
Budakeszi – Négy nagy – olvasmány 
Röviden a művekről 

L i s z t  F e r e n c 
 
Esz-dúr zongoraverseny 
Liszt Ferenc a romantikus költő merész lendületével a szimfonikus költemény 
felé irányítja a zongoraverseny műfaját is. Esz-dúr zongoraversenyének zongo- 
raszólama addig nem is sejtett virtuozitással, csillogással szólal meg, miközben 
merészen szárnyaló gondolatok, mélyértelmű lírai vallomások hordozója. A ze- 
nekar pedig nem egyszerű kísérője a szólóhangszernek, vele egyenrangú társ a 
zene tolmácsolásában.                                                                                                                      
 
Az I. méltósággal megszólaló gyors tétel (Allegro maestoso) már az elejétől íze- 
lítőt ad a zongora pompás hangzásából és az egész tételen uralkodó pergő futa- 
maiból.  
A II. lassú tételben (Quasi adaguo) egyre szenvedélyesebben bontakozik ki a 
vonósok és a zongora hangjaiban vérbeli romantikus dallamával az első téma, 
majd helyet ad a három első hegedű és zongora kíséretével felhangzó,  második 
zenei gondolatnak.  
A III. élénk, gyors tételben (Allegretto vivace) a szeszélyes vidámság hangulata 
árad szét. 
Az indulószerű IV. tétel  (Allegro marciale animato),  különösen pedig finaléja 
színes összefoglalója, vidám seregszemléje  a verseny korábban elhangzó témái- 
inak 
 
Krisztus – oratórium  
Liszt Ferenc legnagyobb szabású és egyik legjelentősebb műve. Komponálá- 
sára rendkívül hosszú időt fordított, 12 éven át dolgozott rajta, 1855-ben kezdett 
hozzá és 1867-ben fejezte be.  
 
A hatalmas mű méretére jellemző, hogy egyedül a 12. rész időtartama 40 perc, a 
teljes kompozíció előadása három órán át tart. Három tétele – Karácsonyi orató- 
rium, Vízkereszt után, Szenvedés és feltámadás – 14 számból áll. Szövegét ma-
ga Liszt Ferenc állította össze a Biblia és a katolikus szertartás szövegeiből 
 
Mazeppa 
 
Liszt egyik legeredetibb alkotása, amely az életerőt, a mozgást, a rohanást, a 
cselekvés aktivitását, a legyőzhetetlen energiát fejezi ki, A szimfonikus költe-
mény megírására Victor Hugonak (Vikor Ügó) Mazeppáról, a hős kozák het- 
manról szóló verse ihlette, 
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Ivan Stefanovics Mazeppa János Kázmér lengyel király udvarában él. Büszke,  
szenvedélyes természete miatt összeütközésbe kerül környezetével, ezért lovára 
kötözik és a lovat korbáccsal kikergetik a pusztába. A zene hangjai tökéletesen 
ábrázolják amint vadul száguld a ló és a szerencsétlen ifjú már sok sebből vér- 
zik, amkor összerogy alatta. Az ifjút a puszta fiai, a kozákok mentik meg és ma- 
guk közá fogadják. Mazeppa hősiességével, bátorságával hamarosan vezérük 
lesz..  
 
A szimfonikus költemény a vers közepénél kezdődik. A mű elején felcsendülő 
hangok azonnal a cselekmény legtragikusabb részébe viszik a hallgatót Az os- 
torcsapásként felhangzó akkorddal kezdetét veszi a halállovaglás démonikus 
ábrázolása. –  Mazeppa megmenekülése után  dicsőséget dicsőségre halmoz. Az 
először mollban megszólaló kozák induló dúrban hangzik fel újra,  hogy jelezze:  
Mezappa hazára talált, népe szeretettel veszi körül, ő pedig bátorságával és jelle- 
me nagyságával méltó szeretetükre. 
 
 
A Villa d’Este szökőkútjai 
 
Az Anné de Pélerinage (Vándorévek) III. kötetének 4. darabja. Liszt Ferenc 
Itáliában az 1877-78.-as években sokat időzött az Este család híres tivoli villá- 
jában. Az ott töltött napok emlékét idézik A Villa d’Este szökőkútjai és A Villa 
d”Este ciprusai című darabjai. Amit a darabban elsőként észrevesz a Liszt zené- 
jét kedvelő hallgató, a hangzás egészen új varázsa és költészete. A sok gyön- 
gyöző szökőkút hangját, ragyogását, illatát ábrázolva elsőrendű kompozíciós 
elemmé válik a hangszín.  
 
E r k e l  F e r e n c 
 
Hunyadi László 
Opera 3 felvonásban. Szövegét Egressy Béni írta. 
 
Négy évvel első operájának bemutatója után, 1840-ben, Erkel Ferenc újabb ope- 
ráját láthatja a közönség. Ez a hősi-lírai remekmű Hunyadí János és Szilágyi Er-   
zsébet idősebb fiának, Hunyadi Lászlónak a tragédiáját jeleníti meg a színpadon. 
Történelmi háttere adott valóság: László fiatalon megismerkedik a hazáját fe- 
nyegető sötét politikai cselszövényekkel. Alig 16 éves, amikor Brankovics szerb 
fejedelem fogságba veti. Közvetlenül a nándorfehérvári győzelem után szembe- 
kerül Cilleivel, a német származású főúrral, aki minden eszközt megragad, hogy  
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a Hunyadi családot kiirtsa. Még világszerte zúgnak a harangok, melyek Hunyadi 
János hatalmas nándorfehérvári győzelmét ünneplik, még világszerte a magyar 
hősről beszélnek, aki megmentette Európa kultúráját a törökdúlás elől, amikor 
Cillei és társai már a Hunyadi fiúk, László és Mátyás elveszejtésére szövetkez- 
nek. Innen a történet, amely V. László király hitszegésének következtében az 
ifjú Hunyadi László vérpadra küldésével be is fejeződik. 
 
Az opera I. felvonása Nándorfehérváron játszódik, ahol Cillei Ulrik kormányzó 
azt hiszi, hogy László életére törhet, de őt éri el a  végzete. A II. felvonás hely- 
színe Temesvár, ahol V. László ígéretet tesz az édesanyának, Szilágyi Erzsébet- 
nek, hogy fiait megvédelmezi. A III. felvonás Budán történik, ahol bekövetke- 
zik a tragédia, a hitszegő király Lászlót lefejezteti. 
 
Erkel már az opera nyitányában előre vetíti a történteket, zenével utalva a cse- 
lekmény fontosabb részleteire.Már az elején megszólal a László személyére uta- 
ló Rákóczinóta-töredék, amelyből kiformálódik  az I. felvonás Hunyadi induló- 
ja, a magyar szabadság zenei jelképe és megszólal benne Gara Máriának, László 
menyasszonyának búcsúáriája, a cselszövő Cillei halálát hirdető verbnnkos kó- 
rusdal dallama, és László hattyúdala is. 
 
Bánk bán 
Opera 3 felvonásban. Szövegét Katona József drámája nyomán Egressy 
Béni írta. 
 
Katona József alkotása – nemzeti drámánk – sokáig foglalkoztatta Erkelt. Ám, 
mikor elkészült, fiókjában rejtegette, hiszen azokban az időkben nem lehetett a 
színpadon megszólaltatni Tiborc keserű panaszát, Bánk kemény vádjait, 1861-
ben, mikor a zsarnokság végre kis időre engedett, a Nemzeti Színház előadta. A 
magyar közönség pedig tudatában volt,  hogy Erkel Ferenc méltó társa a szabad- 
ságharcos olasz zeneköltőnek, Giuseppe Verdinek.   
 
A darab a XIII. század elején II. Endre király uralkodásának idején játszó- 
dik Visegrádon, és a Tisza partján. Bemutatása óta legnagyobb zenedrá- 
mánkként tartjuk számon.  Zenéjében is a legnagyobb magyar zeneművek 
közé tartozik.  A II. felvonás kezdetén elhangzó híres ária– „Hazám, hazám, Te 
mindenem…”  szinte nemzeti jelképünkké lett. de sokatmondó a jelenetet köve- 
tő duett is,  Bánk és Tiborc kettőse, első részében Tiborc megrázó panaszával, 
záró részében a diadalmas csaták emlékével. Hasonlóképpen egy másik duett, 
Gertrudis királyné és Bánk kettőse, amely az idegen zsarnokság képviselőjének 
halálával végződik. 
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Ünnepi nyitány 
Erkel egyetlen önálló szimfonikus alkotása, amelyben megcsodálhatjuk az 
érett mester formaépítő művészetét, 1887 öszén készült, a Nemzeti Színház 
fennállásának 50 éves jubileumára. Megszólalnak benne néhány operájának 
dallamidézetei mellett a Szózat hangjai, majd záró ütemeiben a Himnusz dal- 
lama csendül fel először halk megilletődöttséggel, majd a teljes zenekaron szen- 
vedélyes fokozódásban. 
 
B a r t ó k  B é l a 
  
A fából faragott királyfi-  
Bartók Balázs Béla szövegére írt A kékszakállú herceg vára  című operája   egy 
operapályázaton megbukott. A zeneszerző ezért – s amint ő fogalmazott: „ még 
sok másféle személyes kudarc miatt” –  szinte teljesen visszavonult a komponá- 
lástól. Zongoristaként is csak alkalmilag lépett fel, minden idejét a népzenének 
szemtelte. Balázs Béla szövege azonban visszatérítette az alkotómunkához és    
a világháború első éveiben, 1914 – 1916 esztendőkben, megírta első táncjátékát, 
A fából faragott királyfi címmel 
 
„A táncjáték zenéje szimfonikusan kidolgozott muzsikaféle, szimfonikus költe-
mény – mondotta róla – világosan megkülönböztethető benne három rész. Az 
első a királykisasszony és a fabáb táncáig terjed. A második, amely az elsőnél 
sokkal nyugodtabb, középtétel jellegű és a fabáb újabb megjelenéséig terjed,  A 
harmadik az első megismétlődése, de fordított sorrendben, amit a szöveg termé- 
szetszerűleg megkövetel.” 
 
A témák jellemeket,  fejlesztéseik cselekményt  ábrázolnak. A királykisasszony 
színes, szeszélyes, majd bűnbánó, a királyfi bensőséges, dacos, életerős, majd 
negbocsátó zenéjével szemben áll a fabáb gépszerű, vaskos, recsegő, lélekte- 
len ritmusa és a természet örökös változása, az ébredő, áradó, vihazó vad erők.  
 
Allegro  barbaro 
Ez a zongoradarab, amelyet Bartók 1911-ben komponált, nemcsak Bartók 
életművében, hanem az egész magyar zenetörténetben korszakos jelentőségű 
alkotás. A címben előre jelzett barbár elem őserővel tör be az európai műzenébe. 
A teltfogású hangzatok szinte a  zongoraszerűség határát súrolják. Ezen túl már 
csak az ütőhangszerek effektusait idézheti a zongora, amelyeket a zeneszerző 
egy ideig fel is használ. A pörölycsapásként lezuhanó akkordok azonban nem 
motorikus egyenletességgel szólalnak meg, hanem a népzenéből ismert rubató-  
szerű tagolással. 
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Cantata profana 
/Világi kantáta/. A vegyeskarra, nagyzenekarra, tenor- és baritonszólóra írt mű 
szövegét Bartók egy román kolinda-ének két változatából maga fordította ma- 
gyarra.  A háromrészes kantáta Bartók 1930-as évek körüli lelki válságát fejezi 
ki, iszonyatát az őt körülvevő valóságtól, amelyből az atyai házból kiszakadó, a 
vad természetben kinnmaradó fiúk történetében szinte maga is szarvassá válva 
az ősrengetegbe menekül.  
 
Az I. rész zenekari előjátéka egymásbafonódó szólamaival az ősrengeteg világát 
eleveníti meg,. Az első szakasz zárórészében a zenekar sejtelmes hangjai felett a 
kettőskórus titokzatosan közli: a vadászó ifjak „szarvassá változtak”.  
A  II. részben az aggódó apa a szarvasnyom után elindul fiai keresésére. A hűs 
forrásnál megtalálja a szarvasokat (szarvassá vált fiait) és célba veszi őket. 
Megszólal a legnagyobb szarvas, a legkedvesebb fiú: „Kedves édesapánk. Ránk 
sose célozz”. Majd az apa visszahívó szavaira válaszol: „A mi szarvunk ajtón be 
nem férhet, csak befér a völgyekbe, karcsú testünk gúnyában nem járhat,  csak 
járhat a lombok között”. 
A III. rész a dráma lírai visszhangja, összefoglalója. A kórus lassú lejtéssel meg-
ismétli a drámai előzményeket, majd kimondja a helyes ítéletet. A kantáta a vég- 
telen természet békés nyugalmát sugalló harmóniáival zárul 
 
Concerto 
Bartók Béla két évvel halála előtt Amerikában írta öttételes zenekari Con-
certoját. Címe a barokk kor zenéjének különféle hangszereket és hangszer-
csoportokat szembeállító műfajára utal, a három évszázaddal korábbi műfajjal 
azonban csak annyiban rokon, hogy zenekarának egyes hangszerei és hangszer- 
csoportjai szólisztikusan szólalnak meg.  A Concerto Bartók művészetének vég- 
ső összefoglalása    
 
I. tétel: Bevezetés 
II. tétel: Párok játéka 
III. tétel: Elégia 
IV. tétel: Félbeszakított közjáték  ) 
 
A IV. tétel cselekményét így értelmezi Bartók: egy ifjú szerenádot ad kedve- 
sének. Durva, részeg banda zavarja meg az eseményt, összetörik a hangszerét.   
A szerenádot adó fiú dala valójában imádott hazájához szól. Ennek kifejezésére 
Bartók a második témaként megszólaló közismert operett-dallamot formálja át 
aszimetrikus lejtésű, bensőséges, nemesen egyszerű dallammá: "Szép vagy, 
gyönyörű vagy Magyarország..." A IV. tételben a kíméletlen erőszak és a 
tönkresilányított hazafias eszmények tragikusan egyenlőtlen küzdelme zajlik. Az  
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utolsó tétel a Bartók egész életét végigkísérő néptáncfinálék típusát képviselve, 
az idegenbe szakadt zeneszerzőnek egy szebb jövőbe vetett hitét, a minden 
megpróbáltatáson felülemelkedő ember elszánt optimizmusát jelképezi, Békés 
nyugalmát sugalló harmóniáival zárul..   
 
Kontrasztok 
A kontrasztokat szándékosan egyszerű szerkezetű, virtuóz, mutatós darabnak ír-
ta Bartók. Ezt várta a két megrendelő művész: világhírű hegedűművészünk Szi- 
geti József és a maga műfajában éppoly híres „jazz király”, Benny Goodman,    
Az I. tétel „Verbunkos”, amelyben a szerző alkalmat adott Szigetinek, hogy be- 
mutassa pompás magyar hegedűstílusát, amit Goodman ugyancsak pompás ka- 
denciával jutalmazott. A II. tétel, „Pihenő”, arra mutat, hogy Bartók nem érezte 
elégnek a lassú-friss alapformát, kellett egy közbeiktatott személyes hangvételű 
tétel is. A III. tétel főrészében még csak epizód egy bukdácsoló, groteszk motí- 
vum, amelyből aztán a visszatérésben megszületik a jelképesen „jazzes” jelenet,  

  
Mikrokozmosz 
Bartók Béla hat füzetbe rendezett nagy sorozata l940-ben jelent meg (a Boosy 
and Hawkes (Búzi end Hóksz) kiadónál. A sorozatot második fiának, Péternek 
ajánlotta, aki.1933-ban nagyon kérte Bartókot, hogy taníttassa zongorázni. 
„Gondoltam egy nagyot és merészet – írta egyszer Bartók – és magam fogtam 
ehhez a számomra kissé nehéz feladathoz.” Így lett aztán a Mikrokozmosz 
alcíme :„Zongoraiskola a kezdet kezdetétől.” A sorozat egyik jellegzetessége, 
hogy számos darab egészen közeli rokonságban áll a nagy Bartók művek egy-
egy részletével, témájával. Ez is utal arra, hogy a 20. század nyelvén megírt 
zongoraiskola – Mikrokozmosz, Kis világ –  elvezet a Makrokozmoszba a 
20.századi zene nagy világába. 1927-től szerzői estjein Bartók rendszerint a 
Mikrokozmoszból is műsorára tűzött egy-egy darabot.   
  
K o d á l y  Z o l t á n 
  
Budavári Te Deum 
 
A törökökkel vívott 150 éves harcában döntő fordulatot jelentett a magyarság 
számára Budavár visszavétele. A 250. évforduló alkalmából írta Kodály Zoltán   
híressé lett Te Deum- át (hálaadó énekét: : Téged Isten dicsérünk…) 
 
A nagyzenekarra, vegyeskarra és szólónégyesre írt mű  a trombiták diadalmas 
fanfárjával, a kórus fénylő, telt zengésével indul. Szárnyaló erejű, hatalmas fúga 
zengi a „Pleni sunt coeli” kezdetű részt, utána nagy nyugalmat sugároz a „Te  
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gloriosus” A „Te per orbem terrarum” szakasz után a szólók veszik át a szót a 
„Tu rex gloriae”-ban és így folytatódik tovább Kodály fenséges zenéjével, esdő, 
kérő, diadalmas, dicsőítő hangjával a hálaadást kifejező, liturgikus eredetű ősi 
szöveg,   
 
A mű szövege pentaton fordulatokban bővelkedő, gyökeresen magyar muzsi- 
kával párosul. Így az egyetemes értelmű, latin nyelven megszólaló Te Deum-ot 
mélyen magyar alkotásnak érezzük. 
 
Galántai táncok 
Kodály saját feljegyzése szerint Galántán töltötte gyermekkora hét legszebb 
esztendejét. Híres volt akkoriban Mihók prímás bandája, hírük Bécsbe is elju- 
tott. A fiatal Kodály a cigánypk által játszott zenével, köztük a verbunkossal is 
Galántán találkozott először. Ezek motívumaiból született később a Budapesti 
Filharmóniai Társaság fennállásának 80. évfordulója alkalmából a nagy nép- 
szerűségre szert tett Galántai táncok.   
 
Háry János 
Kodály Zoltán daljátéka 4 kalandban, elő- és utójátékkal. Szövegét Garay 
János Obsitos című elbeszélő költeménye alapján Paulini Béla és Harsányi 
Zsolt írta. Játszódik Nagyabonyban, a burkus határon, Bécsben és Mailand-, 
ban a XIX. század elején. 
  
„Már Garay költeményében is megtalálható az az eszmei mag, amelyet a daljá- 
tékban a két szövegíró, de mindenekelőtt Kodály Zoltán bontott ki teljesen. Háry 
a paraszt mesemondót képviseli, aki egy képzelt világ mesés kalandjaiban a nép 
álmait, vágyait jeleníti meg.. .a huszárruhába öltözött magyar mesehős igazságot 
tesz a francia és német császár cívódásában…a huszármentés, huszárcsákós pa- 
rasztlegény egy intésével leparancsolja kováról a világverő Napóleont, vitézsé- 
gének, lovagiasságának még a világszép bécsi királykisasszony sem tud ellen- 
állni, A falujához, otthonához, népéhez és hazájához való hűséget képviseli, … 
midőn a császári palota és a tiszaháti kis falu között kell választania, a paraszti 
sorsot, népe sorsát vállalja” – S hozzá tehetjük még az Operakalaúzból vett 
idézethez, a királykisasszony helyett kedvesével, Örzsével tér vissza…A Hős –  
és éppen ez Kodály daljátékénak legvarázsosabb vonása – a történet legme- 
részebb fordulatai között is megmarad józan magyar parasztlegénynek. 
 
Az első kaland végén történik, hogy Háry a burkus határon megismerkedik 
Napóleon feleségének, Mária Lujzának a kocsisával, az öreg Marci bácsival. 
Tőle tudja meg, hogy Mária Lujza kíséretével Bécs felé indulna, de a burkus  
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strázsa nem akarja átengedni őket. Háry megsajnálja a szépséges császárnét, 
megragadja az őrházat és egyetlen rántással átbillenti a határon. Marci bácsi 
jókedvében dalolni kezd: „Ó, mely sok hal terem az nagy Balatonba’…”  Háry 
és Örzse is dalba kezdenek: „Tiszán innen, Dunán túl…” 
 
Kodály Zoltán, mint végig a darabban, magyar népdalt énekeltet a magyarokkal. 
A két fiatal kettősével szemben, amikor a II. kaland elején  a bécsi Burgban 12 
órakor megszólal a harangjáték, nyoma sincs benne magyar népzene. Kodály 
Háryjában csak a daljáték magyar alakjaihoz, eseményeihez kapcsolódik magyar 
népzenei elem.     
 
Mátrai Képek 
 
Kodály Mátra-vidéki népdalokból formált nagyszabású vegyeskari műve. A fel- 
csendülő népdalok egyazon vidéken keletkeztek, belső tartalmuk is megegye- 
zik. Változatos sokszínűségük rendkívül gazdagion mutatja be az ottlakó embe-  
rek életét.  
 
A kórusmű, amelyet egyesek kórusszimfóniaként is említenek, három fő részből 
áll: betyárballada – bujdosás, hazavágyás, újra itthon – lakodalom.  Többnyire 
négy  szólamban  hangzik fel – szoprán, alt, tenor, basszus – időnként a szóla- 
mok ketté is válnak, A népdalokat eredeti formájukban hagyta meg Kodály, a 
kísérő szólamok hol alátámasztják, hol körbeövezik őket. A betyárballada 
főhőse , Vidrócki, Monosbélen szúletett 1837-ben. Mint közülük oly sokan, ő is 
az erdőségekbe menekült, vállalva a haramiák nehéz, de szabad életet, mntsem 
hogy a földesúri és a német elnyomás szomorú időszakában idegenben legyen 
katona. A kórusmű 1931-ben keletkezett. 
 
Psalmus Hungaricus 
Pest – Buda – Óbuda egyesítésének ötven éves évfordulójára írta Kodály 
Zoltán. A szöveg szerzője Vég Mihály kecskeméti prédikátor, aki versét 1550 
körül az 55. zsoltár nyomán írta. A nagyzenekarra, vegyeskarra, gyermekkarra 
és tenorszólóra írt kompozíció formája nagyszabású rondó. Az alaptéma ötfokú 
dallam, Kodály saját szerzeménye A mű drámai mélyégével, tökéletes formai 
felépítésével, mondanivalójának egyetemességével és erejével az új magyar ze- 
neirodalom legkimagaslóbb alkotásai közé tartozik.   
 
  


