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A Concerto zenekarra   B A R T Ó K   B É L A    öttételes zene- 

kari műve. A darabot Bartók 1943-ban írta Amerikában. Bartók Béla 

és felesége 1940. október 30-án érkezett Amerikába. Újvilági életük küzdelmes volt, a 

rossz anyagi helyzet, az aggasztó európai és magyar- országi hírek, a honvágy, a felesé- 

gével adott kétzongorás koncertek sora és más gondok miatt megromlott Bartók egész-

sége, 1943-ban kórházba került. Egészen eddig Bartók egy új darabot sem 

komponált, bár időközben felmerültek tervek, de ezek nem valósultak meg. A kór- 

házban kapta a felkérést egy zenekari mű megírására. A darabot 

Serge Koussevitzky, a bostoni szimfonikus zenekar vezető kar- 

mestere rendelte meg,   

Bartók gyorsan felgyógyult, és hatalmas lendülettel látott a komponáláshoz. 

Augusztus 15-én kezdte a munkát és október 8-án már be is fejezte (legalábbis 

a kézirat szerint), és ez a másfél hónapnyi idő Bartók munkastílusát tekintve 

igen rövidnek számít. 

  

A mű premierje 1944. december 1-jén volt, természetesen a Bostoni 

Szimfonikusok és Serge Koussevitzky közreműködésével. Bartók a be- 

mutatóra rövid szöveget írt a koncert műsorfüzetébe, amelyben magya- 

rázatot fűz a darabhoz. „E szimfónia-szerű zenekari műnek a címét az 

egyes hangszerek vagy hangszercsoportok koncertáló vagy szó- 

lisztikus jellegű kezelésmódja magyarázza.  

A »virtuóz« hangszerkezelés például az első tétel kidolgozásának fugato 

-szakaszaiban jelenik meg (rézfúvó hangszerek), vagy a zárótétel főté- 

májának »perpetuum mobile«-szerű futamaiban (vonósok) és különösen 

a második tételben, ahol a hangszerek mindig párosával jelennek meg 

egymást követően, briliáns passzázsokkal.”[1] Bartók tehát azért hívta a 

művet zenekari concertónak és nemszimfóniának, mert minden hang- 

szerjátékostól bizonyos szintű virtuozitást követel meg, ám túl sok hang- 

szeres kerül a fénypontba ahhoz, hogy a művet sinfonia concertanté- 

nek lehessen hívni. 

1945 februárjában Bartók a mű végét újraírta, amitől egy kicsit hosszabb 

lett. A kottakiadásban mindkét változat szerepel, és manapság mindket- 

tővel is játsszák. 

 

Hallgatásra ajánlott (beírandó a GOOGle keresőbe): 

Béla Bartók – Concerto (Orchestra 1943) (Full) 
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I. tétel. Introduzione – Bevezetés 

A mű kezdetén a mélyvonósok felszálló kvartjaira a fuvolák 
halk vibrálása a felelet. Ezek után a három trombita intonál 
halkan egy népdalszerű motívumot, melyet az egész zenekar 
hirtelen-váratlan feljajdulása követ. A témát viszonthalljuk 
majd az Elegia című tételben is – Fokozatos tempógyorsí- 
tással torkollik a bevezetés a tétel tulajdonképpeni főtémá- 
jába, amely a vonósokon előadott, szintén kvartugrásos, népdalt imitáló, ér- 

dekes metrumú dallam – Melléktémaként a vonósok és a hárfa 
halk ellenpontja fölött a klarinét ringatózó dallama tűnik föl. 
– A kidolgozás csúcspontján – és a visszatérés kezdetén – a réz- 
fúvósok a kvartokat-kvinteket fugato-formában tornyozva egymásra, kelte- 
nek utánozhatatlan színű kavargást, majd ismét a melléktéma jele- 

nik meg, amelynek szövetébe utoljára hasít bele, immáron türelmetlenül a vo- 

nó-sok főtémája, és egy hatalmas akkordcsapással el is vágja Bartók az első 

tétel végét.  

  

II. tétel. Giuoco delle coppie – Párok játéka 

A tétel elején és a végén a kisdob üti a ritmust, és utána kü- 
lönböző fúvós hangszerek játszanak rövid passzázsokat, a 
hangszerpáros pedig a hangköztávolsággal együtt változik: 
a fagottok kis szext-, az oboák terc-, a klarinétok szeptim-, a fuvolák kvint-, 

a trom bitákszekundpárhuzamban játszanak. A tétel egyébként népi ihle- 
tésű; derűje, kedvesen humoros hangszerkettősei magasz- 
tos egyszerűségű koráldallamot fognak közre. 

 

III. tétel. Elegia.  

Bartók mélységes honvágya fejeződik ki ebben a tételben.A 
tétel kezdetén a mélyvonósok sötétjéből kvintenként emelke- 
dik föl a mű elejéhez hasonlóan a nyitómotívum, hogy azután Bar- 
tók egyik legszebb zenekari képének, a Könnyek tavának 
illúziója ébredjen újra a fafúvókon, a zizegő vonóskaron, a 
hárfán. Fölöttük az oboa, majd a piccolo játszik végtelenül panaszosra for- 

mált magyar melódiatöredékeket. Jellemző e tételre a szrító magán.y  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisdob
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folyamatos kifejezése: a mű elejéről ismert hatalmas zene- 
kari sóhajtásra mindig az egyedül maradó pásztorsíp felel. 
Középrészében feltűnnek újabb, népdalra emlékeztető dallamok, a hárfa éles 

fényű, sistergően szóló akkordjaival. Az újabb fortissimo után a piccolo ismét 

magára maradottan énekel a különösen elszínezett, a Kék- szakállúból ismert 

klarinét-gurgulázások fölött. Végére marad a szétfeszülő magas- 
ság és a mélység: a piccolo utolsó hangját a timpani halk 

tremolója kíséri, mielőtt elrebben. 

 

IV. tétel. Intermezzo interrotto – Félbeszakított közjáték 

amelyben a kíméletlen erőszak és a tönkresilányított haza- 
fias eszmények tragikusan egyenlőtlen küzdelme zajlik le. A 

váltakozó ütemmutatójú melódiát egy banális téma szakítja félbe.   

 Az anekdota szerint Bartók úgy nyilatkozott erről a tételről, 
mint szerenádról, melyet a komoly fiatal kedvesének ad, és 
amelyet az elcsépelt operettek dagályos szekvenciáit idéző 
taktusok közepette gúnyolódó korhelyek szakítanak meg. –  

Mivel a „szerenád” dallama a „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyar- 

or szág” kezdetű dal egy parafrázisa, ezért az az értelmezés is meg- 

állja a helyét, hogy itt egy hazafi hazájának szóló szerenádjáról van 

szó. 

 

V. tétel. Finale.  

A négy kürt felhívó fanfártémájával indul, amelyre a négy 
részre osztott hegedűkar szédületes tempójú fugatója felel,   
–  A hangerő egyre erősebb lesz, a főtéma tizenhatodjai szágulda- 

nak végig a vonóskaron, időnként a fákkal felelgetve. – Rövid, népi 

jellegű, hárfakíséretes melléktéma-epizód pihenője után, a vonósok 

folyamatos viharzása fölött előbb a kürtök, majd a harsonák kvartjai 

hasítanak a fülünkbe – A tombolás azonban néhány ostor- 
csapásszerű hangzattal véget is ér. A főtéma visszatérése 
után ismét pihenő  –  Végül egy fékevesztett coda követ 
kezik, melynek végén Bartók egyik névjeggyé vált hangközével, a 

trombiták kisterc-jelével (c–esz) búcsúzik. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ctemmutat%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9p_vagy,_gy%C3%B6ny%C3%B6r%C5%B1_vagy,_Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9p_vagy,_gy%C3%B6ny%C3%B6r%C5%B1_vagy,_Magyarorsz%C3%A1g
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K O D Á L Y   Z O L T Á N 

 

 

HÁRY JÁNOS  Kodály Zoltán daljátéka 4 kalandban, elő- és utójátékkal 

Garay János Az obsitos c. költeménye alapján szövegét írta Paulai Béla és 

Harsányi Zsolt  
 

 

A mű szerkezete és helyszínei  Előjáték: a nagyabonyi csárda  

                                                     1. kaland: Burkusország és Galícia határa  

                                                     2. kaland: a bécsi Burg  

                                                     3. kaland: a világvége  

                                                     4. kaland: a bécsi Burg  

                                                     Utójáték: a nagyabonyi csárda  

 

 

Előjáték: a nagyabonyi csárda 
 

      Szállingóznak a csárdába a falusiak, várják, hogy megérkezzék Háry János, a vén 

obsitos katona, aki estefelé azzal szórakoztatja a falu népét, hogy vitézi tetteit meséli.  

      Amint Háry belép és leül a kecskelábú asztalhoz, mellételepszik a bíró és a deák. 

Előbb Burkusországról, majd Napóleonról beszélnek, a beszélgetés közben megjön Háry 

mesélő kedve, és elmeséli, hogyan fogta el puszta kézzel a franciák nagy császárát, 

Napóleont. 

     

     Íme, hogyan írja le mindezt Garay János:  

 

      Hárman valának együtt, a potrohos biró,  

      Egy obsitos vitéz, és a furfangos iró;  

      A többi asztaloknál együtt és szerteszét,  

      Vidám paraszt legények itták a hegy levét.  

 

      Ott ültek iddogáltak vecsernye óta már,  

      Keringett és fel is dőlt a bujdosó pohár. 

      Mátyás király sem nyert tán több éljent a Dunán,  

      Mint mennyit Háry János, az obsitos magán.  

 

      S volt is miért e nagy zaj, ez éljen-háború,  

      Az obsitosnak párját nem látta hat falú,  

      A szem, a száj elállott merész beszédein,  

      Ország-világ csodálta vitézi tettein.  

 

       Most is kezébe kapván az öblös meszelyest,  

       Kalandos életéből regét regére kezd;  

       Hol s merre járt, mit látott, mit tett ő s társai,  

       S hallgatva függtek rajta mindnyájok ajkai.  



 

1.kaland – Burkusország és Galícia határán 
 

      Őrház áll Burkusország és Galícia1 határán, egyik fele a „gránic” (határ) egyik 

oldalára, a jeges, fagyos Burkusországba, a másik a napsütötte Osztriába esik. A morcos 

burkus „silbak” (határőr) nem engedi át a hazafelé tartó császárnét, Mária Lujzát és 

kíséretét. Amíg az előkelő vendégek az őrház burkus felében melegednek, a ház előtt 

Marci, a császári kocsis panaszolja, hogy milyen idegen „maskarát” kényszerített rá a 

császári kamarás, és még a bajuszát is levágatná Ebelasztin lovag, a császár kamarása.  

      Háry megsajnálja a szépséges császárnét, megragadja a határházat, és egyetlen 

rántással átlendíti a határ magyar felére. A császárné meg akarja jutalmazni a huszárt, 

és Bécsbe hívja testőrnek. Háry eleinte húzódozik, majd miután Mária Lujza megígéri, 

hogy három kívánsá- gát is teljesíti, beleegyezik. A huszár elsőként Holló lova számára 

kér dupla abrakot, majd Marci kocsis számára magyar „libériát” (inasok, kocsisok, 

urasági szolgák formaruhája) és bajuszt kér, majd azt kérelmezi, hogy magával vihesse 

a híres-nevezetes Bécs városába Örzsét, eljegyzett mátkáját is.  

      Háry és Örzse dalra fakadnak:  

 

      Tiszán innen, Dunán túl,  

      Túl a Tiszán van egy csikós nyájastul.  

      Kis pej lova ki van kötve,  

      Szűrkötéllel pokróc nélkül, gazdástúl 

 

      Tiszán innen, Dunán túl, 

       Túl a Tiszán van egy gulyás nyájastúl, 

       Legelteti a gulyáját, 

       Odavárja a babáját, gyepágyra. 

 

      Indulnának, ám a burkus silbak keserves arccal kérdi, hogy vele mi lesz, hiszen az 

áthú-zott őrházért bajba kerül. Háry megszánja az őrt, és visszaigazítja a határra a 

házat, majd mindannyian Bécsbe indulnak.  

 

2. kaland – a bécsi Burgban 

 
      Hárynak jól megy sora Bécsben: strázsameter2 a Burg testőrei között. Irigye is lett, 

Ebe- lasztin lovag ármánykodik ellene, de a magyar huszárnak hatalmas pártfogója van, 

maga a császár leánya, Mária Lujza. Mária Lujzának tetszik Háry, violát is szakít neki 

a kertjéből. Ezzel felébreszti Ebelasztin kamarás féltékenységét, aki gonosz tervet eszel 

ki: ülje meg Háry a hírhedten vad Lucifer lovat. Háry ezt is könnyedén teljesíti, megüli, 

befogja, megszelidíti, kezessé teszi a megzabolázatlan táltost, így még közelebb kerül a 

császárlány szívéhez. Ferenc császár felesége is lejön a palotából, hogy megismerje a 

vitézt, aki a császár „podagrája” (köszvénye) ellen kenőcsöt is ajánl. Ekkor üti a 

tizenkettőt az óra, és felcsendül a harangjáték.  

      Örzse is feltalálta magát a császár udvarában, úgy eteti a címer kétfejű sasát és 

annak csibéit, mint otthon a csirkéket.  

       Ebelasztin lovag, aki titkon szerelmes Mária Lujzába, elmondja Örzsének a viola 

történetét, ám Örzse bízik Háryban, tudja, hogy mátkája hűséges, és kitart mellette. 

Ebelasztinnak nem marad más, minthogy bosszúból háborút indít: előveszi a kabátjából 

Napóleon hadüzenetét, és átnyújtja a császárnak. Kitör a háború, és Háry immár 

kapitányként csatába indul.    
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3. kaland – a világ végén 
 

      A hadsereg a világ végén táboroz, a messziben Majland tornyai látszanak, a katonák 

számolgatják, hány tornya van a híres városnak, és éneklik:  

 

      Inkább nézem az abonyi kettőt,  

      Mint Majlandban azt a harminckettőt.  

  

 

 

      Háry, aki a katonákkal együtt számolja a tornyokat, oly mértékben kitüntette magát 

a csatában, hogy már óbester lett. Krucifix generális nem tudja egyedül kieszelni a 

haditervet, ezért óbesterétől kér tanácsot. Alig beszélik meg a „plánumot”, máris rájuk 

törnek a franciák. Háry nem fuvat riadót, nem vereti meg a rézdobot, hanem kettőt 

suhint kardjával, és annak szelétől a francia katonák holtan esnek össze. Megérkezik 

maga Napóleon, a franciák császára is a gránátosaival, ám amint felismeri a híres 

magyar vitézt, térdre rogy, és kegyelemért esdekel. Háry elveszi a kardját, és megígérteti 

vele, hogy mindent jóvá tesz. Ezzel vége is a há- borúnak, a franciák gyászos menetben 

elviszik elesett bajtársaikat, Krucifix generális pedig a hős láttán mindjárt rangot is 

cserél Háryval, legyen a magyar huszár a generális (tábornok), ő pedig az óbester.  

      Megérkezik Mária Lujza császárné is, aki a gyáva császár láttán elhatározza, hogy 

azonnal elválik Napóleontól. A Háry által diktált békekötés után megkezdődik az 

áldomás. Mikor János éppen Mária Lujzával ropja a csárdást, betoppan Örzse is, aki 

markotányosnőként kísérte a hadsereget, hogy mátkája közelében lehessen. Háry ezután 

Örzsével táncol, szeretné kibékíteni mátkáját, ám ekkor Mária Lujzában támad fel az 

asszonyi féltékenység, és parancsot ad Örzsének: menjen vissza oda, ahonnan jött. Háry 

herceg lesz, az egész birodalom ura. Övé a császárlány keze is, amit visszautasítana 

ugyan, de Mária Lujza azzal  fenyegeti meg, hogy leugrik a világ végéről a nixbe, amit 

egy jóérzésű magyar vitéz nem engedhet meg. Megígéri a császárlánynak, hogy elmegy 

vele Bécsbe, a császár elejibe, Örzsének azonban odasúgja, hogy sose búsuljon, eligazít ő 

mindent Bécsben.  

      A két síró-rívó fehérnép, Mária Lujza és Örzse a nyakába csimpaszkodik, és húzzák-

vonják, egyik jobbra, a másik balra, ez azonban már Jánosnak is sok, kiugrik közülük, 

és huszárjai közé menekül, toborzóra gyújt:  

 

      Hej, élet, be gyöngy élet,  

      Ennél szebb se lehet,  

      Csak az gyüjjön katonának,  

      Aki ilyet szeret!  

4. kaland – ismét Bécsben 
 

      Bécsben a császári pár nagy ebédet rendez Háry tiszteletére, amelyen még a kis 

főherce-gek is bemutatják, mit tanultak az oskolában  

 

      Ábécédé, rajtam kezdé,  

      A nagy bölcsességet,  

      A nagy tisztességet,  

      Ábécédé.  
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      Hárynak szánják a császárlány kezét, ő azonban idegennek érzi magát a Burgban, 

végül kimondja: nem kell neki a császár lánya, nem kell neki Napóleon felesége, ő csak 

Örzsét szereti, őt akarja feleségül venni. Kéri és kikapja az obsitot.  

Örzse jön búcsúzni, éppen indul vissza Abonyba:  

 

       Szegény vagyok, szegénynek születtem,  

       A rózsámat igazán szeretem,  

       Az irigyek elrabolták tőlem:  

       Most lett szegény igazán belőlem.    

 

      A hazainduló huszár még összeboronálja Mária Lujzát Ebelasztin lovaggal, és kéri a 

császárt, hogy borból, búzából és békességből a magyarnak is maradjon:  

 

      Felszántom a császár udvarát,  

      Belévetem hazám búbaját.  

      Hadd tudja meg császár felsége,  

      Mi terem a magyar szívébe.  

 

      Miután Bécsben mindent jól eligazított, Háry hazaindul Örzsével Nagyabonyba.  

 

Utójáték – a nagyabonyi csárdában 
 

      A csárdában az öreg obsitos befejezte a meséjét, tanúnak hívná élete párját, Örzsét, 

de szegény felesége időközben meghalt. A falubéliek azonban biztosítják arról, hogy 

minden szavát elhitték tanú nélkül is. A diák még hitele jeléül nagyot tüsszent a mesére. 

  

Hallgatásra ajánlott zenei részlétek 

A GOOGLE-ba beírandó: Háry + részlet nevének kezdete 

 
I. f e l v o n á s 

   Háry Ó mely sok hal  

   Háry Háry és Örzse kettőse 

   Háry Intermezzo            (Magyar Állami Operaház Zenekara – Ferencsik János)   

II. f e l v o n á s 

   Háry Bécsi harangjáték                 (Magyar Állami Operaház zenekara) 

    Háry Hej két tikom tavali                     (Házy Erzsébet) 

 III. f e l v o n á s     

    Háry Sej Nagyavonyban             (Magyar Állami Operaház Zenekara Ferencsik) 

     Napóleon  csatája                   (Zenekar)  

    Napóleon bevonulása          (Zenekar) 

IV, f e l v o n á s 

    Háry A császári udvar bevonulása      (Zenekar) 

     Háry ÁBCD 

    Háry Szegény vagyok       (Tokody Ilona) 
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M Á T R A I   K É P E K  

 

Kodály Zoltán nagyvegyeskarra írt kórusszvitje azok közé au alkotásai kö- 

zé tartozik, amelyekben egy-egy magyar vidék dalainak feldolgozásában 

mutatja be a nép életét. 

 

      A kórusmű hármas tagolásának első részében – Vidróczki balladájában 

- a zsandárokkal hősként szemben álló, a nép által szeretettel emlegetett 

híres betyár tragédiáját idézi fel, aki szeretőjétől búcsúzik.  1873-ban egy 

vita közben betyártársa, Pintér Pista megölte őt.  

      A mű második része is búcsúzással kezdődik, de milyen más ez a búcsú. 

Egy hetyke fiatal legény fordít hátat falusi otthonának, hogy szerencsét 

próbáljon a nagyvilágban. Ám a búcsúszavára válaszoló lágy, dallamos női 

hangokban már ott rejlik a visszatérés, Érezzük, hogy akit ilyen hívogató, 

csalogató otthoni hangok szólítanak meg, nem sokáig marad távol, visszatér 

övéihez. 

      A harmadik rész igazolja a másodikat, ez már a visszatérő ifjú lako- 

dalmáról szól.  

 

A kórusszvit Mátravidék népdalaiból építkező, népéletet a tragédiától az 

örömig, átfogó felépítése ekként lesz teljessé:  

 

I. Betyárballada. Dalai: A Vidrócki híres nyája 

                                         Már Vidrócki emelgeti a bankót 

II. Bujdosás  –  Elmegyek, elmegyek 

     Hazavágyás  –  Madárka, madárka 

     Újra itthon  –   Sej, a tari réten 

III. Lakodalom  –  Két tyúkom tavalyi 

                                Vígan, vígan, víg angyalom 

                                 Apcon lakom, keress meg 

                                 Hallod-e, te szolgáló 

 

      A mű első részének ballada-hőse, Vidrócki,  valóban élő ember volt. 

1837-ben született. Felnővén ő is, mint oly sokan, az erdőségekbe menekült, 

vállalva a nehéz, szabad haramia életet, mintsem hogy a földesúri és a 

német elnyomás szomorú időszakában idegenben legyen katona.  

      A kórusmű általában 4 szólamú, szoprán – alt – tenor – basszus. Kodály  

Zoltán eredeti formájukban hagyta meg a népdalokat, amelyeket a kísérő 

szólamok hol alátámasztanak, hol körbefonnak,  

 

Beírandó a GOOGle-ba: Mátrai képek            (Debreceni Kodály Kórus) 



Budakeszi: Négy nagy magyar zeneszerző 

 
Szöveg és zene a NET-en 

Ajánlás 

Tájékoztató címfelíratok 

 

Erkel Ferenc: Bánk bán 
 

Teljes: Operakalaúz (Könyv kottapéldákkal) 

Till Géza: Opera 

KERTÉSZ Iván: Ooperakalaúz 

 

 

 

 

S z ö v e g 
 

Bánk bán  . Ének-zene 7. osztály (NET) 

Bánk bán-Operkalaúz (NRT) 

 

 

Z e n e  

I. f e l v. 
Bánk bán (opera) Keserű bordal  

    (Beírás a keresőbe: Ha férfilelkedet) 
    Erkel Ferenc - Bordalt, Petur... Ha férfilelkedet - YouTube 
     ▶  1:06 
      https://www.youtube.com/watch?v=aKGETYZGS5A 
     2012. okt. 4. - Feltöltötte: MusicOfHungaroton 
      Bánkbán, Act I: Bordalt, Petur... Ha férfilelkedet Réti József, Ferencsik  
     János,      
      Komlóssy Erzsébet, Sólyom-Nagy ... 

Bánk bán Act. I. – A királyné – Szép örömkönny…(Kórus)   

    Beírás a keresőbe: Szép örömkönny 
     Bánk bán, Act I: A királyné!... Szép örömkönny - YouTube 
      ▶  2:50 
       https://www.youtube.com/watch?v=jtGrFbCnvNc 
      2016. jan. 24. - Feltöltötte: Sándor Sólyom-Nagy - Topic 
       Provided to YouTube by Hungaroton Bánk bán, Act I: A királyné!...Szép       
       öröm könny · József Réti · János ... 

https://www.youtube.com/watch?v=aKGETYZGS5A
https://www.youtube.com/watch?v=aKGETYZGS5A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi98YelqbTMAhWG_SwKHQl3A5sQtwIIIzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjtGrFbCnvNc&usg=AFQjCNE_7gHgy3VVy3PeD1QmPoTqTrURjA&sig2=DD_K6ZOx8LoPHEbz3py1vQ
https://www.youtube.com/watch?v=jtGrFbCnvNc
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II. felv. 
Hazám ária   

  (Beírás a keresőbe: Mint száműzött) 
Simándy József – Bánk áriája – Erkel: Bánk Bán - YouTube 
▶  3:52 
https://www.youtube.com/watch?v=r2sWQgCW7Wc 

      2015. jan. 21. - Feltöltötte: Máté István 

Simándy József – Bánk áriája – Erkel: Bánk Bán. Máté István ... Simándi József 70 
évesen énekli: Hazám, Hazám .. 

 

Bánk és Tiborc kettőse 
Bánk bán - Duet (Bánk - Róbert Ilosfalvy, Tiborc - György ... 
▶  9:25 
https://www.youtube.com/watch?v=eptiOPtSyuo 

     2010. febr. 6. - Feltöltötte: 70Tamas 

Ferenc Erkel - Bánk bán Bánk - Róbert Ilosfalvy Tiborc - György Melis Duet of ... 
Erkel: Bánk bán - Melinda ... 

 

Melinda áriája (Rost Andrea) 
Erkel - Bánk bán - Melinda áriája: Ölj meg engemet Bánk ... 
▶  3:39 
https://www.youtube.com/watch?v=q4BcNvGVfeE 

      014. szept. 2. - Feltöltötte: RestlessRusalka 

Melinda - Andrea Rost. ... Erkel - Bánk bán - Melinda áriája: Ölj meg engemet Bánk 
- Andrea Rost. Rusalka ... 

 

Gertrudis és Bán kettőse  

  (Beírás a keresőbe: Bánk, te itt) 
Erkel: Bánk bán - Gertrudis és Bánk duettje (Szőnyi Olga ... 
▶  11:53 
https://www.youtube.com/watch?v=fNpMZtKHZGE 

     2014. jún. 14. - Feltöltötte: Norina64 

Erkel: Bánk bán - Gertrudis és Bánk kettőse a 2. felvonásbólGertrudis: Szőnyi 
Olga, Bánk: Simándy József ... 

  

III. felv.  

Melinda és Bánk kettőse  

  (Beírás a keresőbe: Hol van fehér homlokod virága) 
Melinda és Bánk kettőse - Csavlek Etelka ... - YouTube 
▶  3:42 
https://www.youtube.com/watch?v=K2-VH7DoNKc 

      010. nov. 14. - Feltöltötte: Norina64 

Erkel: Bánk bán - Melinda-Bánk duett Melinda: Csavlek Etelka,Bánk bán: Simándy  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimxoXO2LrMAhXDVywKHYZDAGkQtwIILTAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dr2sWQgCW7Wc&usg=AFQjCNE8NYkDISS6hD_wmk5yD1hvg7jPWw&sig2=z93K6xro7SxjM0utUGc3Pg
https://www.youtube.com/watch?v=r2sWQgCW7Wc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi_xuO42brMAhWMWywKHWRBCz0QtwIIHTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeptiOPtSyuo&usg=AFQjCNHYIOo3tCqCzfn6p4OtSKohg4qm8g&sig2=mUB9zEGkbodXILe5S1Pbqw
https://www.youtube.com/watch?v=eptiOPtSyuo
https://www.youtube.com/watch?v=q4BcNvGVfeE
https://www.youtube.com/watch?v=q4BcNvGVfeE
https://www.youtube.com/watch?v=fNpMZtKHZGE
https://www.youtube.com/watch?v=fNpMZtKHZGE
https://www.youtube.com/watch?v=K2-VH7DoNKc
https://www.youtube.com/watch?v=K2-VH7DoNKc


  

Tiszaparti jelenet  

  (Beírás a keresőbe: Volt a világon)   
  Erkel: Bánk bán (ősváltozat) - Tisza-parti jelenet 1. - Kolonits ... 
  ▶  3:46 
  https://www.youtube.com/watch?v=TImfxmGzO3o 
  2010. nov. 16. - Feltöltötte: Norina64 
  Erkel: Bánk bán, 3. felvonás (Act 3) - Tisza-parti jelenet 1. rész (Mad Scene I.)    
  Ősváltozat/Original version  

 

  (             „                : Álmodj szeliden) 
  Bánk bán - Tiszaparti jelenet - 2. rész - YouTube 
                 
   https://www.youtube.com/watch?v=ssxKly5cH8E 
   2009. dec. 8. - Feltöltötte: 70Tamas 
   Ferenc Erkel - Bánk bán Tiszaparti jelenet - 2. rész A csónak készen vár...      
   Álmodj szelíden Melinda - Zsuzsanna ... 

 

 

Könyörgés  

   (Beírás a keresőbe: Isten, a holtnak) 
   Erkel Ferenc - Isten, a holtnak adj örök nyugalmat - YouTube 
   ▶  1:06 
    https://www.youtube.com/watch?v=QWxN3l_Z__c 
    2012. okt. 25. - Feltöltötte: MusicOfHungaroton 
    Erkel Ferenc - Bánk bán, Act III: Isten, a holtnak adj örök nyugalmat Réti József,     
    Ferencsik János, Komlóssy ... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TImfxmGzO3o
https://www.youtube.com/watch?v=TImfxmGzO3o
https://www.youtube.com/watch?v=ssxKly5cH8E
https://www.youtube.com/watch?v=QWxN3l_Z__c
https://www.youtube.com/watch?v=QWxN3l_Z__c
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L I S Z T   F E R E N C 

 

M a z e p p a Liszt Ferenc hatodik szimfonikus költeménye, amely Victor 
Hugo költeménye nyomán született 1851-ben. Az 1854. évi bemu- 

tatón, a weimari Udvari Színházban, Liszt vezényelte.  .  

A történet röviden a következő: Mazeppát, a kozák hetment elfog- 

ja az ellenség, és egy megvadított lóhoz kötözik. A paripa árkon-

bokron, erdőn-mezőn át vágtat az eszméletlen Mazeppával, míg 

össze nem rogy. A Mazeppára rátaláló emberek a sok szenvedést 

kiálló hőst vezérükké választják. 

Liszt érdeklődését felkeltette a kozák hadvezér története  és már a 15 

éves korában megjelent tizenkét zongoratanulmánya között,  a Transz- 

cendens etűdök első változatában is megtalálható, bár még cím nélkül. A 

darabot Liszt 1847-ben önálló darabként kiadta, immár Mazeppa címmel, 

és Victor Hugónak dedikálta. 

A szimfonikus költemény tulajdonképpen a negyedik 

transzcendens etűd zenekari feldolgozása. A zenekari mű 

erőteljes, lendületes darab, a zongoraetűdhöz képest har- 

sányabb, amiben Liszt számos naturalisztikus elemet al- 

kalmazott: ostorpattintás, a ló nyerítése, összerogyása stb.   

 

A mű ostorpattintás hangjával indul, majd rövid bevezető 
után, a 36. ütemtől harsonákon, tubán és mély vonósokon 
mutatkozik be a főtéma.   

A főtéma feldolgozásával fokozódik a vágta, amit nagy zenekari tutti 

és ritmusváltás érzékeltet. A 384. ütemtől lassul a tempó, meg-

megakadó kromatikus menetek és tompa üstdobütések jelzik a pa- 

ripa összeesését.  

Trombitaszó jelzi a megmentésre érkező embereket, majd 
két új, a zongoraetűdben nem szereplő dallamon mutatko- 
zik meg az újjászületés és a vezérré választás témája. A 
szimfonikus költemény nagyszabás befejezése ismét a 
főtémából alakul, és „magyar moll” jellegű kadencia zárja. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Liszt_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://hu.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://hu.wikipedia.org/wiki/Weimar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Transzcendens_et%C5%B1d%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Transzcendens_et%C5%B1d%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kromatikus_hangsor
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L I S Z T   F E R E N C   
 

L i s z t  é s  a  z o n g o r a v e r s e n y.  
Liszt a zongoraverseny műfaját is forradalmasította: a műfajt a 

szimfonikus költemény felé írányította.  Zongoraversenyének 
szólamai virtuozítással, káprázatos csillogással szólalnak 
meg, miközben szárnyaló gondolatok, lírai vallomások hor- 
dozói.  

Liszt zenekara a versenyműben  a szólóhangszerrel egyen- 
rangú társ. Példája nyomán számos ilyen szimfonikus fel- 
építésű versenymű született. 

 

Esz-dúr zongoraverseny  
A fenti jelzők Liszt Ferenc Esz-dúrzongoraversenyére is jellemzők. A 

hallgató emlékezetében – rendszerint már első hallásra: a legelső ütemekben 

felhangzó és az egész első tételen végigvonuló rendkívül pregnáns induló 

tematika – a második a lassú tétel témája, amelyet a mély vonósok vezetnek be, 

de teljességében a zongora tolmácsol –  a harmadik a finálét elondító hősi 

induló dallam. 

A versenymű megírásához 1848-ban fogott hozzá, de első fogalmazását kéőbb 

átdolgozta és csak abban az időben készítette el amikor  már visazavonult a nyilvános 

koncertezés- től, a komponálásnak és a vezénylésnek szentelte idejét.  1855. febru- 

árjában volt a bemutatója, A bemutatón Hector Beriloz vezényelt, 

a zongoraszólót maga Liszt játszotta, 

 

I. rész: Allegro maestoso. Tempo giusto. 

  

A vonóskaron szólal meg a markáns, főtéma, amelyre a fúvós 

hangszerek akkordjai felelnek, majd csatlakozik hozzájuk a zon- 

gora, „grandiozo” felíratú, szárnyaló kadenciájával.  –  A főtémát 

ezután  a zongora veszi á.  –  A zongora második kadenciája szé- 

les, díszes, olaszos dallam –  Ezt egy rövid időre felbukkanó lírai 

melléktéma követi a zongorán  –   majd egy surranó zongorafutam 

hangzik fel a szólóhangszeren , amely átvezet a következő részbe.  



-  2  - 

 

II. rész: Quasi Adagio  

A lassú tételben a mélyvonósok szólaltatják meg a szívhez szóló 
főtémát, amely egyre szenvedélyesebben bontakozik ki mindaddig, 
amíg a zongora és három hegedű kíséretében megszólal a daloló 
fuvola. Az első témát idéző klarinét és a triangulum csengő hangja 
vezet át a harmadik részbe, amely szünet nélkül követi a másodi- 
kat. 

 

III. rész. Allegretto vivace. 

Scherzo jellegű, variációs felépítésű, 3/4-es lüktetésű tétel. Indítá- 

sakor, illetve a tétel első részében fontos szerepet kap a triangu- 

lum (ami miatt támadások is érték Lisztet).  

Két új témája is van: az  e l s ő – az induláskor – triangulum 

kíéretes vonóspizzicaton  szólal meg,  a  m á s i k  játékos jellegű 

témát a zongora mutatja be.  

A zongorakadenciában ismét a jellegzetes főtéma tűnik fel, miköz- 

ben a páratlan lejtésű ritmika párosba vált. Visszatér még ezen- 

kívül a második tétel második témája is – oboán, klarinéton. A 

tétel zongorapasszázzsal ér véget.   

4. rész: Allegro marziale animato   

A negyedik tétel, a finálé, már nem hoz új témákat, az előző tételek 
témáiból épül. A témák erőteljes, 4/4-es induló formába egyesülve 
térnek vissza először a basszusokon, aztán a fafúvókon, majd a 
harsonákon és a nekik felelgető zongorán.  

A scherzo-téma a spiritoso előírású zongoraszólamban tér vissza, 
csillogóan és szellemesen.  

A zongoraverseny fokozatosan gyorsulva, hatásos befejezéssel ér 
véget. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M a z e p p a 

A Mazeppa Liszt Ferenc hatodik szimfonikus költeménye, amely 

Victor Hugo költeménye nyomán született 1851-ben. Az 1854. évi 

bemutatón, a weimari Udvari Színházban, Liszt vezényelte.  .  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Scherzo
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liszt_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://hu.wikipedia.org/wiki/Weimar
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A történet röviden a következő: Mazeppát, a kozák hetment elfog- 

ja az ellenség, és egy megvadított lóhoz kötözik. A paripa árkon-

bokron, erdőn-mezőn át vágtat az eszméletlen Mazeppával, míg 

össze nem rogy. A Mazeppára rátaláló emberek a sok szenvedést 

kiálló hőst vezérükké választják. 

Liszt érdeklődését felkeltette a kozák hadvezér története  és már a 15 

éves korában megjelent tizenkét zongoratanulmánya között,  a Transz- 

cendens etűdök első változatában is megtalálható, bár még cím nélkül. A 

darabot Liszt 1847-ben önálló darabként kiadta, immár Mazeppa címmel, 

és Victor Hugónak dedikálta. 

A szimfonikus költemény tulajdonképpen a negyedik 

transzcendens etűd zenekari feldolgozása. A zenekari mű 

erőteljes, lendületes darab, a zongoraetűdhöz képest har- 

sányabb, amiben Liszt számos naturalisztikus elemet al- 

kalmazott: ostorpattintás, a ló nyerítése és összerogyása 

stb.   

A mű ostorpattintás hangjával indul, majd rövid bevezető 
után, a 36. ütemtől harsonákon, tubán és mély vonósokon 
mutatkozik be a főtéma.   

A főtéma feldolgozásával fokozódik a vágta, amit nagy zenekari tutti 

és ritmusváltás érzékeltet. A 384. ütemtől lassul a tempó, meg-

megakadó kromatikus menetek és tompa üstdobütések jelzik a pa- 

ripa összeesését.  

Trombitaszó jelzi a megmentésre érkező embereket, majd 
két új, a zongoraetűdben nem szereplő dallamon mutatko- 
zik meg az újjászületés és a vezérré választás témája.  

A szimfonikus költemény nagyszabás befejezése ismét a 
főtémából alakul, és „magyar moll” jellegű kadencia zárja. 

  

  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Transzcendens_et%C5%B1d%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Transzcendens_et%C5%B1d%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kromatikus_hangsor

