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Bartók 1909 februárjában írta azt a sokat idézett nyilatkozatszerû levelét a Ziegler
nôvérekhez, amelyben mintegy rádöbbenve a megélt élmények és a mûalkotások
szoros összefonódására megállapítja: mûvei tulajdonképpen „életrajznál ponto-
sabban jelölik meg életének nevezetes eseményeit, irányító szenvedélyeit”. Mi-
után fölsorolja mindazokat az érzelmeket (határtalan lelkesedés, bosszú, torzító
gúny, szarkazmus, stb.), amelyeknek ôszinte megjelenése a mûveiben mûvészetét
„reálissá” teszik, kiegészítésképpen hozzáfûzi:

Még egy egészen más tényezô teszi a mai zenét (a XX. századét) reálissá: az hogy a nagy
valóságból a mindent körülvevô népmûvészetbôl keres félig öntudatlanul félig keresve
impressiókat. Ez a hajlam már régebben mutatkozik de eleinte (az oroszoknál, csehek-
nél) inkább üres népieskedésben nyilvánul. Ezzel ellentétben a mostani hatás sokkal tar-
talmasabb eredményt ad. (Debussy stb.) Most az egyszer szerencsénk, hogy Ázsia hatá-
rán lakunk […]1

Ez Bartók egyik legkorábbi megnyilatkozása a népzene mûzenére gyakorolt
hatásáról, amelynek megfogalmazása jellemzô módon egy számára ebben az idô-
szakban egyre fontosabbá váló nôhöz fûzôdik. A gondolat megjelenése tulajdon-
képpen várható volt. Mûveinek tanúsága szerint Bartók népzene felé fordulása az
1907- es székelyföldi gyûjtôúttól kezdve válik döntôen meghatározóvá. Az 1906-
os, Kodállyal közösen megjelentetett Magyar népdalok még egy társadalmi cél érde-
kében vállalt gesztus; az 1907- es népdalfeldolgozások, a „tilinkóra” írt Gyergyóból
és az ennek nyomán készült Három csíkmegyei népdal már a népzenei impresszió
közvetlen hatása alatt alkotott kompozíciók. A népzenei élmény mélységét csak
fokozta, hogy a Csík megyei gyûjtôút a zeneszerzô Geyer Stefihez fûzôdô kapcso-
latának legintenzívebb, reményteljes idôszakára esett: felfedezéseit azonnal meg-
osztotta a lánnyal, és mindent elkövetett, hogy megnyerje ôt a népdal ügyének,

* A tanulmány a „Bartók and the Piano” címmel a Zenetudományi Intézet Bartók- termében rendezett
nemzetközi szimpóziumon 2019. szeptember 14- én elhangzott elôadás bôvített, magyar nyelvû válto-
zata, amely a szerzô 2019- ben megvédett PhD- disszertációjának részleteit is felhasználja. A szerzô a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet kutatója.

1 Bartók 1909. február 4- én kelt levele Ziegler Mártához és Herminához. Ld. Bartók Béla családi levelei.
Szerk. ifj. Bartók Béla és Gomboczné Konkoly Adrienne. Budapest: Zenemûkiadó, 1981, 187–188.



sôt az élmény ihlette elsô kompozícióit is neki küldte el.2 A szakításukat követô
mély érzelmi válság hatása alatt kialakuló új stíluskorszakot képviselô kompozíci-
ókban a székelyföldi gyûjtôút legfôbb eredménye, a régi stílusú népdalok pentató-
niája kiemelt szerepet kap. Sôt, mint arra korábbi elemzések már felhívták a figyel-
met, az 1908–1910- es évek emblematikus sorozataiban, a Tizennégy bagatellben és
a Tíz könnyû zongoradarabban a népzenei vonatkozású darabok egyenesen a kísér-
letezô, avantgárd tételek egyenrangú párjaként jelennek meg. Ebben a kontextus-
ban az ekkoriban kifejezetten egyszerû faktúrájú, jellemzôen homofon, diatonikus
harmonizálású népzenei tételek legalább annyira szokatlannak számítottak, mint
a késô romantikus forma- és harmóniavilágot újragondoló, „csupa csont és izom”
stílusú modern darabok.3

E korszak zongorasorozatainak jellemzôen tömör, lényegre törô szerkesztésû
apró darabjai között is feltûnôen rövid és szûkszavú a Vázlatok sorozat 6. tétele, az
„Oláhos”.4 E mindössze 32 ütembôl álló, végletekig ökonomikus darab Bartók
elsô román népzenét utánzó alkotása (a darab elsô felét lásd az 1a kottában). Ez a
miniatûr elsô ránézésre ugyan nem kelti egy forradalmian újszerû mû hatását,
mégis felfed valamit abból, ami a román népzenében felkeltette Bartók érdeklôdé-
sét, és ami arra ösztönözte, hogy e népzene jellemzô vonásaiból új zenei karaktert,
„valami ideális elképzelésû parasztzenefélét” alkosson. A darab szerkezete és rit-
mikája nem utal specifikusan román jellegre: a négysoros dallam AABB szerkeze-
te számos nép tánczenéjének és tempo giusto dallamainak a sajátja, a ritmus pe-
dig közeli rokona a magyar népzene kanásztáncritmusának, amely a román népze-
nében jellemzôen az újabb stílusú, fôként idegen eredetû dallamokban fordul
elô.5 Lényegesen egyénibb maga a dallam, amelynek kétszeri elhangzása alkotja a
darab teljes terjedelmét, és amely azáltal is elôtérbe kerül, hogy a zeneszerzô szin-
te semmit nem ad hozzá, azaz nincs harmóniai alátámasztása. A darab egyetlen
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2 Ld. Béla Bartók: Briefe an Stefi Geyer, 1907–1908. Basel: Paul Sacher Stiftung, 1979.
3 Mint Vikárius László felhívja a figyelmet, a két zongorasorozat kialakulásában az ellentétes stílusú té-

telek elrendezése jelenthette a szerzô számára a legnagyobb kihívást, amely ciklusonként más- más
eredményhez vezetett. Ld. Vikárius László: „Medvetánc”, Magyar Zene 46/1. (2008. február), 31–49.,
ide: 40–41.

4 A mû 1940- es években tervezett új kiadása számára készített szerzôi revíziók szerint a darab idôtarta-
ma 33” (ld. a szerzôi revíziók figyelembevételével készült kiadásokat: Béla Bartók: Seven Sketches, op. 9
(Revised 1945 by the Composer), New York: Edward B. Marks, 1950; Piano Music of Béla Bartók. The
Archive Edition I, Ed. Benjamin Suchoff, New York: Dover, 1981; Béla Bartók’s Early Piano Works, Ed.
Peter Hennings, Homosassa: Bartók Records, 2010)

5 Hasonló ritmuson alapulnak a darab lehetséges elôképének tartott bihari dallamok, Bartók 1913- ban
megjelent Bihari kötetének 193. és 365. dallama. Béla Bartók: Cântece poporale româneµti din comitatul Bihor
(Ungaria) / Chansons populaires roumaines du département Bihar (Hongrie). Bucureµti: Socec & Comp. µi C.
Sfetea, 1913. (A továbbiakban: Bihari kötet.) Az e ritmust használó népi dallamokra hivatkozva László
Ferenc figyelmeztet, hogy ezek nem tartoznak a bihari népzene autentikus rétegéhez, ld. Francisc
László: Béla Bartók µi muzica popular± a românilor din Banat µi Transilvania [Bartók és a bánsági és erdélyi
románok népzenéje]. Cluj- Napoca: Eikon, 2003, 156. Az utóbbi dallam, amelynek egyik közeli roko-
nát George Enescu is felhasználta 1. román rapszódiájának nyitó témájaként, és amelynek közreadása-
kor maga Bartók is megjegyzi, hogy a dallam a magyaroknál is közismert, mint Pávai István doktori
disszertációmról írt opponensi véleményében figyelmeztet, valójában német eredetû.



többszólamú eleme a dallamsorok hosszan kitartott kezdôhangja. E két pedálhang
valójában a mû hangkészletének két kulcsfontosságú hangját emeli ki: az elsô két
sort felülrôl megtámasztó e2 a darab alaphangja, a második két sor alsó c1- je pedig
az úgynevezett „akusztikus skála” alaphangja, amelybôl a dallam lényegében épít-
kezik. Az akusztikus sor két meghatározó foka, a 4. és a 7. fok a darab során válto-
zó magasságú, a pedálhangok pedig épp e mozgó fokokra irányítják figyelmünket.
Elemzôk az „Oláhos” e sajátosságát általában polimodalitásként magyarázzák.6

A zenéjére jellemzô polimodalitás tárgyalásánál pedig Bartók elsôsorban népzenei
mintákra hivatkozik.7 De vajon volt- e az „Oláhos” esetében ennek konkrét elô-
képe? László Ferenc hívta fel a figyelmet arra, hogy Bartók legkorábbi román nép-
zenegyûjtése alkalmával a bihari népzenében gyakori bô kvartos – az akusztikus
skála tetra- , penta- vagy heptaton kivágataira épülô – dallamok mellett a dallamok
egyes fokainak relativitásával is találkozott, amint ezt a Bihari kötet egyes darabjai
mutatják, vagy ezekhez fûzött jegyzeteiben erre maga a zeneszerzô utal.8 A gyûj-
tés helyszíni lejegyzései megerôsítik, sôt tovább árnyalják ezt a képet. Bartók szá-
mos esetben tapasztalta, hogy egyes dallamok bizonyos fokai elôadónként vagy
elôadásonként változó magasságúak, vagy intonációjuk a diatonikus hangrendszer
értelmében nehezen meghatározható; ugyanakkor, mint egyes dallamok külön-
bözô idôszakokban keletkezett lejegyzései mutatják, ennek rögzítése írásban sok-
szor komoly dilemmákat okozott a számára.9 Az intonációs bizonytalanság e dal-
lamanyagban leggyakrabban az akusztikus sor 4. fokát érintette. Nemcsak külön-
bözô elôadóktól hallotta eltérô intonációval ugyanazt; többször elôfordult, hogy a
helyszínen bô kvartosan elôadott dallamot ugyanaz az énekes a fonográffelvételen
tiszta kvarttal énekelte.10 Ritkábban bár, de az is elôfordult, hogy a 4. fok egyes
dallamoknál egyazon elôadáson belül mutatkozott instabilnak.11 Nem elképzelhe-
tetlen tehát, hogy az „Oláhos”- ban Bartók e román népzenében tapasztalt jelen-
ségre reflektált, ennek egyfajta mûzenei stilizációjával kísérletezett.

A Vázlatokban az „Oláhos”- t egy másik népzenei ihletésû kompozíció elôzi
meg, a „Román népdal”, Bartók legelsô román népdalfeldolgozása. A két darab –
Bartók párdarabjaihoz hasonlóan – jellemzôen különbözô szemszögbôl közelíti
meg ugyanazt a gondolatot. De míg a népzeneimitáció mûvészi portréhoz hason-
lítható, amely a mintául szolgáló dallamkör egyes elemeit absztrahálva alkot egy
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6 Edwin von der Nüll: Ein Beitrag zur Morphologie der neuen Musik. Halle (Saale): Mitteldeutsche Verlags-
Aktien- Gesellschaft, 1930, 18.; David Cooper: Béla Bartók. New Haven, London: Yale University
Press, 2015, 117.

7 Bartók Béla: „Harvard- elôadások” (1943). In: Bartók Béla írásai, 1. Közr. Tallián Tibor. Budapest: Edi-
tio Musica, 1989, 171–173.

8 Ferenc László: „Rumänische Stilelemente in Bartóks Musik. Fakten und Deutungen”, Studia musico-
logica 36/3–5. (1995), 413–428., ide: 418–420.

9 Errôl bôvebben ld. disszertációmat: Bartók és a román népzene. Kutatás és komponálás 1909–1918 között.
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, 2018, 42–55.

10 Ilyenkor Bartók a dallamok elsô közlésénél általában a helyszíni lejegyzés szerinti, helyesnek vélt vál-
tozatot követte, de lábjegyzetben rendszerint figyelmeztetett az intonációs eltérésekre. Vö. Bihari kö-
tet, 51, 59, 60, 133, 141, 246, 248. szám.

11 Uott, 65, 87, 93, 160, 235. szám.



egyéni, a népi jelleget modern zenei nyelvezettel ötvözô miniatûr karakterdara-
bot, a népdalfeldolgozás fényképhez hasonló pontossággal törekszik megôrizni a
népdal fonográffelvételen rögzített pillanatképét.12 Érdemes tehát mindkét dara-
bot figyelembe venni, ha Bartók román népzenéhez való alkotói viszonyáról sze-
retnénk közelebbi képet kapni. Egyik fontos kérdés: mikor és miként fordult Bar-
tók alkotói érdeklôdése a román népzene felé. A két darabot a szerzô nem datálta
önállóan – szemben a sorozat elsô három darabjával, amelyek mindegyike szemé-
lyes dedikációt visel, és egy- egy különleges eseményhez kapcsolódik. Csak annyit
tudunk, hogy valamikor 1908 és 1910 között keletkezhettek, ugyanis Bartók ezt
az idôintervallumot jegyezte be a sorozat végére, feltehetôen a mû tervezett egye-
sült államokbeli új kiadásának elôkészítésekor az 1940- es években.13 Jelentôs
támpontot nyújt erre vonatkozóan mégis a feldolgozás: tudjuk, hogy az itt felhasz-
nált dallamot Bartók legelsô szervezett román népdalgyûjtô útján hallotta. Az 1909
nyarán megvalósult Bihar megyei gyûjtôút döntô jelentôségû volt Bartók népzene-
kutatói pályáján, hiszen itt olyan ôsi, egzotikus hangzású dallamokkal találkozott,
amelyek gyökeresen eltértek minden általa addig ismert népdaltól. Bartók közvet-
len reakciójáról fennmaradt levezésének erre vonatkozó részletei sokat elárul-
nak;14 de az itt gyûjtött dallamanyag iránti nagyrabecsülésérôl tanúskodik az is,
hogy elsô bihari gyûjtésének kéziratát jóformán azonnal felajánlotta a Román Aka-
démiának megôrzésre és esetleges kiadásra.15 E dallamanyagnak a zeneszerzô al-
kotói képzeletére gyakorolt hatását illetôen egy igen különleges forrás enged meg-
lehetôsen közeli betekintést Bartók mûhelyébe. Gruber Emma egyik kottásfüzeté-
ben, amely saját kompozícióit és látogatóinak zenei bejegyzéseit tartalmazza,
Vikárius László felfedezett néhány Bartóktól származó népdallejegyzést, amely a
frissen gyûjtött bihari anyagból válogat; a forrás különlegessége, hogy a lejegyzé-
sek azonnal kompozíciós ötletekkel együtt jelennek meg.16 Mint Vikárius László
feltételezi, Bartók ezt egyik Gruber Emmánál tett látogatása során jegyezhette be,
amelyre feltehetôen kevéssel a gyûjtôutat követôen, valamikor augusztus második
felében kerülhetett sor. A bejegyzés egyfajta úti beszámolónak tûnik, amely az
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12 Kodály a fonográffelvétel és népdallejegyzés viszonyával kapcsolatban fogalmaz hasonlóan: „[A]
fonogr[áfnak] ugyanaz az elônye és hátránya, mint a fényképezôgépnek. Híven megörökíti az arcot,
de esetleg torzképet, vagy lényegétôl idegen pillanatnyi kifejezést. Ezért igaz mûvész festette arckép
többet mond egy élô ember jellemérôl, mint száz fénykép.” Kodály Zoltán: Magyar zene, magyar nyelv,
magyar vers. Közr. Vargyas Lajos. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993, 257.

13 Vö. a Vázlatok elsô kiadásának Bartók amerikai hagyatékában fennmaradt, a tervezett új kiadás met-
szôpéldányaként szolgáló példányával, jelzete: PB 23PFC1, Paul Sacher Stiftung, Bázel (másolat a bu-
dapesti Bartók Archívumban).

14 Ld. Bartók 1909 augusztusában kelt leveleit Buµiªiához, Thomán Istvánhoz, illetve Freund Etelká-
hoz. Bartók Béla levelei. Szerk. Demény János. Budapest: Zenemûkiadó, 1976, 151–153.

15 Ld. Bartók 1910. április 29- én D. G. Kiriachoz írt levelét. Uott, 165–166. Az 1913- ban megjelent Bi-
hari kötet lett Bartók elsô tudományos monográfiája.

16 Gruber Emma kottásfüzete a budapesti Kodály Zoltán Archívum gyûjteményében, Ms.mus. E 83, fol.
40v–41r. A forrást elsôként Vikárius László közölte, ld. „Vom Volkslied zur Komposition. Die Entste-
hung von Bartók’s Esquisses Nr. V”, Musiktheorie 30/4. (2016), 311–321. A forrás megjelent továbbá
Biró: Bartók és a román népzene, 135.; valamint Vikárius László tanulmányának magyar változatában is
meg fog jelenni, ld. a Zenetudományi dolgozatok soron következô, sajtó alatt lévô kötetét.



újonnan megismert anyag különlegességeit rögzíti: négy különbözô mûfaj egy- egy
sajátos példáját idézi.17 A hozzájuk fûzött harmonizálási ötletek még inkább azt
sejtetik, hogy ez elsôsorban a zeneszerzô szubjektív válogatása lehetett. Az elsô
két lejegyzett giusto dallam, primitív szekundismétlô elsô sorral, nem tartozik a
bihari népzene autentikus rétegéhez – és Bartók jól tudta ezt; azonban a dallam al-
kalmat adott egy egyszerû homofon, valószínûleg kórusra szánt harmonizálás ki-
próbálására. A harmadik dallam, amelyet Bartók kétsoros zongoraletétben jegyzett
le, ezzel szemben a vidék sirató dallamtípusának jellegzetes példája, amely igen
szokatlan, „szûk” hangkészletre épül; ennek megharmonizálásához elég volt egyet-
len hosszan kitartott akkord. Az utolsó, kivételesen harmonizálás nélkül lejegy-
zett dallam pedig egy hegedûn elôadott, jellegzetes bihari típusú, a Román népi tán-
cok „Román polká”- jához hasonló táncdallam úgynevezett „eltolt ritmusban”.
Ezek egyikébôl sem lett végül kiforrott kompozíció. Kivétel a sorban másodikként
lejegyzett dallam, amely a legtöbb lehetôséget nyújtotta a kompozíciós továbbgon-
dolásra: ez a Vázlatok „Román népdal”- ának forrásdallama. Ez a gazdagon díszí-
tett parlando dallam – amely akár a régies bihari parlando dalok prototípusa is le-
hetne, és amely dallamtípust Bartók a késôbbiekben különösen nagyra értékelt –
mindenekelôtt sajátos hangkészlete révén vonhatta magára a zeneszerzô figyel-
mét. A helyszíni lejegyzés szerint, amelyet a Gruber Emma füzetében rögzített
alak is követ, a dallam hemiton pentaton skálára épül, és a bô kvart uralkodik ben-
ne.18 Bartók elsô bihari gyûjtôútja során ennek a dallamnak tulajdonképpen tíz va-
riánsát gyûjtötte fel (ami meglehetôsen szokatlan), amelyek közül ezt a különös
skálát a Gruber Emma füzetében idézett, a gyûjtôút legelején hallott variáns ôrzi a
legtisztább formában.19 Akárcsak a régi magyar népdalok esetében az anhemiton
pentatónia, a bihari népzenében talált hiányos skálájú dallam is új lehetôségeket
nyújtott Bartók számára a kompozíciós kísérletezésre. A Vázlatok román népdal-
feldolgozása jó példa a zeneszerzô jellegzetes népdalkezelésére, amelynek egyik
jellemzôje a dallam szabad harmonizálása, és amelyrôl a népzene mûzenére gyako-
rolt hatásáról szóló egyik 1930- as évekbeli cikkében így ír:

[…] minél primitívebb egy dallam, annál különösebb harmonizálást, illetve kíséretet
kaphat. […] Továbbá: a primitív dallamokban nincs semmi utalás hármashangzatok szte-
reotip összekapcsolására. Ez a negatívum nem jelent mást, mint bizonyos korlátok hiá-
nyát. A korlátok hiánya pedig nagyobb szabadságot nyújt annak, aki tud élni a szabadság-
gal. Ezeknek a korlátoknak a hiánya engedi meg, hogy a dallamokat a legkülönbözôbb
módon világítsuk meg, a legkülönbözôbb irányban levô hangnemek akkordjaival.20
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17 Ld. Bihari kötet, 94., 57., 199. és 303. sz.
18 A dallam késôbbi, fonográffelvétel alapján aprólékosan lejegyzett változata további átmenôhangokat

is feltüntet, melyekkel a dallam hangkészlete heptatóniává bôvül; ld. Bartók: Rumanian Folk Music, II.:
Vocal Melodies. Ed. Benjamin Suchoff. The Hague: Martinus Nijhoff, 1967, 58e sz.

19 A „Román népdal” forrásdallamának további variánsairól és Bartók dallamválasztásáról részleteseb-
ben ld. Biró: Bartók és a román népzene, 62–71.

20 Bartók: „A népi zene hatása a mai mûzenére”. In: Bartók Béla írásai, 1. Közr. Tallián Tibor. Budapest:
Editio Musica, 1989, 142.



A „Román népdal” három strófája három különbözô harmóniamenetre épül:
miközben magának a dallamnak a kulcshangjaiból indul ki, a dallam ötfokú hang-
sorának hiányzó fokaival kísérletezik, míg a végén egy makacsul ismétlôdô hang-
zat a dallam pentatóniáját akusztikus heptatóniává egészíti ki. Figyelemre méltó
ugyanakkor, hogy a Gruber Emma füzetében feljegyzett elsô kompozíciós ötletek,
amelyeket Bartók a dallammal szemközti oldalra vázolt fel, lényegében megegyez-
nek a végleges kompozíció elsô strófájával.

A feldolgozás végleges formába öntésére nem tudjuk, pontosan mikor kerül-
hetett sor. Ennél lényegesebb azonban, hogy a román népzene- feldolgozások gon-
dolata Bartóknál a jelek szerint rögtön e népzenével való elsô találkozását követô-
en felmerült. És jellemzô módon nem önmagában jelentkezett. A „Román népdal”
és eredeti invenciójú párja, a zongorasorozatban utána következô „Oláhos” min-
den bizonnyal egymás közelségében keletkezett. A körülmények emlékeztetnek
valamelyest Bartók nevezetes 1907- es Csík megyei gyûjtôútjára, amikor is a magyar
népdalfeldolgozások mellett egy sor népzenei ihletésû eredeti kompozíció szüle-
tett, amelyek a régi stílusú népdalok Bartókra gyakorolt mély hatásáról tanúskod-
nak; sôt mi több, a magyar népzenébôl absztrahált elemek zenéjének meghatáro-
zó stíluselemeivé váltak. A román népzene esetében persze nem beszélhetünk ez-
zel azonos mértékû, széles körû és hosszan tartó hatásról. Azonban tekintettel
arra, hogy 1909 és 1910 folyamán további két népdalfeldolgozás (Két román népdal
nôi karra, BB 57) és három, részben vagy egészében a román népzenét utánzó ere-
deti mû (Két román tánc zongorára, Op. 8a, BB 56; Két kép zenekarra, Op. 10, BB
59: 2., „A falu tánca”) született, a román népzenével való találkozás élményének
jelentôsége kétségtelen.

Bartók korai „romános” mûvei a zeneszerzô emblematikus népi ihletésû, ere-
deti kompozíciói közé tartoznak. Bármennyire különbözô léptékû és szerkezetû
mûvekrôl van szó, bizonyos közös vonásaik arra engednek következtetni, hogy lé-
nyegében egy tôrôl fakadnak. Mindegyikükben találunk legalább egy „romános”
témát, érdemes ôket összehasonlítva is megvizsgálni. Az 1. román tánc esetében
tulajdonképpen egyetlen téma képezi a darab tematikus anyagát; a 2. román tánc
kéttémás rondószerkezetében a második rondótémának van „romános” jellege,
míg a „Falu tánca” összetett rondószerkezetében a refrénszerûen visszatérô fôté-
mát érezzük „románosnak” (1a–d kotta).

A négy téma mind jellegében, mind felépítésében igen közel áll egymáshoz.
Mind a négy dallam AABB szerkezetû, azaz két, tartalmilag eltérô, egyenként meg-
ismételt sorból álló négysoros szerkezet. A dallamok körvonala is hasonló: mind a
négy esetben egy fentrôl lefelé haladó sorra válaszol egy lentrôl induló, kupola ala-
kú sor. Ezek azonban még nem mondhatók olyan egyedi sajátosságoknak, ame-
lyek egyértelmûen meghatároznák „romános” jellegüket. Jellegzetesebb a dalla-
mok ritmikai felépítése, amely konkrét román népzenei dallamtípusokra vezet-
hetô vissza. Míg az „Oláhos” – mint korábban említettük – a román népzenében
kevésbé autentikusnak számító kanásztánc- ritmuson alapszik, a Két román tánc rit-
mikája alapvetôen megegyezik a Bartók által bihari típusúnak nevezett dallamok
ritmusával. Ehhez a jellegzetes régies dallamfajtához tartoznak az elsô bihari
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gyûjtés során hallott hangszeres táncdallamok, a M±runªel és a Poarga româneasc±
dallamok nagy része. A „romános” témák kialakításában emellett a vokális tánc-
dallamok is szerepet játszhattak. Bartók témái leginkább ezekhez a feszes ritmu-
sú, egyenletes nyolcadokban mozgó vokális táncdallamokhoz állnak közel, ame-
lyek a hangszeren elôadott dallamok egyszerûsített, mintegy esszenciájukra
szûkített változatai; ilyen a 2. román tánc lehetséges népi mintájaként számon tar-
tott táncdal, a Bihari kötet 6. dallama.21

E témák egy másik közös sajátságát, az egyes sorokat záró, gyorsan legördülô,
hangsúlyos figurát mintha úgyszintén a bihari tánczene ihlette volna: Bartók biha-
ri gyûjtésének számos hegedûdallamában találunk hasonló zárlati figurákat. Az el-
maradhatatlan hangsúly ugyanakkor mintha a táncok gyûjtéskor látott koreográ-
fiájának zenei reprezentációja volna: mint Bartók késôbb leírja, a M±runªelnél a
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21 Bartók: Két román tánc / Two Rumanian Dances. Fakszimile kiadás. Közr. Somfai László. Budapest: Edi-
tio Musica, 1974, 19.

1. kotta. Az 1909–1910- es mûvek „romános” témái: a) „Oláhos”; b) 1. román tánc; c) 2. román tánc; d) „A falu tánca”



szinkópás ritmusú aprózó lépéseket követôen minden sort két lábbal ugrás zár:
;22 ez zenei értelemben hangsúlyt jelent.

Végül a négy „romános” kompozíció talán legfeltûnôbb közös sajátsága a tri-
tonus dominanciája. A hangköz mind az idézett témák dallamvonalában, mind a
harmóniai kapcsolatok szintjén hangsúlyozottan jelen van, ennek köszönhetô,
hogy a szakirodalom ezeket a mûveket a bihari román népzenével hozza összefüg-
gésbe. És mint láttuk, a bô kvartos dallamok felfedezése volt Bartók elsô román
népzenegyûjtésének talán leginkább alkotásra ösztönzô eredménye. A tritonus va-
lójában már a népzenei minta megtalálása elôtt jelentôs szerepet játszott a zene-
szerzô mûveiben, fôként azokban, amelyek összefüggésbe hozhatók a Geyer Stefi-
motívummal. 1908–1910 közötti zongoramûveiben a motívum különbözô válto-
zatainak gyakori elôfordulása a szándékos vagy rejtett referenciák mellett az új
hangzásokkal való kísérletezés eszköze.23 De a Stefi- motívumhoz kapcsolódik a
tritonus harmóniai kapcsolatként való használata is, amelyhez Kodály szerint Ber-
lioz és Liszt példája vezette.24 A dallamanyagban viszont, olykor a Stefi- motívum-
ból fejlôdve, máskor tôle függetlenül, inkább a hangközökkel való kísérletezés
eredményeként jelenik meg a tritonus.25 A bihari dallamokban tehát Bartók egy
olyan zeneszerzôi eszköznek a népi megfelelôjét találta meg, amely már korábban
is élénken foglalkoztatta.

Mármost nézzük meg, milyen kontextusban jelennek meg ezek a „romános”
témák, és hogyan kezeli ôket Bartók egyre fokozódó komplexitású mûveiben. Az
„Oláhos”, mint korábban láthattuk, egyetlen zenei ötlet, egy szerény, dísztelen
dallam felvázolásából áll, ahol a zeneszerzô lényegében a kompozíciós munka
legalapvetôbb elemérôl, a többszólamúságról is lemond. Maga a zenei ötlet pedig,
bár látszólag közel áll egy feltételezett népi mintához, valójában igencsak eredeti
megfogalmazása egy, a bihari románok népdalaiban tapasztalt interpretációs jelen-
ségnek: az ingadozó skálafokoknak. Kezdetlegessége ellenére a darab mégis fon-
tos lehetett Bartók számára. Többször feltûnik zongorahangversenyeinek mûso-
rán, rendszerint a Vázlatok más tételeibôl összeállított blokk keretében.26 Sôt egy
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22 Bartók: Rumanian Folk Music, I.: Instrumental Melodies. Ed. Benjamin Suchoff. The Hague: Martinus
Nijhoff, 1967, 40.

23 Wilheim András a Tizennégy bagatell és a Tíz könnyû zongoradarab egyszerre formálódó, sok szálon egy-
máshoz kapcsolódó darabjaiban vizsgálja a motívum elôfordulásait, ld. Wilheim András: „’…életrajz-
nál pontosabban…’. Bartók reális zenéje az 1907–1910- es években”. In: uô: Mû és külvilág. Három írás
Bartókról. Budapest: Kijárat, 1998, 7–27.

24 Kodály Zoltán: „Szentirmaytól Bartókig”. In: uô: Visszatekintés, 2. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Ar-
gumentum, 2007, 466.

25 Ilyen, fôként népzenei vonatkozású tételekben elôforduló esetekre hívja fel a figyelmet Riskó Kata,
ld. „Népzenei inspirációk Bartók stílusában”, Magyar Zene 53/1. (2015. február), 68–94.

26 Az „Oláhos” Bartók 1925. március 21- i budapesti zongoraestjén a Vázlatok 2. („Hinta- palinta”) és 4.
tételével, az 1927. február 19–20- i nagyváradi, illetve kolozsvári elôadások mûsorán pedig a 2. és 5.
(„Román népdal”) tétellel együtt szerepelt, ld. Demény János: „Bartók Béla mûvészi kibontakozásá-
nak évei. Bartók megjelenése az európai zeneéletben (1914–1926)”. In: Zenetudományi Tanulmányok,
VII. Szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959, 286–458., ide: 331–
332.; uô: „Bartók Béla pályája delelôjén”. In: Zenetudományi Tanulmányok, X.: Bartók Béla emlékére.
Szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962, 189–727., ide: 199.
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szerzôi hangfelvétele is fennmaradt egy 1912 májusában rögzített fonográfhen-
geren, ahol az „Oláhos” a „Medvetánc” után mintegy „töltôanyagként” szerepel.27

A két darab párba állítása minden bizonnyal nem véletlen. A „Medvetánc” költött
népdalszerû dallama, strofikus formálása, szillabikus, kanásztáncszerû ritmusa,
sôt a tritonust mind a dallam, mind harmónia szintjén kiemelten használó, a
Geyer Stefi- motívumra visszavezethetô tonalitása egyaránt az „Oláhos”- sal rokon-
ságba állítható vonások.28 Ugyanakkor a szerzô elôadása még inkább közelíti a két
darabot azzal, hogy – mintha az egyik a másiknak a folytatása lenne – ugyanabban
a tempóban játssza ôket. A szerzôi elôadás az „Oláhos”- nak egy másik sajátossá-
gát: a dallam mindegyik sorában jelenlevô kettôskötéseket is kiemeli.29 Ezzel a né-
pi hegedûzenében gyakran elôforduló artikulációval Bartók elsôként szintén a bi-
hari románoknál találkozott, ahol a kettôskötések rendszerint az ütem hangsúlyos
részén kezdôdnek, a mûvészi átfogalmazásában viszont hangsúlytalan ütemrészre
tolódnak. A fonográffelvétel gyenge hangminôsége ellenére is élményszerû, aho-
gyan Bartók kiemeli ezt a hangsúlyjátékot, ahol tehát mind a hangsúlyos, mind a
hangsúlytalan ütemrészre esô hang hangsúlyt kap.

Játszottsága szempontjából gyökeresen ellentétes sorsa volt a következô „ro-
mános” kompozíciónak, az 1. román táncnak. A darab olyan reprezentatív mûvek
mellett, mint az Allegro barbaro, a „Kicsit ázottan”, az „Este a székelyeknél” vagy a
„Medvetánc”, Bartók zongorarepertoárjának egyik legjátszottabb darabja volt.
Szerzôi elôadása három hangfelvételen is tanulmányozható.30 Ôsbemutatójára a
párizsi Festival Hongrois keretében, 1910 márciusában került sor, egy héttel késôbb
pedig Bartók elsô budapesti szerzôi estjének mûsorán is szerepelt. A mû keletke-
zésérôl csak közvetett, olykor egymásnak ellentmondó információink vannak, de
jelen ismereteink alapján 1909 vége tûnik a keletkezés legvalószínûbb idejének.31

Talán ezt támasztja alá az is, hogy az elôbb említett két hangversenyen az 1. ro-
mán tánc párdarabjaként elôadott 2. elégia Bartók datálása szerint 1909 decembe-
rében született. A zeneszerzô új stílusirányt képviselô zongoradarabjai között az
1. román tánc a hagyományos értelemben vett virtuóz záródarab típusát képvise-
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27 Bartók felvételek magángyûjteményekbôl. 1910–1944. Szerk. Somfai László, Kocsis Zoltán, Sebestyén Já-
nos. Budapest: Hungaroton, 1995, HCD 12336/2.

28 A „Medvetánc” harmóniai- strukturális sajátosságairól és ezek hátterérôl bôvebben, ld. Vikárius: Med-
vetánc, 31–49.

29 John W. Downey elsôsorban ebben látja a darab „oláhos” karakterét, népi analógiájaként pedig a
Negyvennégy duó 40. számát idézi. John W. Downey: La musique populaire dans l’oeuvre de Béla Bartók. Pa-
ris: Centre de Documentation Universitaire, 1966, 215. Az említett példában azonban épp e sajátos
kettôskötés Bartók utólagos hozzátétele az eredetileg vokális elôadásban hallott dallamhoz, amelyet
így hegedûszerûvé alakított.

30 A His Master’s Voice magyarországi leányvállalatánál, 1929. november 5- én készült felvételt, ld. Bar-
tók zongorázik. 1920–1945. Szerk. Somfai László, Kocsis Zoltán, Sebestyén János. Budapest: Hungaro-
ton, 1991, HCD 12326/6 CD 1/6; az ugyanakkor készült stúdióbejátszás tartalékfelvételét, valamint
a Hilversumban, feltehetôen 1935. január 31- én adott rádióhangverseny felvételét ld. Bartók felvételek
magángyûjteményekbôl. HCD 12334/7, 12.

31 A mû legfôbb kéziratos forrása, a metszôpéldányként szolgáló szerzôi tisztázat datálása („1910.
márc.”) félrevezetô; errôl és a keletkezéssel kapcsolatos további információkról ld. Bartók: Két román
tánc zongorára. Fakszimile kiadás, 17–20.



li.32 Felmerül annak a lehetôsége, hogy Bartók esetleg épp egy tervezett szerzôi be-
mutatkozás tudatában komponálta a darabot. Ugyan csak 1910 januárjában említi
elôször,33 a gondolat, hogy Kodállyal közösen szerzôi estet rendezzenek, minden
bizonnyal már korábban megfogalmazódott benne. Mindenesetre a Román táncot
korábbi hagyományokban gyökerezô szerkezet és briliáns zongorafaktúra jellemzi,
amely jelentôsen hozzájárult a mû közérthetôségéhez és népszerûvé válásához.
Edwin von der Nüll meghatározása szerint a mû szerkezetileg „egy önmagán túl-
nôtt rondó és dalforma ötvözése” amelyben a „szonátaszellem” érvényesül.34 Az
1. román tánc az organikus szerkesztés és a Bartók által különösen kedvelt motivi-
kus transzformáció szemléletes példája, ahol nem csak a fôrész önmagában is há-
romrészes egysége építkezik egyazon témából (transzponálással, motívumfordí-
tással, hangköztágítással, motivikus továbbfejlesztéssel, aprózással stb.), de a las-
sú középrész dallama is a fôrész témájának származéka.35 A darab motivikus egy-
ségét megteremtô téma (1b kotta) ezúttal mind ritmikájában, mind szerkezetében
szorosan kapcsolódik a bihari típusú táncdallamokhoz.36 A dallamban pedig a té-
ma pentachord hangkészletének szélsô hangjai és a jellegzetes sorzáró lecsúszás
kerethangjai között létrejövô bôvített kvart meghatározó jelenléte utal leginkább
bihari inspirációra. A hangsúllyal kiemelt zárlati figura egyébként kulcsszerepet
játszik a darab dramaturgiájában. Az egyenletesen nyolcadoló témához kontraszt-
motívumként csatlakozó figura adja a téma legegyénibb, az emlékezetbe mélyen
bevésôdô vonását: a témáról leszakadva ennek ismételgetése, variálása képezi az
egyes témavisszatérések közötti közjátékokat, ennek egy variánsával indul a lassú
középrész témája, végül a darab záróütemeiben önállósulva késôbbi Bartók- mûve-
ket elôrevetítô doboló gesztussá fejlôdik. Az 1. román tánc tehát jól szemlélteti,
miként lehet egyszerû népi jellegû anyagból klasszikus nagyformát létrehozni.
A téma természetesen nem eredeti népdal – bár Buµiªia János visszaemlékezésében
Bartók szerint a darab témáját egy belényesi cseléd állandóan ismételgetett dalla-
ma ihlette.37 Sokkal inkább gondos tervezés eredménye, amely miközben a min-
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32 A Bagatellek 14. darabja, a „Ma mie qui danse” és a Tíz könnyû zongoradarab utolsó tétele, a „Medve-
tánc” ebben a tekintetben inkább egyfajta groteszk zsánerdarabok.

33 Ld. Bartók édesanyjához írt levelét, 1910. január 12. Bartók Béla családi levelei. Szerk. ifj. Bartók Béla
és Gomboczné Konkoly Adrienne. Budapest: Zenemûkiadó, 1981, 193–194.

34 „Der erste Rumänische Tanz veranschaulicht die über sich selbst gesteigerte und entwickelte Rondo-
und Liedform. Die unscheinbare Dreiteilige Form, in Tänzen üblich, macht sich den Geist der Sonate
zu eigen”. Edwin von der Nüll: Ein Beitrag zur Morphologie der neuen Musik. Halle (Saale): Mitteldeutsche
Verlags- Aktien- Gesellschaft, 1930, 19–21.

35 László Ferenc rámutatott, hogy a középrész témájának kezdômotívuma a Vázlatok „Román népdal”- a
egyik motívumának transzponált idézeteként is tekinthetô, sôt a dallam mellett a kísérôharmónia és
a háromstrófás szerkezet dinamikai építkezése is párhuzamba állítható, ld. László: Rumänische Stilele-
mente, 420–422.

36 Vö. Bartók: Rumanian Folk Music, I., 46–48.
37 Ld. Buµiªia 1930. november 22- én kelt levelét Octavian Beuhoz, Titus Moisescu: „Béla Bartók µi Aca-

demia Român±” [Bartók és a Román Akadémia]. In: Béla Bartók µi muzica româneasc „[Bartók és a ro-
mán zene]. Ed. Francisc László. Bucureµti: Editura Muzical±, 1976, 165. A Buµiªia által említett
Bartók- levélrôl egyelôre nincs tudomásunk, és sem a Bihari kötetben, sem a helyszíni gyûjtôfüzetbeli
lejegyzések kiadásra nem került anyaga között nem található ehhez hasonló dallam. Bartók e darabra



tául szolgáló népi anyag lényeges vonásait közvetíti, egyúttal lehetôséget nyújt egy
hagyományos motívumfejlesztésen alapuló komplex zenei szerkezet felépítésére.

Az 1. román tánc klasszikus kiegyensúlyozottságával szemben a 2. román tánc
inkább kísérletezô hajlamú, mind szerkezetileg, mind tematikailag merészebb,
újszerûbb, sôt, zongoratechnikailag is igényesebb darab. Valószínûleg ezzel ma-
gyarázható, hogy viszonylag ritkán szerepelt Bartók hangversenyein.38 Furcsa,
többtémás rondószerkezetében a tematikus egységek füzérszerûen kapcsolódnak
egymáshoz (ABABABCoda), egyetlen megszakítás nélküli folyamatot, hullámok-
ban egymásra tornyosuló nagy fokozást képezve. A darab mind szerkezetében,
mind karakterében Bartók ostinato tételtípusai közé tartozik, az Allegro barbaróval
közeli rokonságban.39 A „romános” karakter ez esetben nem annyira nyilvánvaló.
Az elsô témacsoport kezdôtémája ugyan tritonus viszonyra épül, ahol a G orgona-
ponthoz egy cisz központi hang körül forgó dallam társul, ez a dallam viszont
szimmetrikusan táguló- szûkülô hangközeivel, hatalmas ugrásaival egyáltalán
nem népies jellegû, inkább egyfajta gesztuszene. Ezt a szabad szerkesztésû sza-
kaszt egy lírai hangvételû anyag követi, amelynek kvartlépésekben bôvelkedô szin-
kópás motivikája késôbb egyre nagyobb teret nyer; a darab záró kicsengését is ez
a pentaton színezetû, makacsul szinkópázó, inkább magyarosnak mondható anyag
uralja. Somfai László joggal veti föl a kérdést, hogy Bartók valóban „román tánc”-
nak írta- e ezt a mûvet.40 Mivel nem maradtak fenn a szerzôi tisztázatnál korábbi
vázlatok, nem tudjuk, mi lehetett a kiinduló gondolata. Azt is csak sejthetjük,
hogy a mû valószínûleg 1910. április–május folyamán készülhetett, feltehetôen a
már sikeresen bemutatott Román tánc párdarabjaként.41 Ciklusként viszont sosem
játszotta ôket Bartók,42 és mint láthattuk, a második tánc karaktere sem kizáróla-
gosan „romános”. Ami mégis indokolttá teszi „román tánc”- ként való megjelölé-
sét, az a rondószerkezet második témacsoportjának egyértelmûen a bihari táncze-
ne hatása alatt fogant kezdôtémája (1c kotta). Ennek központi szerepét jelzi, hogy
mindannyiszor ugyanabban a hangnemben tér vissza, mintegy refrénként stabilan
rögzítve a darab alaphangnemét.43 A téma, ritmikája és szerkezete révén az 1. ro-
mán tánc témájával azonos tánctípus örököse, dallamvonalát pedig az elôzô darab-
hoz hasonlóan, de annál változatosabb módon – mind bôvített kvart, mind szûkí-
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vonatkozó írásaiban a Két román táncot következetesen saját tematikájú romános jellegû kompozíció-
ként említi.

38 Elôször feltehetôen ráadásként hangzott el 1911. március 27- én Liszt Esz- dúr zongoraversenyének
elôadását követôen, ld. a Zeneközlöny beszámolóját, idézi Demény: Bartók Béla mûvészi kibontakozásá-
nak évei, 391.

39 Somfai László a darab lemez- összkiadásának kísérôfüzetében errôl így ír: „A tétel egészének karakte-
re is, de különösen néhány pillanata ahhoz az osztinátós „barbár” intonációhoz kapcsolódik, amelyet
1911- es Allegro barbarójában fogalmaz majd meg legvilágosabban Bartók”. Bartók Béla Összkiadás /
Bartók Béla Complete Edition. Zongoramûvek 3. / Piano Music 3. Budapest: Hungaroton, 1969, LPX
11335.

40 Bartók: Két román tánc. Fakszimile kiadás, 18–19.
41 Kovács Sándornak 1910 áprilisában Bartók arról ír, hogy a Román tánc kiadását egyelôre függôben

tartja, mert még nem tudja, mivel együtt adja ki (Bartók Béla levelei, 164). 1910. június 11- én pedig ➝



tett kvint formájában – átszövi a tritonus. Bartók- kutatók a dallam egyik lehetsé-
ges népi mintáját is megtalálták.44 De bármennyire közel áll is e dallam konkrét
népdalokhoz, a végeredmény mégis egy stilizált, a népi hagyományban elképzelhe-
tetlen polimodális táncdallam, amelynek kialakításában kétségkívül szerepet ját-
szott Bartók sajátos vonzódása a kisterc- motivikához.45 A téma terc- ismétlô dallam-
magja a darab zárószakaszában kézváltós ostinatóvá fejlôdik, amely immár közvetle-
nül vezet az Allegro barbaro népi jellegtôl független, de népi tánczenében gyökerezô
zenéjéhez.

A Két román tánc elsô darabjából Bartók zenekari változatot is készített.
Valószínûleg a mû elsô – és Bartók életében egyben utolsó – elôadása 1911. február
12- én adta a zeneszerzô számára a döntô impulzust az UMZE megalapításának
szükségességéhez. A nagysikerû fogadtatás ellenére ugyanis elégedetlen lehetett
az Országos Szimfóniai Zenekar muzsikusainak játékával, akik egyébként is ellen-
ségesen viszonyultak kompozíciójához.46 A Román tánc meghangszerelése szere-
pet játszhatott ugyanakkor egy új, a posztumusz Hegedûverseny óta elsô önálló
zenekari mû, a Két kép gondolatának a megszületésében is.47 A Román tánc autog-
ráf partitúrájának elsô oldalán megjelenô vázlatos témafeljegyzés mindenesetre ar-
ra utal, hogy Bartók ekkor egy új „romános” kompozíción gondolkodott: a téma
ebben az alakban ugyan nem épült be egyetlen Bartók- mûbe sem, a táncszerû, tri-
tonust tartalmazó dallam azonban mutat némi rokonságot a Két kép második da-
rabja, a „Falu tánca” 3. próbajeltôl kezdôdô tercismétlô témájával (2a–b kotta a
394. oldalon). És a Román tánc színes, rendkívül igényesen kidolgozott, invenciózus
hangszerelése mintha elôkészítené a Két kép kiegyensúlyozott, de még nagyobb ap-
parátusra írt partitúráját: míg az elôbbiben Bartók számos különleges effektust
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már szerzôdést köt a Rózsavölgyi kiadóval a Két román tánc kiadásáról (a Zenemûkiadó letéti anyaga
a Bartók Archívumban, BBA EMB: 46).

42 Egyetlen olyan Bartók- elôadásról tudunk, ahol a Két román tánc egy mûsoron szerepelt (1923. novem-
ber 6., Zeneakadémia), de itt sem egységes sorozatként, hanem a 3. és 4. siratóénekkel párba állítva.

43 Bartók a Két román tánc elsô kiadásának címlapján megadja a darabok hangnemét: „1. C moll. 2. G
dur”, ld. Bartók Béla: 2 danses roumaines pour le piano / 2 román tánc / op. 8. ©1910, Rózsavölgyi & Co.

44 Bihari kötet, 6. szám.
45 A kisterc- motivika kialakulásáról részletesen, ld. Vikárius László: Modell és inspiráció Bartók zenei gon-

dolkodásában. A hatás jelenségének értelmezéséhez. Pécs: Jelenkor, 1999, 182–196.
46 Errôl tanúskodnak a muzsikusok rosszindulatú bejegyzései a darab elôadásához használt szólam-

anyagban, errôl részletesen ld. Denijs Dille: „Angaben zum Violinkonzert 1907, den Deux portraits,
dem Quartett op. 7 un den Zwei rumänischen Tänzen”. In: uô (hrsg.): Documenta Bartókiana, 2., Bu-
dapest: Akadémiai Kiadó, 1965, 91–102.

47 Keletkezésük idôrendjérôl ugyan nincsenek pontos információink, de több jel utal arra, hogy a Román
tánc hangszerelése megelôzte a Két kép megírását: Bartók 1910 júliusában már a darab bécsi elôadásá-
nak a lehetôségérôl tárgyal Oskar Nedballal (ld. Gruber Emmához és Kodályhoz írt 1910. júliusi leve-
leit, Kodály Archívum, Ms.mus. epist – BB: 36), ugyanekkor a partitúra megküldését is ígéri Kodály-
nak (ld. Bartók 1910. július 20 körüli levelét, Eôsze László: „Bartók és Kodály levelezése”. In: uô:
Örökségünk Kodály. Budapest: Osiris, 2000, 237.). Ugyan 1910. szeptember 27- én édesanyjához írt le-
velében a darabról, amely az „Este a székelyeknél”, a „Ma mie qui danse” és a 2. román tánc mellett
egy négytételes szvit keretében az év decemberében került volna elôadásra, még úgy beszél, mint
amit „most kell még meghangszerelnie”, e megjegyzés az elôbbiek fényében valószínûleg a többi da-
rabra vonatkozhat (Családi levelek, 201–202.). A Két kép elsô leírására Somfai László forráskutatásai



próbál ki, amelyek egy részéhez a mû autográf partitúrájában részletes magyaráza-
tot is ír,48 a Két kép magabiztosan kezelt, árnyalt hangszerelésében már csak elvét-
ve használ ilyen különleges játékmódokat.

A „Falu tánca” Bartók 1909–10- ben keletkezett „romános” kompozíciói sorá-
ban az utolsó, amely ezúttal egy nagyszabású zenekari darab komplex dramaturgi-
ájának a fôtémájaként szerepeltet „romános” témát. A téma jellegében a Két román
tánc témáinak közeli rokona, a zenekari darab léptékét tekintve azonban most a bi-
hari táncok „hosszúsoros”, kanásztáncritmusú típusai szolgálhattak mintául (1d
kotta). Hogy Bartók népi mintája ezúttal is a bihari zene volt, azt a tritonus erôtel-
jes dominanciája mutatja, amely a téma dallamképzése mellett ennek harmóniai
alátámasztásában is kulcsszerepet játszik, de a nagyobb formaegységek hangnemi
viszonya is tritonuson alapul.49 A rondótéma- funkciót betöltô „romános” téma ro-
busztus, nyers karakterét Bartók eleinte unisono elôadással, késôbb harsány osti-
nato- kísérettel hangsúlyozza. A rondótéma merev állandóságával szemben az utá-
na következô tematikus szakasz – amelynek elôbb idézett tercismétlô motivikája
emlékeztet a 2. román tánc „romános” témájára (2b kotta) – a továbbfejlôdés
lehetôségét biztosítja. Ebbôl önállósul és jut a darab második felében egyre fonto-
sabb szerephez az a fanfárszerû kisterc- ugrásos motívum, amely számos késôbbi
jelentôs Bartók- mûnek válik markáns védjegyévé, az Allegro barbarótól a Kétzongo-
rás szonátán át a zenekari Concertóig.50 A darab rondószerkezetében a tánc sodrását
két lírai epizód akasztja meg. Az elsô egy stilizált népi siratónak is tekinthetô,
amelynek szûk ambitusú, ereszkedô vonalú parlando dallama mintha a bihari sira-
tó mintáját követné; Bartók még a zokogás artikulálatlan hangjait is megkompo-
nálja (vö. 7–9. próbajel). A második epizód pedig a Két kép elsô darabja, a Debussy
természetábrázoló zenéi örökösének tekintett „Virágzás” tematikáját idézi visz-
sza, de egyúttal a Fából faragott királyfi fôhôsének alakját is elôrevetíti. Mint Kroó
György figyelmeztet, a Két kép Bartók késôbbi balettjének lényeges intonációtípu-
sait rajzolja meg, ahol a „Falu tánca” romános témájának hangvétele a fabáb gro-
teszk alakjának megjelenítésében játszik majd fontos szerepet, de immár etnikai
színezet nélkül.51
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szerint 1910 augusztusában kerülhetett sor, ld. Somfai László elôkészületben lévô Bartók tematikus
mûjegyzékének „BB 59: Two Pictures” cikkét. A mû befejezését viszont Bartók csak egy 1911 márci-
usában Frederick Deliushoz írt levelében említi elôször: Bartók Béla levelei, 176.

48 Az ütôhangszerek különleges játékmódjairól ld. a hangszerek felsorolását követô magyarázó szöve-
get az autográf partitúra címlapjának hátoldalán: Bartók Péter gyûjteménye, Paul Sacher Stiftung, PB
25TFSS1. A kompozíciónak a Denijs Dille által a zenekari szólamanyag alapján rekonstruált posztu-
musz kiadása ezeket a megjegyzéseket nem tartalmazza, ld. Bartók Béla: Román tánc zenekarra /
Rumänischer Tanz für Orchester. Partitura. Hrsg. D. Dille. ©1965, Zenemûkiadó.

49 Kroó György „bihari életkép”- nek nevezi a darabot, ld. „Két kép zenekarra (op. 10)”. In: uô: Bartók-
kalauz. Budapest: Zenemûkiadó, 1980, 56–59.

50 A motívumot Kárpáti János „Bartók legszubjektívebb melódiagesztusá”- nak nevezi (Kárpáti János:
Bartók kamarazenéje. Budapest: Zenemûkiadó, 1976, 321.), Bónis Ferenc pedig „zenei névjegy”- ként
határozza meg (Bónis Ferenc: „Idézetek Bartók zenéjében”. In: uô: Hódolat Bartóknak és Kodálynak. Bu-
dapest: Püski, 1992, 93–116., ide: 112.).

51 Kroó: Bartók- kalauz, 58–59.



A Két kép Bartók életében nagy sikernek örvendett, zenekari mûvei közül ez
hangzott el legtöbbször Magyarországon, de külföldön is nagy érdeklôdés mutat-
kozott iránta. A közönség lelkes fogadtatása ellenére a mû ôsbemutatójának sajtó-
visszhangja azonban mély sebet ejtett a zeneszerzôn: az „oláh csûrdöngölô” váltot-
ta ki a hazai kritika elsô olyan nyilvános támadását, amelyben a nemzetiségek ze-
néje iránt mutatott érdeklôdése miatt Bartókot „scotus viatorsággal” vádolták.52

Az itt tárgyalt négy „romános” darab, mint láthattuk, szoros rokonságban áll
egymással, ugyanakkor Bartók zenéjének népzenéhez való viszonyulásában egy-
egy újabb lépcsôfokot képviselnek. A felfedezés élményét rögzítô elsô zongorami-
niatûr még szó szerint is „vázlat”. A saját koncertrepertoárjára szánt zongorada-
rabok a népi inspirációjú dallamot nagyobb szerkezetbe ültetik, a klasszikus for-
mától a kísérletezô felé haladva. A zenekari nagyforma elérése pedig már
jelentôsen meghaladja az egyetlen népi karakterbôl kibontható szerkezet lehetôsé-
geit, és lényegében a többtételes mûveket záró néptáncfinálé prototípusát teremti
meg.53 A „romános” karakter e rövid idô alatt végbement átalakulása a népzenei
hatás jelentôségén túl azt is sugallja, hogy a népzene mûzenei felhasználásának
Bartók által meghatározott fokozatai, különösen a 2. és 3. lépcsôfok, azaz a népze-
nét utánzó és a népzene elemeit „anyanyelvként használó” eredeti kompozíciók
között igencsak nehéz egyértelmû határvonalat húzni.54
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52 Ld. Haraszti Emil kritikáját az 1913. február 26- án tartott ôsbemutatóról: Demény: Bartók Béla
mûvészi kibontakozásának évei, 425.

53 Errôl ld. Somfai László: „’Per finire’. Gondolatok Bartók finale- problematikájáról”. In: uô: Tizennyolc
Bartók- tanulmány. Budapest: Zenemûkiadó, 1981, 255–264.

54 Errôl tanúskodik Bartók erre vonatkozó nyilatkozatainak módosulása is: az elméleti rendszer kialaku-
lásakor felállított három kategóriával szemben az 1940- es években Bartók már csak két csoportra,
népdalokat felhasználó, illetve eredeti témájú mûvekre osztotta az életmûvét, ahol „a parasztzene bi-
zonyos vonásait utánzó dallamokat” felhasználó mûvek az utóbbi kategóriába kerültek. Ld. Bartók:
„A mai magyar mûzene és népzene viszonya” (1941) és „Magyar zene” (1944). In: Bartók Béla írá-
sai,1., 158–159., ide: 189.)

2a kotta. Témafeljegyzés a Román tánc autográf partitúráján, PB 25TFSS1, p. 1

2b kotta. Két kép zenekarra: 2. „A falu tánca”, 3. próbajel
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A B S T R A C T
VIOLA BIRÓ

‘IN WALLACHIAN STYLE’: THE FORMATION OF A MUSICAL
CHARACTER IN BARTÓK’S WORKS

Several compositions written around 1909 and 1910 bear witness of the deep
impression that the first encounter with Romanian folk music had made on
Bartók’s creative imagination. As his very first arrangement of a Romanian folk
melody – the harmonization of a parlando song from Bihor county published as
no. 5 of the Seven Sketches for piano (1908–1910) – indicates, Bartók’s interest
turned primarily towards a particular example of the relevant folk music that dif-
fered essentially from folk melodies known to him until then, moreover that
could offer him new compositional possibilities. In the same piano cycle the
‘Romanian Folk Melody’ is followed by its pendant of original invention, Bartók’s
first composition written ‘In Wallachian Style’, a miniature of extreme economy.
The idea of using themes of his own invention inspired by Romanian folk motives
turned out to be fruitful as three other works written at least partially under the
influence of Romanian folk music followed in quick succession (Two Romanian
Dances for piano and no. 2 ‘Village Dance’ from Two Pictures for orchestra). Despite
the evident differences in format and complexity of these four original composi-
tions, they have certain common traits, primarily regarding their thematic mater-
ial. In my article I try to determine the stylistic elements that make us feel that
these works are ‘of Romanian style.’ Besides a comparative examination of the
relevant musical materials I will try to trace the evolution of this ‘Romanian’ char-
acter through the individual works, discussing questions such as the relation of
these thematic materials to their potential folkloristic prototype, or their function
and compositional treatment within these works of ever more complex structure.
For this investigation I take into consideration the primary manuscript sources of
the compositions as well as the sources, manuscripts and sound recordings, of
Bartók’s first Romanian folk music collection.
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Romania (2004–2008), and at the Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest (2008–2010). Between
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2013 she has been working at the Bartók Archives, Institute for Musicology of the Research Centre for
Humanities. She was co- editor of the 4th volume of the Béla Bartók Collected Essays, published in
2016. She wrote her PhD dissertation on Béla Bartók’s research into Romanian folk music and its
influence on his compositions (supervisor: László Vikárius).




