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Kölcsönzött tematikus anyag a feldolgozás során ritkán ôrzi meg eredeti formáját:
céljainak megfelelôen többé- kevésbé változtat rajta a zeneszerzô. Ingrid Arauco
terjedelmes tanulmányt szentelt a Román kolinda dallamok zongorára címû Bartók-
mûben felhasznált forrásanyag és a kompozícióban megjelenô forma közötti elté-
réseknek.1 Kimutatta, hogy a díszítések revíziója, az ütemvonalak áthelyezése, a
hang- és ritmusmódosítások minden alkalommal a téma szerkezeti integritásának
megerôsítését szolgálják.

Arauco megfigyelései zárt formájú, néhány dallamsorból álló, strófikus népi
dallamokra szorítkoznak. Más feladattal szembesül a zeneszerzô, ha a rögtönzött
elôadáshoz közelebb álló népi dallamok felhasználása mellett dönt. Bartók elsô íz-
ben 1918- as keletezésû máramarosi gyûjteményében jellemezte az énekelt reper-
toárból átvett hangszeres dallamoktól alapvetôen különbözô román hangszeres
népzenét:

„… a kötetlen formájú táncdallamok egy vagy többütemes motívumok megszakítás nél-
küli ismételgetésébôl állnak, határozott forma és végzôdés nélkül… általában felütéssel kez-
dôdnek, aztán következik a többször ismételt, többé- kevésbé variált kétütemes motí-
vum. Ez a motívum gyakran váltakozik egy második, sôt, akár egy harmadik motívum-
mal is, bár a különbözô motívumok semmiféle organikus kapcsolatot nem mutatnak
egymással…”2

* A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság „Népzene és zenetörténet” címmel rendezett VII.
tudományos konferenciáján, az MTA Zenetudományi Intézetének Bartók Termében 2009. október 9-
én elhangzott elôadás átdolgozott változata.

1 Ingrid Arauco: „Bartók’s Romanian Christmas Carols: Changes from the Folk Sources and Their Signifi-
cance.” The Journal of Musicology, 5/2 (Spring, 1987), 191- 225.

2 „Ein- oder mehrtaktige Motive werden ohne feste Form und Endung ununterbrochen wiederholt… Sie
werden im allgemeinen durch einen Vortakt … eingeleitet. Dann folgt das oft wiederholte und mehr
oder minder variiere zweitaktige Motiv. Oft wechselt dieses mit einem zweiten, und selbst einem
dritten Motiv, ohne daß die verschiedenen Motive miteinender in organischem Zusammenhang stün-
den… In einzelnen Melodien ergibt je ein Motivenpaar eine viertaktige Periode.” Béla Bartók: Volks-
musik der Rumänen von Maramureµ. Sammelbände für Vergleichende Musikwissenschaft, IV. München:
Drei Masken Verlag, 1923. Hasonmás kiadása: Béla Bartók: Ethnomusikologische Schriften. Faksimile
Nachdrucke, II: Volksmusik der Rumänen von Maramureµ. Hrsg. Denijs Dille, Budapest: Editio Musica,
1966, xxi. (A magyar fordítás itt és a továbbiakban a szerzô munkája.)



Román népzenei gyûjtésének posztumusz kiadásában Bartók részletesebben
tárgyalta a kötetlen formájú táncdallamokat, és táblázatban összesítette a bennük
elôforduló motívumokat. Vagy másfélszáz e kategóriába sorolható táncdallam is-
meretében, tôle szokatlan ékesszólással írt a dallamok motivikus gazdagságáról:

„Variánsaikat nem számítva összesen 323, legtöbbször öt vagy hat diatonikus skálafokot
bejáró motívumot tartalmaz [ez a csoport]. Valóban csodálatra méltó, mekkora változa-
tosság érhetô el ilyen korlátozott eszközökkel. Még meglepôbb a tizennyolc éves Laz±r
L±scuµ repertoárjának (vagy alkotó fantáziájának?) gazdagsága, a legjobb dudajátékosé,
akivel valaha találkoztam. Összesen harmincegy táncdallamot játszott, melyekben 106
különbözô motívum fordul elô, … közülük nyolcvannégy csak egyszer, egyetlen darab-
ban. Igazán bámulatos, milyen könnyedén, szinte kaleidoszkopikus gyorsasággal ontotta
[a különféle motívumokat]…”3

L±scuµ repertoárját elemezve Bartók utalt rá, hogy további, alaposabb tanul-
mányozásuk esetleg felderíthetné, „… vajon a motívumok mindegyike a tradíci-
óban gyökerezik- e, avagy egy részük a pillanat szülötte és elsô megjelenése után
többé nem fordul elô más darabokban.”4 Másszóval csak ugyanannak a dallam-
nak többszöri elôadását vizsgálva lehetne kideríteni, mennyiben kötött és meny-
nyiben rögtönzött az elôadás motívumos anyaga. De a pillanat hevében kitalált
motívumok jelenlététôl függetlenül is az improvizatív elôadásmód dominál
ezekben a darabokban, egyrészt a rugalmasan kezelt, nyitott forma, másrészt a
hagyományozott motívumok pontos vagy variált ismételgetése révén. Bruno Nettl,
aki több alkalommal foglalkozott a hagyományos zenék elôadásmódjával, utób-
biakat is az improvizált elôadásra jellemzô mikrokompozíciós eszközök közé so-
rolta.5

Mindezen tulajdonságok a motívumos néptáncokat feldolgozó zeneszerzôt
kettôs, egymásnak ellentmondó feladat elé állítják: a mûzenei alkotástól elvárt fel-
ismerhetô, követhetô struktúrába kell szorítania ezt a képlékeny anyagot, úgy,
hogy mûve ugyanakkor megôrizze az eredeti elôadás lényeges vonását, spontán
jellegét. A népi forrásanyag egészének felhasználását tekintve két megközelítés kí-
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3 „A total of 323 motifs (their variants not included) appears in class B… mostly using five or six dia-
tonic degrees. It is amazing indeed what a variety can be achieved with such scanty means. Still more
surprising is the wealth of repertoire (or creative imagination?) of Laz±r L±scuµ, a boy of eighteen
years old, the best bagpipe player I have ever met. He played all in all thirty- one dance pieces which
contain 106 different motives… eighty- four used but once each in a single piece. He turned them out
with an ease and an almost kaleidoscopic rapidity, really remarkable…” Béla Bartók: Rumanian Folk
Music, I, ed. Benjamin Suchoff, The Hague: Martinus Nijhoff, 1967, 50.

4 „… a more thorough investigation … could have perhaps established whether all his motifs were
traditional, or one part of them purely improvised which, after their first appearance in a piece, would
never again occur in other pieces.” Bartók: Rumanian Folk Music, I., 51.

5 „In those musics which are said to be improvised a number of compositional techniques and devices
at the microcompositional level appear to be characteristic. Among them are repetition, simple
variation of short phrases, melodic sequence, the tendency to start two successive sections with the
same motive, the tendency to increase the length of sections as the performance progresses…” Bruno
Nettl: „Thoughts on Improvisation”, The Musical Quarterly, 60/1 (Jan. 1974), 9-10.



nálkozik: a zeneszerzô átveheti mûvébe a témányi terjedelmet gyakran messze
meghaladó teljes táncot, vagy korlátozhatja felhasználását az eredeti dallam egyes
részleteire. Ha az utóbbi megoldást választja, tanulságos lehet annak elemzése,
mely motívumokat tartja meg és melyeket mellôzi; miként módosítja, bôvíti, egé-
szíti ki saját leleményû variánsokkal az átvett motívumokat; és végül: hogyan szol-
gálja mindez a kompozíció szerkezeti egységét. Ha a teljes tánc megjelenik a mû-
ben, vajon hogyan küszöböli ki a zeneszerzô a motívumok korlátozott számából
fakadó, variált ismétléseik ellenére is elkerülhetetlen egyhangúságot; hogyan te-
remti meg mindebbôl a mûalkotás egyik fô ismérvét, a szilárd architektúrát, még-
is érzékeltetve az eredeti elôadás közvetlenségét. A motívumos táncok e két eltérô
feldolgozásmódjának példája Grieg Norwegische Bauerntänze (Slåtter), Op. 72- es
zongoraciklusa és Bartók 2. rapszódia hegedûre és zongorára címû mûvének II.,
„Friss” tétele.

Grieg: Norwegische Bauerntänze (Slåtter), Op. 72
A Slåtter Grieg zongorára készült népdalfeldolgozás- sorozatainak harmadik, utol-
só darabja: késôi mû és az egyetlen, mely kizárólag népi elôadásról lejegyzett
hangszeres dallamokat tartalmaz. 1902 augusztusától 1903 februárjáig készült, és
még 1903- ban meg is jelent a Peters kiadónál.

A dallamokat Johan Halvorsen, karmester, hegedûmûvész és zeneszerzô kot-
tázta le Knut Dahle hardanger- hegedûs játékáról, Grieg megbízásából, 1901 no-
vemberében.6 Halvorsen két hétig tartó munkával tizenhét táncdallamot kottázott
le. Akkor még nem készült fonográf- felvétel Dahle játékáról, a lejegyzés tehát egy-
fajta összesítés, többszöri elôadásból leszûrt forma.7 „Az ismétléseknek se vége se
hossza” – jellemezte a dallamokat Halvorsen.8 Ezek a táncok mégis organikusabb
felépítésûek, mint a Bartók gyûjtötte román táncok nagy része. A két- vagy négy-
ütemes motívumok többsége legalább egyszer változatlanul ismétlôdik, majd az
újabb ismétlések során kissé variálódik, egyre távolodva a motívum eredeti formá-
jától. Olykor új, az elôzôkkel rokonságot nem mutató motívumok is megjelennek.
A dallam általában a magasabb regiszterben indul, és fokozatosan ereszkedik a
hangszer alsó hangtartománya felé, ily módon, a román táncokkal ellentétben egy-
fajta lezárulás is érezhetô bennük (1. kotta a 190. oldalon).
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6 Knut Dahle (1834-1921) elôször 1888- ban, majd 1890- ben, végül 1901- ben kereste fel levélben a ze-
neszerzôt azzal a kéréssel, hogy a Telemark területén mûködô régi mesterhegedûsöktôl tanult reper-
toárját lejegyezze, mert tartott tôle, hogy „halálával feledésbe merül, hiszen ma már egészen más dal-
lamokat játszanak.” („… when I am gone the dances will also be gone, those now being played are
entirely different.”) Lásd Finn Benestad–Dag Schjelderup- Ebbe: Edvard Grieg, The Man and the Artist.
Lincoln: University of Nebraska Press, 1988, 363- 365. Dahle akkor még nem tudhatta, hogy két uno-
kája, az 1890- ben született Johannes és az 1901- ben született Gunnar nem csak folytatni fogja nagyap-
ja mesterségét, de tovább is adja. Tôlük tanulta a Grieg feldolgozásaiban szereplô dallamokat Knut
Buen, akinek elôadásában egy norvég CD (Edvard Grieg: Slåtter. Norwegian Dances, op. 72, together with
the original fiddle tunes. Norway: Simax, 1988, PSC 1040, BKMC 24) a Grieg- darabok mellett a népi dal-
lamokat is közreadta.

7 A lejegyzésre Oslóban került sor; Dahle oslói tartózkodásának költségeit Grieg fedezte.
8 „There is no end of repetitions…”. Idézi Benestad–Schjelderup- Ebbe: Edvard Grieg, 364.



Grieg minden táncot önálló tételként dolgozott fel. Bár az élô elôadásban a
dallam általában többször is elhangzik egymás után, Grieg néhány kivétellel a le-
jegyzésekben megjelenô egyszeri, teljes formát követte. Mindössze háromszor
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1. kotta: „Kivlemøyane. Gangar” – Johan Halvorsen lejegyzése Knut Dahle játékáról9

9 Edvard Grieg: Slåtter. Norwegische Bauerntänze, Opus 72, hrsg. Einar Steen- Nökleberg, Ernst Herttrich,
München: Henle Verlag, c1994, 54.



tért el ettôl a megoldástól: a 2. számban („Jon Vestafes springdans”), amely a dal-
lam kétszeri, variált kísérettel ellátott ismétlésével háromstrófás szerkezetet al-
kot, és két másik dallam feldolgozásában (4. szám: „Haugelåt. Halling” és 7. szám:
„Røtnams- Knut. Halling”), ahol háromrészes, visszatéréses forma jön létre az ere-
deti dúr dallamból átalakított moll hangnemû, nyugodtabb tempójú középrész
közbeiktatásával.

Sem a tánctípusok egymásutánja (bruremarsj, gangar, springdans, halling), sem a
hangnemek sorrendje nem tükröz ciklikus szerkezetre utaló egységes koncepciót.
Grieg megtartotta a lejegyzések eredeti hangnemét is (jóllehet a népi hangszer kü-
lönleges hangolása miatt a dallamok eredetileg a lejegyzésnél kis terccel magasab-
ban szóltak), minek következtében a tételek csaknem kétharmada (tizenkettô), D
alaphangú (a 8. szám A- dúr, a 10. és 14. G- dúr, a 16. és 17. F- dúr hangnemben van).
Tempó tekintetében Grieg feldolgozásai csupán két táncban térnek el az eredeti
metronómjelzésektôl: kissé gyorsabb a 7. szám tempója (h= 84 helyett h= 100),
amelyet Grieg lábjegyzetben azzal indokolt, hogy csak így idézhetô fel az erede-
ti tánc effektusa a zongorán.10 A 8. számban („Bruremarsj etter Myllarguten”) vi-
szont a feldolgozás tempója az eredetinél jelentôsen lassabb (h= 144 helyett
h= 100), következésképp a kompozíció jellege is más, mint a táncé. Itt nincsen
lábjegyzet, helyette a darab címéhez fûzött megjegyzésbôl érthetô meg a karakter-
változás: „Egy Telemarkból való muzsikus szerint ezt az indulót a ’molnár’ kom-
ponálta, amikor Kari felbontotta eljegyzésüket, hogy máshoz menjen férjhez.”11

A számomra hozzáférhetô három különbözô felvételen ezt a dallamot az eredeti
tempóban, illetve még annál is gyorsabban szólaltatják meg.12 Grieg számára itt
nyilván a történet hangulatának felidézése fontosabb volt, mint az eredetihez való
hûség. Feldolgozásában a dallam a sorozat egyik leghatásosabb, szívhezszólóan lí-
rai, nosztalgikus tétele lett.

Grieg több módosítást tartott szükségesnek a dallamvonal, regiszter és díszí-
tések tekintetében, melyekre utalt is a mû célját körvonalazó elôszóban:

„A zongora a paraszthegedû apró díszítéseinek többségét és a vonóvezetésbôl adódó ef-
fektusokat természetesen nem képes visszaadni. Elônye viszont, hogy változatos dinami-
kájával és ritmizálási lehetôségeivel, valamint az ismétlésekben változó harmóniákkal el
tudja kerülni az egyhangúságot. Világos, áttekinthetô vonalakra törekedtem, általában
arra, hogy határozott formát hozzak létre. Az a néhány hely, ahol alkotói szempontból
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10 „Die Rücksicht auf die Klavierwirkung erheischte hier ein schnelleres Tempo als das im Original
vorgezeichnete.” Edvard Grieg: Complete Works, III. Arrangements of Norvegian Folk Music, ed. Dag
Schjelderup- Ebbe, Frankfurt: C.F. Peters, c1982, 71.

11 „Nach einem bekannten Spielmann aus Telemarken ist dieser Marsch von ‚dem Müller’ gemacht, als
Kari, seine Braut, mit ihm brach, um sich mit einem Andern zu verheiraten.” Grieg: Slåtter, 25. Myl-
larguten (Targjei Augundsson, 1801-1872) a hardanger- hegedû tizenkilencedik századi legendás hírû
virtuóza volt.

12 Ezek Knut Dahle 1910–1912- ben készült fonográf- felvételének digitalizált változata és Johannes Dahle
felvétele 1953- ból (Griegslåttene. Oslo: Musikk- Husets Forlag, 1993, M.H. 2642); valamint Eivind
Groven hardanger- hegedûs elôadása (Songs and Dances of Norway. New York: Ethnic Folkways Library,
c1954, Album No. FE 4008).



igazoltnak véltem szabad közjátékokat fûzni az adott motívumokhoz, feldolgozásaim és
az eredeti dallamok összehasonlításával könnyen megtalálható.”13

Az elsô darab – egy lakodalmi induló („Gibøens bruremarsj”) – elsô tizenhat
ütemének elemzése számos példát szolgáltat arra, miként alakította át forrását
Grieg a feldolgozás során. A négyütemes motívum második fele a harmadik és ne-
gyedik ismétléskor megváltozik: ab ab ac ac.14

Grieg a variált motívumot a második és a negyedik ismétlésben használta fel
(ab ac ab ac), megismételt periódust hozva létre (3. kotta). Mûzenei beavatkozás
természetesen az ostinato- kíséret, és a dinamikai fokozással párosuló regiszterbe-
li emelkedés négy oktávon át. Magát a dallamot Grieg csak két helyen igazította ki
(így pl. a tizenhat ütemes egység záróütemében a motívumot az alaphangon zár-
ja), a középszólamot viszont szekvenciázó, önállóbb, határozottabb rajzú dallam-
má alakította át, amely a négyütemes alapegység harmadik ütemében aprózódás-
sal variálódik: így a dinamika és regiszter mellett a gazdagodó textúra is hozzájá-
rul a tétel elsô csúcspontjának felépítéséhez.

Kétütemes motívumokból áll a sorozat utolsó darabja. Érdekessége, hogy
metruma 6/8 és 3/4 között váltakozik (lásd az 1. kottát). Bár a feldolgozás elsô
részében alkalmanként hangsúlyt kap a harmadik nyolcad, a jellegzetes metrum-
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13 „Es liegt in der Natur der Sache, daß das Klavier auf viele der kleinen Verzierungen, welche im
Charakter der Bauernfiedel, sowie in der eigentümlichen Bogenführung zu suchen sind, verzichten
mußte. Dafür hat aber das Klavier den großen Vorteil, durch dynamische und rhythmische Mannig-
faltigkeiten, sowie durch neue Harmonisierung der Wiederholungen, eine zu große Einförmigkeit
vermeiden zu können. Ich habe mich bestrebt klare, übersichtliche Linien aufzuziehen, überhaupt
eine feste Form zu schaffen. Die wenigen Stellen, wo ich es als künstlerisch berechtigt empfunden
habe, über die vorliegenden Motive freie Zwischensätze einzufügen, wird man durch Vergleichung
meiner Bearbeitung mit dem Original mit Leichtigkeit herausfinden.” Grieg: Complete Works, III.,
130-131. Grieg ragaszkodott hozzá, hogy feldolgozásaival egyidôben Halvorsen lejegyzéseit is publi-
kálja a kiadó. Lásd Norwegische Bauerntänze (Slåtter) für die Geige solo, wie dieselben auf der norwegischen
Bauernfidel gespielt werden. Originalaufzeichnung von Johan Halvorsen. Leipzig: Peters, [1903].

14 Bár a motívum második felének csak az elsô üteme változik, tehát leírása pontosabb lenne mint b va-
riáns, az egyszerûbb ábrázolás kedvéért itt mégis c- vel jelölöm ezt a motívum- változatot.

15 Norwegische Bauerntänze (Slåtter) für die Geige solo, 5.

2. kotta: Gibøens bruremarsj – Halvorsen lejegyzése Dahle játékáról (részlet)15



váltást a balkéz pontozott negyedei a darab dinamikai csúcspontjáig nem enge-
dik egyértelmûen érvényesülni. Ez a megoldás és a zárószakaszban visszatérô
egységes 6/8- os kíséret a metrumot a nagyforma kialakításának legszembe-
tûnôbb eszközévé avatják. A boltozatos szerkezet Benestad és Schjelderup- Ebbe
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3. kotta: Grieg: Norwegische Bauerntänze (Slåtter), Op. 72, no. 1, Gibøens bruremarsj16

16 Edvard Grieg: Norvegian Peasant Dances, Op. 72 (New York: C.F. Peters, 1979), 8.



megfigyelése szerint a sorozat több darabjában is megfigyelhetô.17 Itt a tétel ku-
polás felépítését szolgálja a kíséretben megvalósuló hangnemi terv is: minthogy
a dallam F- dúrban van, az elsô motívumpár ezt a hangnemet alapozza meg. A
következô két motívum- variáció a mediáns és párhuzamos mollba mozdul el, de
a dinamikával és metrikai váltással kihangsúlyozott középpont ismét az alap-
hangnemé. Két újabb motívum- pár a szubdomináns és domináns hangnemet
érintve vezet vissza a tételt lezáró F- dúrba (1. ábra). Néhány jelentôs és jellem-
zô szövegváltoztatás is regisztrálható a dallamban. Mindjárt a tétel kezdetén a
népi elôadásban elôjátékként funkcionáló kezdômotívumot Grieg a következô
motívum részeként értelmezi, és azzal együtt, dinamikai fokozással és regiszter-
beli tágítással újra hozza. A következô motívumpár eredetileg variált témafejjel
indult: Grieg a szimmetria és a szakasz egysége érdekében inkább megismétli az
elôször elhangzó formát.

Hasonló kisebb esetlegességek korrigálásával, valamint a zongora regiszterbe-
li változatosságának és dinamikai lehetôségeinek kihasználásával Grieg világosan
elkülönülô részekre tagolja a népi elôadásban szinte észrevétlenül egymásba olva-
dó, karakterben, dinamikában azonos motívumpárokat, és a kíséretben kialakított
ritmusváltozatokkal, a tétel hangnemi tervével áttekinthetô, logikus formaívet al-
kot. A népi elôadás kiszámíthatatlan folyamatát tehát a klasszikus mûzenei hagyo-
mány elvárásainak megfelelôen a kompozícióban az események szervezett sora
váltja fel. Ezáltal ugyan elvész az eredeti elôadás spontaneitása, de kárpótol érte
a narratív forma nyújtotta élmény. Itt nem tértünk ki e mû merész harmóniai nyel-
vezetére, mely oly sikeresen idézi fel a szimpatikus húrokkal rendelkezô népi
hangszer szonoritását. Ez és megannyi gazdagon kidolgozott részlet biztosítja,
hogy a kompozíció közvetíteni képes a népi elôadás jellegzetes hangulatát, amely-
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17 „Aside from Nos. 2, 9, and 10, Grieg built all the slaatter in the form of a kind of arch. The peak of
intensity and dissonance occurs toward the middle, and there is a gradual relaxation of tension
thereafter.” Benestad–Schjelderup- Ebbe: Edvard Grieg, 369.

1. ábra: Grieg: Norwegische Bauerntänze (Slåtter), Op. 72, no. 17, „Kivlemøyane. Gangar”. A tétel felépíté-
sének vázlata



ben Grieg szavait idézve „finom, gyengéd bájjal párosul a nyers erô és csaknem fé-
kezhetetlen vadság.”18

Bartók: 2. rapszódia hegedûre és zongorára, II., „Friss”
Bartók kottatárában fennmaradt az Op. 72- es sorozat kottája: 1910. február 21- én
rendelte meg a Rózsavölgyi cégtôl, Grieg op. 17- es zongorára írt népdalfeldolgozá-
saival együtt.19 De korai nagyszabású népdalfeldolgozásának, a Gyermekeknek zon-
gora- sorozatnak némely technikai megoldása alapján nyilvánvaló, hogy Bartók
már korábban is tanulmányozta Grieg hasonló zsánerû munkáit.20 Az Op. 17 és
72 beszerzésének idôpontjából, és abból a ténybôl, hogy a harmadik hasonló
Grieg- mûvet, a kizárólag vokális dallamokat feldolgozó op. 66- os sorozatot nem
vásárolta meg, arra következtethetünk, hogy Bartók érdeklôdésének középpontjá-
ban ekkor már nem Grieg feldolgozásai, hanem inkább maguk a táncdallamok áll-
hattak. Február elsô felében ugyanis egyhetes bihari gyûjtôúton járt, ahol az elôzô
nyáron talált táncok számát újabbakkal, köztük féltucat motívumos dallammal
gyarapíthatta.21 Ekkor merülhetett fel benne a román és norvég néptáncok formai
rokonságának gondolata: az év végén összeállított cikkében a vokális eredetû ma-
gyar népi hangszeres muzsikával szemben éppen a román joc és a norvég slåtter
szolgáltatták a példát a „speciálisan hangszeres” népzenére.22

Bartók elôször a Szonatinában használt fel motívumos táncdallamot: a Bihar-
megyében gyûjtött, dudán elôadott dallam a mû elsô tételének középrészét alkot-
ja. Feldolgozása annyiban emlékeztet Grieg módszerére, hogy híven követi a fo-
nográfról lejegyzett, egyszeri, teljes formát.23 A 2. rapszódia „Friss” tételében Bar-
tók hat motívumos és egy strófikus táncdallamot dolgozott fel.24

A 2. rapszódia megírásának ötlete nem sokkal az 1. rapszódia elkészülte után
merült fel. 1928. augusztus végén, a nyári munkájáról édesanyjának küldött be-
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18 „… ihre große Originalität, ihre Mischung feiner und zarter Anmut mit derber Kraft und ungezähm-
ter Wildheit in melodischer, wie ganz besonders in rhythmishcer Beziehung …” Grieg: Complete
Works, III., 130.

19 Vikárius Lászlónak, a Bartók Archívum vezetôjének tartozom köszönettel, hogy erre az adatra felhív-
ta figyelmemet.

20 Lásd errôl bôvebben tanulmányomat: Vera Lampert: „Grieg has to be taken seriously”: The Influence
of Grieg’s Music on Béla Bartók’s For Children: http://www.griegsociety.org/filer/1456.pdf

21 Lásd Bartók: Rumanian Folk Music, I., 626- 627., 639- 646., és 648- 649. szám.
22 „A hangszeres zene folkloreja Magyarországon”, Zeneközlöny, ix, 5 (1911. január), 141-148. Legújab-

ban lásd: Bartók Béla: Írások a népzenérôl és a népzenekutatásról I, közr. Lampert Vera, szerk. Révész Dor-
rit. Budapest: Editio Musica, 1999, (Bartók Béla írásai, 3), 47.

23 Bartók Béla: Cântece popolare româneµti din comitatul Bihor (Ungaria) / Chansons populaires roumaines du dépar-
tement Bihar (Hongrie). Bucharest: Librǎriile Socec &= Comp. µi Sfetea, 1913. Hasonmás kiadása: Béla
Bartók: Ethnomusikologische Schriften, III. Hrsg. Denijs Dille. Budapest: Editio Musica, 1967, 350. sz.

24 Az elsô négy dallamot Bartók Szatmár- megyei cigány muzsikusoktól gyûjtötte 1912- ben (Bartók,
Rumanian Folk Music, I., 661., 669, 653b és 652. sz.); az ötödik dallam 1911- es kiadatlan rutén gyûjte-
ményébôl való; az utolsó két dallam 1913- as gyûjtésû, szintén cigány zenészek játszották, Temes, il-
letve Máramaros megyében (Bartók, Romanian Folk Music, I.,414. sz. és Bartók, Volksmusik der Rumänen
von Maramureµ, 151a. sz.) Lásd még Lampert Vera: Népzene Bartók mûveiben: a feldolgozott dallamok for-
rásjegyzéke. Budapest: Helikon, 2005, 231- 237. sz.



számolójában Bartók még csak egy hegedû- rapszódiát említett.25 Néhány hét múl-
va, valamikor szeptemberben azonban már két mû kéziratával lepte meg a nála
látogatóban járó Székely Zoltánt.26 Hogy mennyiben befolyásolta motívumos dal-
lamok kiválasztását ez a gyors elhatározás, vagy ellenkezôleg: nem éppen a motí-
vumos dallamok bemutatásának igénye késztette- e Bartókot egy alig elkészült
kompozíció párjának megírására, nem tudhatjuk. Minthogy azonban az 1. rapszó-
diában felhasznált dallamok mind architektonikus szerkezetûek, ez az elhatározás
nem csak e különleges tánctípus propagálására, hanem egyedi kompozíciós meg-
oldásra is alkalmat nyújtott.

Az 1. rapszódiával összehasonlítva, feltûnik a felhasznált dallamok viszonylag
nagy száma. Az 1. rapszódia Lassújában kettô, Friss tételében négy dallam szere-
pel. A 2. rapszódiának már lassú tétele is terjedelmesebb: Bartók itt három dalla-
mot használt fel, rondó- formában. Ez a körülmény a gyors tétel hosszának ará-
nyos növelésével járt. Nem meglepô tehát, hogy itt több dallam került feldolgozás-
ra, mint a mû ikerpárjában összesen.

Mint a végleges alak kialakításához vezetô revíziók tanúsítják, a rapszódiák-
ban nem az egyes táncok szerkezetének áttekinthetôvé tétele, hanem a tétel egé-
szének megformálása jelentette Bartók számára az erôpróbát. Az 1. rapszódia
„Friss” tételében a mû vázlatai szerint eredetileg egy ötödik dallam is szerepelt
volna, de Bartók végül lemondott róla a kompaktabb forma érdekében.27 A 2. rap-
szódia szintén több fázisban nyerte el végsô alakját: a „Friss” tételben az egyes dal-
lamok egymáshoz viszonyított arányos bemutatása és a mû kielégítô befejezése
igényelt többszöri átdolgozást. Figyelemre méltó viszont, hogy itt, ellentétben az
1. rapszódiával, Bartók nem csökkentette a dallamok számát: a revíziók során
mind a hét dallamot megtartotta.28 Ennek egyik oka az lehetett, hogy a dallamok
kiválasztása és sorrendje már eleve a tétel nagyformájának terve szerint történt.
Hogy pontosan milyen esztétikai, tudományos, vagy kompozíciós meggondolások
szerint esett Bartók választása gyûjteményébôl a hegedûn játszott motívumos tán-
cok közül éppen ezekre a dallamokra, legfeljebb találgatni lehet. A markáns nyitó-
dallam vonzóereje sejthetôen a motívumzáró, szokatlan, lenyúló nagyszeptim volt,
amely mordentekkel és hangsúlyokkal megfejelve oly szuggesztíven képviseli azt
a nyers erôt és fékezhetetlen vadságot, amelyet Grieg is annyira értékelt norvég
táncaiban. Néprajzi különlegességével tûnik ki Bartók gyûjteményébôl a tétel ne-
gyedik dallama, lévén az egyetlen, amelyet az elôadó maga mondott duda- imitá-
ciónak. Bartók szerint „… ha egy darabot … duda imitációnak neveznek, akkor az
valószínûleg egyfajta szuper- imitáció, mondhatnám akár karikatúrának is. És ép-
pen ezt láthatjuk, ha közelebbrôl megvizsgáljuk ezt a dallamot. Úgy tûnik, mintha
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25 Bartók Béla családi levelei. Szerk. ifj. Bartók Béla. Budapest: Zenemûkiadó, 1981, 448.
26 Claude Kenneson: Székely and Bartók: The Story of a Friendship. Portland, Oregon: Amadeus Press,

1994, 113.
27 Lásd Somfai László: Bartók Béla kompozíciós módszere. Budapest: Akkord Zenei Kiadó, 2000, 192-193.
28 Említésre méltó viszont, hogy Bartók a mû zenekari változatának saját elsô kiadású példányában be-

jelölt két rövidítést, amely két tánctémát is érint. Lásd Somfai: Bartók kompozíciós módszere, 201.



a játékos túlozni akarná a duda furcsa nyikkanásait, rikító, ugrándozó hangját.”29

Feldolgozásában Bartók az eredeti tempó csaknem másfélszeres felgyorsításával
rajzolta élesebbre e különös dallam groteszk karakterét.

Érdekességük mellett tematikus összefüggések, egyes ritmusformulák rímelé-
se játszhatott közre három másik dallam kiválasztásakor: a „Friss” tételben megje-
lenô második és harmadik dallam a bennük prominensen szereplô díszítôfigura
révén is rokon egymással, de a felsô kisszeptimrôl lehajló motívumcsírával indí-
tott variációk összecsengenek a hetedik dallam kezdetével is, és így fontos forma-
alkotó szerepet játszanak a tételben:

Ezért válik például a harmadik témát indító motívum, amely az eredeti népi felvé-
telen csak egyszer fordul elô, az epizód meghatározó figurájává, és ezt domborítja
ki hangsúlyozottabban a mû végsô átdolgozása is.

Határozott funkciója van az ötödik és hatodik dallamnak: az elôbbi afféle kö-
zéprész, szvit a szvitben, pregnánsan elkülönülô motívumokkal és belsô visszaté-
réssel, a hatodik pedig, az egyetlen architektonikus szerkezetû dallam, szélesen ki-
bontott, egymásra rímelô dallamsoraival a tétel kulminációs pontja. Akár a szerke-
zeti egység megôrzése, akár a dallamokban rejlô különleges néprajzi érték vagy
tipikus karakter okán, Bartók mindenesetre a többszöri javítások során is ragasz-
kodott a kiválasztott dallamokhoz és a revíziókat más eszközökkel vitte végbe.

Mennyire tartotta szükségesnek Bartók a forrás átalakítását a dallamok tétellé
szervezéséhez? Hangnemek tekintetében nem sokat változtatott. Az eredeti felvé-
telek hangneme, egy kivétellel, a gyakorta líd kvarttal színezett D mixolíd. Bartók
csak az elsô dallamot transzponálta G- re, kettôs eredménnyel: az új hangnem
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29 „Now, if a piece is specially designated in this area as an imitation of bagpipe music, there certainly
must be a kind of super- imitation or, as I would put it, a sort of caricature. And this we will find when
we closely examine [this melody]. Here it appears as if the player wants to overemphasize those funny
squeaking, squealing, and jumpy sounds of the bagpipe.” Bartók: Rumanian Folk Music I., 694.

4. kotta. Bartók: 2. rapszódia, II. „Friss”. A 2., 3., és 7. téma (© Boosey & Hawkes)



kihangúlyozza a kontrasztot az elsô, „Lassú” tétellel, a mélyebb regiszter pedig
fokozza az elôadás rusztikus hatását. Viszont a tempók lényegesen módosultak.
Bartók az elsô három dallamot radikálisan lassabbra vette és részben fokozva,
részben mérsékelve, jelentôsen megváltoztatta a tétel második felében szereplô
dallamok tempóját is. Végeredményben ez a szakasz, követve a hagyományos rap-
szódia- forma „friss” tételeire jellemzô, fokozódó tempók tendenciáját, minden
pontján gyorsabb az elôzônél:

Grieggel ellentétben Bartók nem ragaszkodott az élô elôadásról, vagy esetében
a fonográf- felvételrôl készített lejegyzés többé- kevésbé pontos, lényegében teljes
átvételéhez. Kivétel az ötödik tánc, a mû egyetlen rutén dallama, amely négy preg-
nánsan eltérô motívumot tartalmaz. Ez a tánc, az átvezetô részek szabadabb
kezelésétôl eltekintve teljes egészében bekerült a kompozícióba. Ezzel szemben az
egy vagy két motívumot variáló táncokat a forma nyitottsága miatt több szabad-
sággal lehetett kezelni: itt a hozzáadás, redukció vagy átalakítás nem mond ellent
az eredeti elôadás szellemének. Bartók már a mû elsô felvázolásakor kritikusab-
ban nyúlt e táncok anyagához, részben bôvítette, máshol jócskán meghúzta az
eredeti elôadások szövegét. Gyakoribb az utóbbi eljárás, a terjedelem korlátozása.
Ennek érdekében a zeneszerzô az eredeti variált motívumoknak csak egy részét
használta fel. Ugyanakkor nem meglepô, hogy saját leleményû, elsôsorban a kon-
certhegedûsök virtuozitásának csillogtatására szánt variációkat is beiktatott a mû-
be. Az elsô és negyedik epizódba komponált, oktávkettôzéseket, illetve akrobatikus
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2. ábra. Bartók: 2. rapszódia, II. Friss: tételvázlat



húrváltásokat alkalmazó variációk közül az utóbbit késôbb feláldozta a terjedelem
tömörítése érdekében, de az elôbbit megtartotta, és inkább néhány eredetileg be-
épített népi változatot törölt az elsô epizódból.

A tétel második témájának feldolgozása jól szemlélteti, hogyan manipulálta
Bartók ezt a fajta nyersanyagot (4. ábra a 200. oldalon). A népi dallam felvételét a
mûben megjelenô alakkal összehasonlítva, a különbség a kettô terjedelmében a
legszembetûnôbb: a népi elôadás 14 változatban összesen 24- szer ismétli a motí-
vumot, amely a „Friss” tételben viszont csak nyolc alkalommal, hat változatban
szólal meg. Itt is van ugyanis két ismétlôdô, illetve visszatérô variáció: precedens
erre a népi elôadás, ahol mindkettô többször elhangzik.

Jellemzô, hogy a kompozícióba átvett népi változatok közül kettô, különleges
megoldásával lényegesen eltér a többitôl. Az egyik azzal a jelenséggel rokon, ame-
lyet Bartók elcsúsztatott ritmusnak nevezett,30 benne ugyanis a megelôzô változat
témafeje egy negyeddel elôbb indul és a jellegzetes zárófordulat a motívum belsô
bôvülésével zökken vissza megszokott helyére (5. kotta a 201. oldalon). Rendhagyó
az a kompozícióba átvett változat is, amely a motívum második, hangismétléses
felével indul. Hogy elkerülje az ebbôl adódó egyhangúságot, a motívum második
felét Bartók saját ihletésû verzióval helyettesítette (6. kotta a 201. oldalon).
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30 „…[elcsúsztatott ritmus akkor jön létre, ha] egy frázis elcsúsztatott hangsúlyokkal ismétlôdik, azaz hang-
súlyos része ismétléskor hangsúlytalanná válik, hangsúlytalan része pedig hangsúlyt kap.” („… [shifted
rhythm occurs when a phrase] is repeated with shifted accents so that accentuated parts lose their accent
in the repeat while non- accentuated parts gain one…”) Bartók: Rumanian Folk Music I, 45- 46.

3. ábra. Bartók: 2. rapszódia hegedûre és zongorára, II. Friss: az elsô epizód motívum- változatai
(szögletes zárójelben a bôvítmények, regisztervariációk)



Jellemzô tehát Bartók feldolgozó módszerére, hogy felhasználja a népi elôadás-
ban többször ismétlôdô, tipikus formákat, esetenként megismételve, vagy vissza-
idézve egy- egy jellegzetes motívumot, ugyanakkor elôszeretettel alkalmazza a kü-
lönleges megoldásokat mutató motívum- variánsokat. A lényegtelen módosításokat
tartalmazó motívumokat kiküszöböli, és esetenként új, saját ihletésû változatok-
kal gazdagítja a sort. A beavatkozás mértéke az eredeti népi elôadás hosszától, mo-
tívumainak számától, a dallamoknak a tételben betöltött funkciójától függôen vál-
tozó. Exponált helye indokolja az elsô dallam viszonylag bôvebb kidolgozását,
ugyanakkor a második és harmadik dallam korlátozott témaanyaga drasztikus vá-
gást kívánt. A 2. rapszódia motívumos táncai közül a rutén epizód áll legközelebb
a Grieg- sorozat norvég táncainak feldolgozásához. Ez a dallam eredeti szakaszos
felépítése révén is emlékeztet a slåtter-ra. Az egymástól viszonylag jól megkülön-
böztethetô motívumok karakterét Bartók az elôadási utasítások változatosságával
(grazioso, dolce, scherzando) emelte ki.

2. rapszódiájának „Friss” tételében Bartók a tizenkilencedik századból örökölt
rapszódia- forma hagyományát követve, a felhasznált dallamokat improvizatív jel-
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4. ábra. Bartók: 2. rapszódia, II. „Friss”. Motívum- variációk a második epizódban,
szögletes zárójelben Bartók saját leleményû változatai



legû átvezetô szakaszokkal összefûzött füzérbe rendezte el. Hasonló, szvitszerû
egymásutánban szólalnak meg a dallamok a népi gyakorlatban is, így ez a megol-
dás hívebben idézi fel a falusi táncmulatságok hangulatát, mint a szimmetrikus,
visszatéréses klasszikus zenei formák.31 A kompozíció kohézióját itt nem a nagy
egységek egymásra rímelése, hanem rejtettebb eszközök: a tempók összehangolá-
sa és rokon motívumokat tartalmazó dallamok felhasználása biztosítja.
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31 „The Order of Dances in Sunday Dancing” címmel Bartók különbözô vidékek tipikus táncszvitjeit re-
gisztrálta könyvében. Bartók: Rumanian Folk Music, I, 33- 34.

6. kotta. Bartók: 2. rapszódia, II. „Friss”. A második téma egyik változatának
eredeti és átalakított formája (© Boosey & Hawkes)

5. kotta. Bartók: 2. rapszódia, II. „Friss”. A második téma két változata.
(© Boosey & Hawkes)



A B S T R A C T
VERA LAMPERT

MOTIVIC FOLK DANCES
IN THE WORKS OF GRIEG AND BARTÓK

Borrowed material usually undergoes some transformation during composition.
Research shows that Bartók made several minor alterations in the strophic melod-
ies in his folk song settings adjusting them to the expectations of the new environ-
ment. More substantial intervention can be surmised when the folk sources are
less structured than a strophic song. The Norwegian slåtter and a large group of
the Romanian folk dances from Transylvania are built of short, two- to- four mea-
sure motives which are repeated extempore with minute variations and with no
predictable conclusion. While the Norwegian fiddlers have a somewhat different
approach to improvisation than the Romanians, repeating each motive before
changing it slightly and having a tendency to start them in the higher register and
finish in the lower one, the challenge that both present to the composer using
them in compositions is quite similar.

Grieg and Bartók used motivic dances in their compositions quite differently,
however. Grieg arranged each dance in a separate movement within a loosely
constructed series for piano (Slåtter=Norwegian folk dances, op. 72), rather closely
following the run of the pieces as they were written down by Johan Halvorsen
during a two- week session with the folk- fiddler, Knut Dahle. Profiting from the
possibilities of dynamics, registers, and harmonization, inherent to the nature of
the piano, Grieg achieved clear- cut forms while evoking the rich sonority of the
Hardanger fiddle and the boisterous character of the folk dances. Bartók arranged
the melodies for violin and piano, within one structure, in the second, fast (Friss)
movement of his 2nd rhapsody. His approach in utilizing the sources also differs
significantly from Grieg’s in that he omits several of the folk variations and adds
his own to the rest. While the three dances of the first movement of the piece are
arranged in rondo form, the melodies in the Friss unfold one after the other, in
chain- form, rather in the vein of a Sunday village dance. Choice of tempi and the
strategic placement of dances with corresponding motives insure the cohesion of
the movement.

Vera Lampert (1944) was staff member of the Budapest Bartók Archives from 1969 to 1978 when she
moved to the United States. From 1983, she has been music librarian at Brandeis University. The
English language edition of her book (Folk Music in Bartók’s Composition: a Source Catalog) identifying
the sources of Bartók’s folk song settings was published in 2008. Her other contributions to Bartók
research include essays in the Bartók Companion (Oxford, 1993), Bartók and His World (Princeton,
1995), and the Cambridge Companion to Bartók (2001). She was co- editor of the Somfai Festschrift (2005),
edited two volumes for the series Bartók Béla Írásai [Béla Bartók’s Writings], and participates in the
preparation of the Béla Bartók Complete Critical Edition.
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