A latinból származó, valamennyi európai nyelvben meghonosodott terminus néme-
tül goromba humorú „tréfát” jelent.34 Bartók életmûvébôl ebbe az összefüggés-
rendszerbe tartozik a Negyvennégy duó két hegedûre egyik, Burleszk feliratú darabja
(2. füzet, No. 16) és a négytételes 6. vonósnégyes (BB 119, 1939) harmadik tétele:
Mesto – Burletta.35 Mindenekelôtt azonban a zongorára írott Három burleszkre (Op. 8c,
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31 A számozás mindig az elsô kiadást követi.
32 DD 66, illetve BB 23 (1901).
33 DD 36, illetve BB 5 (1895).
34 Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Hrsg. Günther Drosdowski. Mannheim: Bibliographisches Insti-

tut, 1983, 230.
35 Keletkezése idején a zongorára és zenekarra írott Scherzót (BB 35) Bartók burleszkként is említi, s e

terminológiai kettôsséget a források alapján mindmáig nem sikerült feloldani. E részlet tisztázatlan-
ságától függetlenül azonban a mûfajcímkék alternatív, sôt szinonimaszerû használata a scherzo és a
burleszk közötti mûfaji kapcsolatot jelzi. Egyebekben ld. jelen tanulmány 60. jegyzetét.



BB 55, 1908–11) kell felhívnunk a figyelmet. Bartók unokatestvérének, Voit Ervin-
nek a címlapra került szellemes rajza,36 amelyen egy csupasz ember egy sünön lo-
vagol (3. fakszimile), már vizuálisan is burleszk- , illetve scherzokaraktert sugall; a
zeneszerzô által a Harmadik burleszk kéziratába a Rózsavölgyi kiadó számára beveze-
tett jegyzetek37 pedig Bartók saját szavaival igazolják és erôsítik meg ezt.

Beethoven Harag az elveszett garas felett feliratú Rondo a capricciójára utalva né-
met, olasz és magyar nyelven a következô szerepel itt: „Wuth über den unterbro-
chenen Besuch / vagy: / Rondoletto à capriccio / vagy: / A boszú édes / vagy: /
Játszd ha tudod! / vagy / December November 27.” A lap szélére Bartók ezt írta:
„Tessék választani a címek közül.” (4. fakszimile a 206. oldalon)
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36 Az illusztráció többször is megjelent fakszimilében; például in: Bartók Béla élete képekben és dokumen-
tumokban. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zenemûkiadó, 1972, 103.

37 Lásd az amerikai Bartók- hagyaték anyagában: PB 24 PID 1. Bartók Péter szíves engedélyével idézve.

3. fakszimile. A Három burleszk elsô kiadásának címlapja



A nyomtatott kiadásban a tétel élén végül is Molto vivo, capriccioso felirat áll.
Talán említésre érdemes, hogy – amirôl Bartók persze nem tudhatott – Beethoven
a maga részérôl kéziratosan (tehát csupán a kompozíció autográfjában) Magyaror-
szágra utalt: „Alla ingherese, quasi un capriccio”.38

38 Vö. Das Werk Beethovens. Thematisches- bibliographisches Verzeichnis seiner sämtlichen vollendeten Kompositio-
nen. Hrsg. Georg Kinsky–Hans Halm. München, Duisburg: Henle, 1955, 390.

4. fakszimile. Bartók megjegyzései a Három burleszkhez



3.

A korai kompozíciók, amelyekben Bartók mint gyermek, mint ifjú és mint fiatal
felnôtt egyre magabiztosabban próbálgatja erejét, nem csupán egy komponista be-
érésének dokumentumai. Mintegy koncentrikus körökben tükrözik azokat az ösz-
tönzéseket, amelyeket a korabeli Magyarország nyújthatott. Ezek a tapasztalatok
egyre szélesedtek és elmélyültek, amint arról a zeneszerzô háromszori próbálkozá-
sa is tanúskodik, hogy saját kompozícióit opusszámok szerint regisztrálja – de
éppígy az is, hogy budapesti tanulóévei idején éppenséggel lemondott az opusszá-
mok használatáról.

Bartók 1890 táján meginduló kompozíciós tevékenységének elsô gyümölcsei –
az elsô opusszámsorozat darabjai – ennélfogva kényszerûen a magyarországi peri-
féria értelmiségének repertoárját tekintik igazodási pontnak. Nyersebben fogal-
mazva: e kompozíciók a korabeli vidéken hallható igényes populáris zenére – pol-
kákra, valcerekre, ländlerekre, mazurkákra és hasonló zsánerdarabokra – reflektál-
nak. Az 1894- ben megkezdett második opusszámsorozat azonban már a Johann
Sebastian Bachban és Johannes Brahmsban megnyilatkozó európai zenei tradíció-
ra reflektál39 – egyszersmind pedig a Pozsony kínálta új inspirációkra és fejlôdési
lehetôségekre is,40 hiszen e város zenei és kulturális életében már Bécs kisugárzá-
sa tükrözôdött, s maga Bartók egyfelôl gimnáziumban, másfelôl egy olyan tekin-
télyû mestertôl tanulhatott, mint Erkel László. Ha egy pillantást vetünk az ekkor-
tájt hallott, játszott és tanulmányozott darabok naplószerûen vezetett jegyzéké-
re,41 kiviláglik, hogyan csapódik le mindez az ifjú zeneszerzô kompozícióiban.
Többek között ebben a periódusban használja Bartók elôször – s késôbb újra meg
újra – a scherzo címet.

A Koessler János által a budapesti Zeneakadémia növendékei számára felvázolt
tanmenet42 minden tekintetben összhangban állt a korban megszokott elvárások-
kal. A leendô zeneszerzôk a menüett és a scherzo példáján ismerkedtek meg töb-
bek között a dallami- harmóniai logikával, a szimmetriában való gondolkodással, a
periódusépítéssel, a dalformákkal. S ha Wolfgang Amadeus Mozart 1778- ban Pá-
rizsban mindhiába próbálta átadni a zeneszerzés alapjait Comte de Guines lányá-
nak a menüettek példáján,43 Alban Berg a 20. század eleji Bécsben ugyanannak a
procedúrának vetette alá magát, amikor Arnold Schönberg zeneszerzésóráira me-
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39 Erre Bartók önéletrajzának 1921- ben és 1923- ban papírra vetett változatában is kifejezetten utal. Vö.
Bartók Béla önmagáról, mûveirôl, az új magyar zenérôl, mûzene és népzene viszonyáról. Szerk. Tallián Tibor.
Budapest: Zenemûkiadó, 1989 (Bartók Béla írásai 1.), 31. skk.

40 Ld. James A. Grymesnak a Bartók’s Orbit címmel Budapesten megrendezett konferencián tartott
elôadását: „Bartók’s Pozsony: An Examination of Neglected Primary Sources”. Studia Musicologica,
47. (2006), 371–382.

41 Vö. Dille: Thematisches Verzeichnis, 217. skk.
42 Vö. Wilheim András: „Bartók’s Exercises in Composition”. In: Studia Musicologica, 23. (1981),

67–78., illetve Dille: Thematisches Verzeichnis, 159. skk.
43 Vö. Mozart 1778. május 14- i levelét apjához, in: Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Band 2.: 1777–

1779. Hrsg. A. Bauer–Otto Erich Deutsch. Kassel: Bärenreiter, 1962, 356. skk.



nüetteket és scherzókat kellett komponálnia.44 Nem véletlenül lett Bartók zene-
szerzôi vizsgadarabja egy zenekarra írott scherzo – egy szimfónia részlete, amely-
nek többi tétele vázlatban maradt (DD 68, ill. BB 25, 1902).

Bartóknak a 19. századi mintáktól az önálló scherzokoncepcióig vezetô fejlô-
désébe egy közbeesô kompozíció enged bepillantást: a Négy zongoradarab Dohná-
nyi Ernônek ajánlott Scherzója. A Négy zongoradarab közvetlenül a zeneakadémiai
tanulmányokat követôen, 1903 januárja és októbere között keletkezett. A Scherzót
Bartók 1903 és 1905 között elôszeretettel játszotta koncertjein, többek között Bu-
dapesten, Pozsonyban, Berlinben és Madridban.45 A kompozíció formaváza csu-
pán nagy vonalakban követi a hagyományos Scherzo–Trio–Scherzo sémát. Mint-
hogy a három szakasz egyaránt dalformát követ, az elsô tematikus gondolat domi-
nanciája rondószerû benyomást kelt. Bartók következetesen kerüli a mechanikus
ismétléseket, és a hagyományos scherzosablon keretei között egy sebes léptû, a
táncszerû akcentusok révén keringôszerû hatást keltô karakterdarabot komponál
– olyan karakterdarabot, amely a tematikus- motivikus munkának köszönhetôen is
fantáziaszerûen ingadozik a scherzo, a rondó és a szonátatétel között. Idiomatikus
írásmódját tekintve a darab jellegzetesen zongoraszerû, virtuóz muzsika.

4.

Ettôl fogva Bartók mondhatni univerzálisan él a scherzogondolattal. A legkülön-
félébb hangzó médiumokon használja: ír scherzókat és scherzando- kompozíciókat
a cappella férfikarra, két hegedûre, vonósnégyesre, zongoraötösre, zenekarra, zongo-
rára, illetve zongorára és zenekarra. Autonóm mûvekben és didaktikus céllal írt
darabokban egyaránt felhasználja e gondolatot. A hangnemek tekintetében – várako-
zásainkkal összhangban – semmilyen specifikum sem figyelhetô meg. A 14 scherzo
és scherzando kompozícióban a tempó és a metrum alig mutat eltéréseket. A tem-
pó mindig valamilyen Allegro- féleség, Allegretto és Vivace között. Míg a saját
kompozíciókban a páratlan metrum túlsúlya figyelhetô meg, a hat népzenei feldol-
gozás közül ötben 2/4- es metrummal találkozunk.

A formák terén ugyanakkor a változatok igen széles spektruma figyelhetô
meg, mégpedig a megszólaltatás hangszeres vagy vokális jellegétôl függetlenül.
A ciklusba illeszkedô tételként komponált scherzók alapkoncepciójukat tekintve
nem térnek el az önálló daraboktól, jóllehet terjedelmesebbek és kitárulkozóbbak.
Mindemellett fontos különválasztanunk a népzenei modelleken alapuló darabokat
Bartók saját ihletésû kompozícióitól. A népzenei „szennyezéstôl” mentes scher-
zók egy trióepizód révén kivétel nélkül a háromtagúság felé hajlanak, még ha a
részleteket illetôen jelentôs formai különbségek figyelhetôk is meg. Ez a tenden-
cia már a Négy zongoradarab scherzójában is világosan megjelenik. Korábban, még
tanulóévei idején, Bartók egy szonátaformájú Scherzót írt vonósnégyesre (DD 58,
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44 Vö. Ulrich Krämer: Alban Berg als Schüler Arnold Schönbergs. Wien: Universal Edition, 1996 (Alban
Berg Studien 4.).

45 Vö. Ifj. Bartók Béla: Apám életének krónikája. Budapest: Zenemûkiadó, 1981, passim.



ill. BB 19d, 1899–1900). A zongorára komponált Szvit scherzo tétele látszólag el-
lentmond a fenti megfigyelésnek, hiszen elsô látásra hétrészes, rondóra emlékez-
tetô hídformát mutat: A B A C A B A. De ez a tétel is – mintegy szimbiózisban
vele – a hagyományos scherzomodellbôl merít inspirációt: a C- t mint trióepizódot
a scherzo fôrészének megszólalásai ölelik körül, amelyek megint csak a dalforma
háromtagúságára (ABA) támaszkodnak. A trióepizódokban – hogy csupán néhány
példát említsünk – megváltozhat a metrum (3/8 helyett 2/4 a Négy zongoradarab
scherzójában), fúgaszerû szerkesztés jelenhet meg (II. szvit), vagy népi hang csen-
dül (5. vonósnégyes).

Amennyiben a scherzo egy ciklus részét képezi, Bartók második tételként
használja, amint az már a 19. században is – Felix Mendelssohn- Bartholdynál és
Schumannál vagy éppen Gustav Mahlernél – egyre gyakrabban megesett. Kvantita-
tív szempontból a scherzóknak szokatlanul jelentôs szerep jut. A négytételes zene-
kari kompozíciókban – vagyis a kis zenekarra írott II. szvitben és a Négy zenekari
darabban – a scherzo körülbelül a teljes partitúra felét teszi ki.46

A gesztikus- kifejezésbeli „tartalom” tekintetében Bartók scherzói a 19. száza-
di hagyományokat követik, vagyis a tánc, a szellemesség és sötétség körében mo-
zognak. A mûfajnak ezt a központi aspektusát empirikusan- analitikusan megra-
gadni anélkül, hogy asszociációkba és kontrollálhatatlan érzelmekbe vesznénk,
persze kényes vállalkozás. A táncaspektussal viszonylag könnyû dolgunk van: a
tempó, a metrum és a ritmus sajátosságainak summájaként adódik. A problémát
a mélystruktúrából érkezô üzenetek jelentik. Ezeknek az üzeneteknek a jellegével
kapcsolatban paradox módon mintha konszenzus uralkodna: a szakirodalom Bar-
tók scherzóit ritka egyetértésben illeti az „ördögi”, „démonikus”, „barbár”, „ag-
resszív”, „ironikus”, „szarkasztikus”, „macabre” stb. jelzôkkel47 – koronatanúként
magát a zeneszerzôt idézve, aki a II. szvit késôbbi, kétzongorás átiratában (BB 122,
1941) az Allegro scherzando tételt Allegro diabolico felirattal látta el.

5.

Az alábbi három, markáns scherzo kompozícióra vonatkozó megjegyzések talán
rávilágíthatnak, miként tehet egy scherzót a „tartalom” jellegzetesen bartóki scher-
zóvá:

(a) A Négy zenekari darab48 scherzója a konvencióknak megfelelôen táncos 3/8-
os metrumban áll, és hosszú szakaszokon át száguldó tempójú. A maga három-
részességével a forma is megfelel a történelmi normáknak. A tétel kidolgozása
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46 E helyütt nem foglalkozhatunk azzal a kérdéssel, hogy az egyes ciklusokban milyen tételtípusok
kapcsolódnak a scherzóhoz.

47 A részletes bibliográfiai dokumentációról lemondhatunk. Az e nézetet képviselô számos szerzô kö-
zül név szerint említsük csupán Halsey Stevenst, Heinrich Lindlart, Ujfalussy Józsefet, Kroó Györ-
gyöt és Tadeusz A. Zielińskit.

48 A forráshelyzetrôl ld. Somfai: „Béla bartók Thematic Catalogue. Sample of Work in Progress”. In:
Studia Musicologica, 35. (1993–94), 229. skk. A hermeneutikai aspektussal kapcsolatban ld. Kroó
György: Bartók kalauz. Budapest: Zenemûkiadó, 1971, 24–25.



mindazonáltal olyan differenciált és (a soroló formáktól távol esôen) folyamat-
szerû, hogy a háromrészesség és annak részletei a fül számára messzemenôen rejt-
ve maradnak. A Scherzóból keringôjellegû passzázsok emelkednek ki. Ez félreért-
hetetlenül a 14 bagatellt (Op. 6, BB 50, 1908) záró Valse tételre (Ma mie qui danse…)
utal – a Bartókot Geyer Stefihez fûzô kapcsolat megszakadásának lelki- katartikus
feldolgozására. Hangzását tekintve a tétel A csodálatos mandarinra emlékeztet, amely-
lyel a hangszerelés idôpontja is összekapcsolja. A zeneszerzô szerfelett gazdag,
árnyalatokban bôvelkedô palettát használ, többek között két hárfával, cselesztával
és négykezes zongorával. A bármiféle széphangzást kizáró „démoni- ördögi” meg-
jelölés e scherzo esetében maradéktalanul találónak bizonyul.

(b) A zongorára írt Szvit scherzójához (3. kotta) Bartók gyors tempójú 3/4-
es metrumot választott. A dal- és a hídforma szintézisébôl születô struktúrában
egy jellegzetesen bartóki formakoncepció ölt testet. A kompozíciót uraló A sza-
kaszok karakterét egy pointillista hangsor határozza meg. Ennek hangjai mar-
catissimo hangzanak fel; a mélybe rohannak, és a magasba törnek, de nem alkot-
nak dallamot. Maga a sor a legváltozatosabb alakokban jelenik meg, így például
hangköz- variációkkal, fordításokban és tartott hangokkal gazdagítva, vagy ép-
pen sortöredékek kaleidoszkópszerû kombinációjaként. A kompozíció alapgon-
dolata egy több mint hat oktáv terjedelmet bejáró, szellemes skála- és hangjáték
– egy olyan játék, amely nem szenvedheti sem a hosszadalmasságot, sem a szen-
timentalizmust.
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3. kotta. Az Op. 14- es Szvit Scherzójából az 1–8., az 57–64. és a 97–102. ütem



(c) Az 5. vonósnégyes scherzója49 formáját és a ciklusban elfoglalt pozícióját
tekintve egyszerre konvencionális és határozottan eredeti.50 Egy, a mûfaj történeté-
re reflektáló vonósnégyes esetében egy scherzo megjelenése semmiképp sem várat-
lan. A tétel pedig tökéletesen meg is felel a várakozásnak a maga gyors tempójával
és karakteres ritmikájával, valamint Scherzo–Trio–Scherzo nagyformájával.

A tétel eredetisége elôször is a hídforma meghatározó szerepében rejlik,
amelynek következtében a scherzo – pontosabban annak Trio szakasza – az egész
ciklus középpontját alkotja; másodsorban pedig a scherzo mechanikus da capo is-
métlése helyett a visszatérés átkomponálásában. Ennek folytán a tétel közepe
valamelyest a befejezés irányába tolódik – annak a jellegzetesen bartóki eljárásnak
a jegyében, amelyet tévesen mindegyre az aranymetszéssel szoktak kapcsolatba
hozni.51 Harmadrészt a Vivace és Vivacissimo közötti tempóban igen bonyolult
bolgár ritmika bomlik ki: ütemenként 4+2+3 nyolcad (a scherzóban), illetve
3+2+2+3, 2+3+2+3 és 2+3+3+2 (a trióban). Negyedszer: a trióban folklorisz-
tikus ihletésû, mondhatni mûfajidegen melodikával állunk szemben, amely a mû-
zene kompozíciós eszköztárából merítve „europaizálódik”. Az eljárás során szá-
mos különbözô hangszín jelenik meg: „normál hang”, con sordino, üveghang és
pizzicato. Az 5. vonósnégyes scherzója tehát konvenció és eredetiség mûvészi,
szinte mágikus hangzású ötvözetét hozza létre, mégpedig a képzeletbeli folklór és
az európai zenei tradíció között egyensúlyozva.

6.

A folklóranyagra támaszkodó scherzo kompozíciók segítségünkre lehetnek abban,
hogy a „tartalmi” aspektust még alaposabban feltárhassuk és differenciálhassuk.
Bartók tempójelzései között feltûnik a scherzando jelzôvel való kiegészítés. A tem-
pó – hasonlóan a saját scherzo kompozíciókhoz – Allegro körül ingadozik. A 15 ma-
gyar parasztdal sorozat második tétele elôtt (valamilyen scherzando kiegészítés he-
lyett) álló Scherzo megjelölésre könnyû magyarázatot adnunk:52 Bartók a 15 dalt
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49 A tételnek a Bartók- scherzók összességében elfoglalt helyi értékével kapcsolatos kérdésre, amelyet
Elliott Antokoletz (Austin, Texas) a budapesti Bartók’s Orbit konferencián felvetett, itt próbálok
vázlatos választ adni.

50 Az analitikus megfigyelésekhez kapcsolódóan emlékeztetek Bartók önelemzéseire in: Bartók Béla írá-
sai. Közr. Tallián Tibor. 1. kötet. Budapest: Editio Musica, 1989, 76. skk., illetve 217. skk. Ld. még
Ligeti György elemzését a bécsi Universal Edition zsebpartitúra- kiadásában (Philharmonia No. 167),
illetve Kárpáti János monográfiáját: Bartók kamarazenéje. Budapest: Zenemûkiadó, 1976.

51 A döntôen Lendvai Ernô által propagált tézisrôl ld. csupán a legfrissebb, Kárpáti János által a buda-
pesti Bartók- kongresszuson felolvasott elemzést: „Axis Tonality and Golden Section Theory Recon-
sidered”. In: Studia Musicologica, 47. (2006), 417–426.; illetve ezt kiegészítve Somfai: Bartók mûhelyé-
ben: a kompozíciós munka dokumentumai. (Az azonos címû kiállítás kísérôfüzete.) Budapest: MTA Zene-
tudományi Intézet, 1987, 11. sk.

52 Vö. Hunkemöller: „Fremdsprachen und Muttersprache. ’Fünfzehn ungarische Bauernlieder’ von
Béla Bartók”. In: Jazzforschung / Jazz Research, 34. (2002), 231–241. Ld. még uô: Bauernmusik und
Klangmagie, 173. skk.



négy tételben rendezi el, afféle szonátaciklus módjára, amelyben tehát a konven-
cióknak megfelelôen scherzo is szerepel – az ötödik dal.

Végezetül pedig a dalszövegek vizsgálata is valószínûsíti a scherzojelleget.
Minden esetben tréfás, nevetséges, néha egyenesen otromba jelenetekrôl, esemé-
nyekrôl vagy tipikus életképekrôl van szó: úr és szolga (Elmúlt idôkbôl);53 férj és
végtelenül slampos felesége (15 magyar parasztdal);54 a boroskancsóba pisilô lány
(Improvizációk magyar parasztdalokra).55 Egy, a kiadás számára átnézett Gyermekeknek-
kötetben szereplô szlovák dal esetében (IV/26) az eredeti szöveget homályban
hagyja a szibillai utalás: „Szövege közölhetetlen.”56

A formai és strukturális alapelvek, amelyeket Bartók a népzene kompozíciós
felhasználásakor követ, összhangban állnak egy általa évtizedek során kicsiszolt
szabályrendszerrel. Már a darabok szinte kivétel nélkül 2/4- es metruma is önként
adódik, hiszen a felhasznált dalból ered. Nem a saját kompozícióknak a hagyo-
mányból következô háromrészessége jelenti a vezérfonalat, hanem a cantus prius
factus, vagyis a népdal és annak aurája. Így például Bartók a 15 magyar parasztdal és
az Improvizációk magyar parasztdalokra ciklusokban a korálfeldolgozás technikájá-
hoz nyúl vissza, amikor a dallamot a cantus firmus- variációk mintájára strofiku-
san és egyszersmind partitaszerûen kezeli.57 A Negyvennégy duó két hegedûre sorozat
Scherzójában ezzel szemben egy másféle, inkább a polifon szerkesztésen és a tema-
tikus- motivikus munkán alapuló stratégiát követ.58 Jóllehet a struktúra egésze itt
is strofikus ismétléseken alapul, a dallam mindinkább motívumokban és motí-
vumtöredékekben oldódik fel. E három példa jól mutatja, milyen jelentôs mérték-
ben szélesíti és gazdagítja a scherzokomponálás spektrumát a népzenei anyaggal
való foglalkozás.

A kérdés, hogy mi inspirálta Bartókot scherzo kompozícióinak megírására, legfel-
jebb hipotetikusan válaszolható meg. Egyfelôl a scherzók alkalmat adnak a karak-
terdarab- hagyomány mentén való gesztikus- kifejezésbeli formálásra – anélkül hogy
„tartalmukat” tekintve narratív programzenévé válnának.59 Másfelôl olyan szabad
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53 A szöveget külön közli a Magyar Kórus kiadása (1937).
54 A felhasznált népdalt függelékben közli az Universal Edition kiadása (1920). A szöveg ugyancsak

megtalálható Bartók monográfiájában: A magyar népdal. Közr. Révész Dorrit. Budapest: Editio
Musica, 1990 (Bartók Béla írásai 5.), 211. (No. 238).

55 A felhasznált népdalt függelékben közli az Universal Edition kiadása (1922). A szöveg ugyancsak
megtalálható Bartók monográfiájában: A magyar népdal, 150. (No. 244), jóllehet a „megbotránkoz-
tató” – a zongoradarab szempontjából mindazonáltal meghatározó és ennélfogva itt felemlegetett –
sor nélkül.

56 A felhasznált népdalok szövegét fordítással együtt közli a Rozsnyai- féle kiadás függeléke (1909–11).
57 Vö. az 52. jegyzettel.
58 Vö. Christiano Pesavento: Musik von Béla Bartók als pädagogisches Programm. Frankfurt am Main: P. Lang,

1994 (Quellen und Studien zur Musikgeschichte von der Antike bis in die Gegenwart 31), 248. skk.
59 Ez személyes, intim megnyilatkozásokat is lehetôvé tesz, a diszkréció megôrzése mellett. Ebben az

összefüggésben emlékeztethetünk az 1900- ban komponált B- dúr scherzóra (DD 63, ill. BB 21). A gon-
dosan kidolgozott kompozícióban Bartók egyik növendéktársa, Fábián Felicie iránti érzelmeit kódol-
ta hangokba. Vö. Dille: Thematisches Verzeichnis, 116. skk. A Scherzo nyitómotívuma az F. F. és B. B. mono-



terepet kínálnak a kompozíciós felfedezôutak számára, amelyen a „tartalom” szét-
feszíti az elôre kijelölt „formát”, s annak teljes feloldódásáig menôen individuali-
zálhatja azt.60

Mikusi Balázs fordítása
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gramokból építkezik. A zenei „jelentés” – kompozíciós szempontból a programzene és a karakter-
darab határvidékére esô – labirintusát itt nem követhetjük tovább. Ehelyett ld. Ujfalussy József:
„Über Musik und Programm in Bartóks Schaffen”. In: Studia Musicologica, 35. (1993–94), 243–247.
A szerzô Bartók egy kéziratban ránk maradt programját adja közre, s a zongorára és zenekarra írott
Scherzóval (Op. 2, BB 35, 1904) hozza kapcsolatba, miközben a programzene szempontjából óvato-
san körüljárja az Én–élmény–kompozíció „hármashangzatát”.

60 Egy „scherzó”- ként jelölt formasablon használata a komponista mozgásterének bôvítésére varrat-
mentesen illeszkedik a mûfajtörténet normáihoz és hagyományaihoz. Megvilágító erejû példa: az
1782- ben komponált B- dúr szerenádba (K. 388) már Mozart is egy Minuetto in canone tételt illesztett
Trio in canone al rovescio középrésszel – egy olyan együttesre komponált mûben, amely a szórakoztató
zenében volt igazán otthon. Az 1839–40- ben írt Lobgesang szimfónia- kantáta Scherzójában Mendels-
sohn olyan különbözô idiómákat késztet párbeszédre, mint a valcer és a korál. Bedƒich Smetana
pedig Életembôl címû, 1876- ban keletkezett vonósnégyesében önéletrajzi koncepciójú polka- táncje-
lenetet komponált. – A Bartók- irodalomban a scherzokomplexummal kapcsolatban újra meg újra fel-
emlegetett példaképeket (Beethoven, Liszt Ferenc és Richard Strauss) jelen tanulmányban tudatosan
hagytam említetlenül, hogy annál jobban ráirányíthassam a figyelmet a hagyomány széles körû elter-
jedtségére.
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