
Két évszázad magyar zenéje  

III. forduló zenei szemelvényei 
 

 

Bárdos  Lajos: Régi táncdal 
Bárdos Lajos Régi táncdala egyike azoknak a kórusműveiknek, amelyek hallga- 

tóval és énekessel egyaránt érzékeltetik mindazt, ami a zeneszerző műveiben 

állandóan jelen  van. Szinte énekeltetik magukat a könnyed, de a hangulatot 

nagyon is kifejező dallamok , a mindezt alátámasztó, megerősítő karakteriszti- 

kus ritmikájukkal, az áradó jókedv végig kisugárzó derűjével, a táncolókat és 

környezetúket szinte megjelenítő, képzeletet kibontakoztató valóságérzetükkel. 

Igazi „Bárdosi” miniatűr remek, minden részletével örömet adó kompozíció.  

 

 

Dohnányi Ernő: Rurália Hungarica 
Dohnányi legtöbbet játszott művei között tartjuk számon a Ruralia hungaricá-t. 

Az édesanyjának ajánlott művel valószínűleg maga Dohnányi is elégedett lehe- 

tett, mivel az eredetileg hét darabból álló zongorás változatból (op. 32/a) több 

átiratot is készített: ötöt zenekarra (op. 32/ b), hármat hegedűre és zongorára 

(op.32/c) és egy tételt pedig gordonkára és zongorára (op. 32/d) írt át. A művet 

mind a szakma, mind a közönség egyöntetű elismeréssel fogadta. 

 

A kompozícióban mélységes hazaszeretetéről vall a zeneszerző. A pozsonyi szü- 

letésű Dohnányit közelről érintette Trianon, szeretett városának elsza- kítottsá- 

gát élete végéig nem tudta elfogadni.   A sorozat 2. darabja  mindjárt négy erdé- 

lyi népdalt (Én Istenem, add megérnem; Verd meg Isten azt az anyát; A kaposi 

kanális; Kolozsváros olyan város) dolgoz fel virtuóz módon. Ez a mű ritka sze- 

mélyes megnyilatkozásainak egyike, melyet a sorozat többi darabjától eltérően a 

II. világháborút követő hangversenyein továbbra is műsorán tartott Argentíná- 

ban és az Egyesült Államokban.   

 

 

Eötvös Péter: Gáláns rovarok 
A „Gáláns rovarok” Eötvös Péter különböző időpontban írt három madrigálko- 

médiájának egyik része. A darab 12 szólama nem tartalmaz meghatározott hang- 

magasságokat, a hangok ritmikai lejegyzése azonban pontos, a szavak pedig az 

olasz nyelv hanglejtése és egyes mássalhangzók túlzott megzengetése által ölte- 

nek zenei alakot A zeneszerző számára nem a szöveg értelme, hanem hangulata 

és hangzása volt a fontosabb. Szavakra, szótagokra tördeli a madrigál sorait, a 

rovarvilág zizzenő hangjaival tölti be a hangzó tere.   

 

 



Farkas Ferenc: Régi magyar táncok 

A magyar költészetnek Janus Pannoniustól Csóri Sándorig talán nincs is olyan 

mestere, akinek versei ne ihlették volna dalok komponálására.  A misétől a dal- 

játékig, a kamarazenétől a filmzenéig,bármibe kezdett, mindig újabb mestermű- 

vet alkotott. Kuructárgyú daljátékainak, filmzenéinek írásakor ismerkedett meg 

a régi magyar zene hiteles forrásaival. Régi magyar táncai, amelyeket a Kájoni, 

Vietoris,Lőcsei kodex meg a Stark féle virginálkönyv darabjai nyomán írt, a 

Rákóczi kor táncdallamait fűzik korhű módon és korszerűen barokk  szvitekké. 
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Hollós Máté: Tündérálom 

Tündérálom (2003) 

Duett szopránra és mezzoszopránra zongorakísérettel. Petőfi Sándor azonos 

című versének megzenésítése („Sajkás vagyok vad, hullámos folyón…”) 

„A zeneszerző Petőfi versének hatása alatt varázslatos jelenetet for- 

mált”  írta a kritikus, amikor a mű Szegeden elhangzott.  „Talán 

helyesebb lenne zenei képsorról beszélni, hiszen a szöveg képi világát 

fordította egy zenei elemekből összeálló pillanatfelvétellé.” 
 

 

Kurtág György: Játékok.  – Harangok - Hommage á Sztravinszkij 
 Kurtág a legnehezebbre tett kísérletet: olyan pedagógiai célú 
zongoradarabokat írt, amelyek nem szorítják azonnal szigorú 
előírások és elvárások kalodájába a gyermekeket . Ehelyett ar- 
ra bíztatják, tegye azt, amit egyébként is kipróbálna, ha magá- 
ra hagynák a titokzatos, nagy, fekete zongorával. Húzza végig 
a kezét a billentyűzeten, könyököljön rá, üssön rá ököllel, vagy 
érintse úgy a billentyűt, hogy néma maradjon. Nyomja le a pe- 

dált, kopogtassa meg az oldalát, s füleljen a „sóhajtására”.  
 
A Játékok első füzeteinek jó néhány darabja (Butáskodjunk 
együtt, Totyogós, Melléütni szabad, Majomkodás) arra bíztat, 
hogy a játékos bátran, korlátok nélkül mozgósítsa fantáziáját. A 
kottakép a képzelőerő segítségére siet, s lassan kiderül: minél 
gondosabban olvassuk, annál több jut róla eszünkbe. A küzde- 
lem megvívását (verés–veszekedés). Kedvelt ügyességi játéka- 
inkat sem kell nélkülöznünk a billentyűkön (pl. Vöröspecsenye), 

amelyben a négy kéz „csipcsipcsóka” módra kapaszkodik össze.   
A kezdő zongorista szabadságát megőrző kis kompozíciók a ze- 
neszerzőre is felszabadító hatással voltak.    



A pedagógiai szándék a Játékok további füzeteiben lassan hát- 
térbe szorul, s naplószerű személyességnek adja át a helyét. S 
e napló bejegyzései – Bartók szavaival élve – valóban „életrajz- 
nál pontosabban” jellemzik alkotójukat. Barátságok megújítása 
és elsiratása, személyes üzenetek, zeneszerző-elődök és pálya- 
társak portréja, a népzene és a gregorián hatása: egyszóval az 
élet és életmű megannyi eseménye és emléke rendezi be az 
egyes füzeteket.  
 

Lajtha László: Szimfonietta 
Lajtha László háromtételes szimfoniettáját – több nagyobb szimfonikus alkotása 

után – 1948-ban írta. Ez a műve is határozottan egyesítí a magyar hangvételt a 

szerző jellegzetesen egyéni harmóniáival.  

 

Au I. tétel táncos főtémáját egy könnyedén suhanó melléktéma követi, azt pe- 

dig egy pentatonikus fordulatokban megszólaló zárótéma követi. II. tétele egy 

népi dallamra komponált szabad fantázia, III. tétele egy magyar hangvételű 

könnyed, derűs fúga. 

 

 

Ligeti György: Continuum 
 A zeneszerző a műről: "A Continuum, amelyet 1968. januárjában írtam, 

technikailag teljes mértékben a hangszer lehetőségeiből alakult ki. A csem- 

balista két manuálon játszik ugyanabban a magasságban, minek következtében 

olykor azonos hangmagasságok keletkeznek – egyajta "ideális mozgás" – amely 

két, helyenként egybeeső, helyenként pedig elcsúsztatott hullám- mozgásból áll.  

 

A csembalón még gyorsabban lehet játszani, mint a zongorán ... amely odavezet, 

hogy az egymást követő hangok összeolvadnak, mintha az ... ami gyorsan repül 

tova, mozdulatlanságba menne át. Ez a csembaló hangzása miatt valamiféle 

titokzatosan zizegő, kísértetiesen zümmögő jelleget ölt.  

 

... A húrok egymásba zengése a folyamatosság érzetét kelti. A hárfaszerű 

hangzást ... befedi a  csembalómegütés jellegzetes zöreje és így egy gyönyörű 

zümmögés jön létre, amely egyszer finom, zö- rejszerű hangzáscsomóvá 

húzódik össze, másszor... kitartóan mozgó harmóniává világosodik ki." 

 
Madarász Iván: A harsona és zongora párbeszéde 
Műveinek legnagyobb részét színpadi és vokális kompozíciók alkotják, de írt 

darabokat szólóhangszerekre és kamaraegyüttesekre is. Utóbbira jó példa „Pár- 

beszéd harsonára és zongorára” című szerzeménye, amelynek címe tökéletesen 



fedi a zeneszerző szándékát. Madarász Iván nem a két hangszer egymást kiegé- 

szítő felelgetésére építi a darabot, hanem szabad párbeszédre. Eszköze az egyik 

legkedveltebb 20. századi zeneszerzői technika, mely szerint egy darab részei- 

nek elrendezése nyitva marad. A négy rövid tételnél az elsőben és az utolsóban a 

szerző megadta az előadóknak mindazokat a zenei elemeket, amelyekből az elő- 

adóknak fel kell építeniük a tétel egészét. A középső tételeknél viszont teret ha-                                   

gyott nekik a szabad rögtönzésre. 

 

Petrovics Emil: C’est la guerre 

  
A sok műfaj közül a szerző számára a hatvanas évek számítanak a színház, az 

opera évtizedének, bár az opera iránti érdeklődése már az ötvenes évek végén 

megmutatkozott. Első megvalósult operája a C' est la guerre (Szé lá ger = ez a 

háború) volt, amelyet ő – Wagnerre elékeztetően – zenedrámának nevezett.  
A darab első magyarországi megszólaltatására 1961-ben került sor  Az opera 

külföldi fogadtatása mérföldkőnek számított a magyar opera törté- netében, 

amelynek először nyílt alkalma arra, hogy megjelenhessen és fi-gyelmet 

kelthessen a nemzetközi zenei életben. 
 

A történet egy budapesti bérházban, a második világháború utolsó hónapjaiban 

játszódik. Az előjátékban két ellentétes karakterű figurát ismerünk meg.  

egy nyugalmazott ezredest, Vizaviit, akit béna lábai tolószékhez kötnek. A 

volt tiszt azzal múlatja idejét, hogy távcsővel lesi a szemközti lakások abla- 

kait. Katonaköteles férfiak után kutat, majd feljelenti és elviteti őket. Vizavi 

szövetségese a Házmesterné. Ő is áldozatokra vadászik, akiket feljelenthet, 

de neki a rombolás másfajta kielégülést nyújt: férje az első világháborúban 

esett el Doberdónál, két fia pedig Voronyezsnél lelte halálát. A gyásztól s 

fájdalomtól mániákussá vált Házmesterné bosszút esküszik minden férfi és 

asszony ellen.   

  

Sugár Rezső: Hősi ének 
Az oratórium szövegét Romhányi József írta. Hunyadi János Nándorfehérvári 

győzelméről és haláláról szól. Egy hatalmas festmény lenyűgöző drámaiságával 

állítja elénk Sugár Rezső oratoriuma a hatalmas hőst és a mögötte harcoló nép- 

tömeget. A befejező részben a bizakodás, a jövőben való reménykedés kereke- 

dik felül. A lángoló lelkű hazafi halálán túl is világítanak dicső tettei. nagyszerű 

páldamutatása és a magyarság életerejének rendíthetetlen bizakodása.  

 

XIV. szakasz Katarzis – Zárókórus. Tematikusan hozza vissza az I. tétel anya- 

gát. 

Haj, nótánk vígan csengj, 

Fényes kedved vígan zengj, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA


Erdő mélye lengeti halkan, 

Völgyön, réten zendül a dallam, haj! (stb.) 

 

Szokolay Sándor: Vérnász 
1964-ben bemutatott Vérnász című operája nemcsak hazai siker lett. Tucat- 

nyi nyelvre lefordítva bejárta egész Európát, eljutott Amerikába is. A 21. század 

kezdetéig – a budapesti Operaházon  kívül – húsz operaszínpad tűzte műso- 

rára. Ez a mű – Szokolay Sándor fiatalkori munkásságának összefoglalása 

– meghatározó jelentőségű a 20. századi magyar opera történetében. 

 

Az opera zenéje sokféle stíluselem egységét valósítja meg: Bartók, Sztra- 

vinsky, Schőnberg zenéjét az egyéni stílusmegoldások változatosságával öt-

vözi. Az ábrázolás szolgálatában találkozik benne a késő romantika örök- 

sége és a népies hang, az alaphármasok használata és az atonalitásba hajló 

kromatika, a primitív népek egzotikuma, a jazz hatás, a gyermekdal, a 

magyar sirató dallamok. S bár Szokolay Sándor nyilatkozata szerint tar- 

tózkodott a spanyolos tematikától, a zenében lépten-nyomon jelen vannak a 

spanyol folklórra emlékeztető fordulatok. A halál tematikájához kapcsoló- 

dóan helyet kap az opera zenéjében a dodekafónia is.   

 

 

 
 

                                                                                          


