
I. tétel: INTRODUZIONE – BEVEZETÉS → szonátaforma 
(fokozatos tisztulás az ősködből a zene sajátos eszközeivel) 

 
 
Lassú bevezetés (bevezető t.): mély vonósok → I. fuvola → mély vonósok → 3 trombitán a teljes téma → zk: a téma továbbfejlesztett változata 
(62 ütem)  
             jellegzetesen bartóki: kvart hangközök                         szenvedélyes, magyaros színezet 

    3X egyre jobban kiteljesedve      pentaton záró fordulat → népdalszerű 

Átvezetés  (12 ütem) 
 
Expozíció: FT                                   átvezetés                     „RÉZ-téma”                            MT                             ZT  (F – tonalitású) 
(154 ütem)      (58 ütem)                                                                  (19 ütem)     
 
                 K2-ből kitörő, fájdalmas, népdalszerű                 harsona                                   oboa                         a melléktéma motívumaiból 
 
Kidolgozás: FT zenei anyaga                               Új téma                                  „RÉZ-téma”                    a „réz-téma megfordítása) 
(171 ütem)              (40 ütem)                                          (43 ütem)                                   (25 ütem)                                           (60 ütem) 
                                                                           a bevezető-téma                                                                              imitációs belépések 
                                                                                változata 
              
 
                 egyre gazdagodó hangszerelése 
 
Visszatérés:                                MT     FT     „Réz- téma” 
(111 ütem+réz téma)                       (84 ütem)                                     (25 ütem) 
 
                                                                                                 feszültségből kipattanó                  fanfár – motívum 
                                                                                                     szuronyszerű FT, 
           ismét kvart-építkezéssel 
Két zenei gondolat: 

• FT szuronyszerűen kirobbanó fanfár – motívum 

• siratódallam 



II. tétel: PÁROK JÁTÉKA  → triós forma 
 

epizódként illeszkedik 
D – tonalitás a kisdob folyamatos lüktetésével 

 
 
 
 

 kisdob   PÁROK JÁTÉKA           kisdob          TRIÓ – SZERŰ       kisdob        PÁROK JÁTÉKA      kisdob 
 
 
 
 
  1. fagottok → k6                                   RÉZFÚVÓS – KORÁL                               az I. rész variált, összetettebb, 
  2. oboák → k3            változatosabb hangszerelése 
                        3. klarinétok → k7 
  4. fuvolák → T5 
                        5. trombiták → N2       l,   sz,   l,   t,   d   sz,   l, 
 
 
 
 

• a duók tematikusan nem függnek össze 

• szakaszok láncolata csupán 
 
 
 



III. tétel: ELÉGIA 
 
 

A mű magja: szenvedélyes magyaros dallam 
Hangulata: lírai → Bartók gyászos siratóéneknek nevezi 

búcsú az otthontól, emlékektől, hazától, ifjúságtól 

 

 

 
mély vonósok        hárfa, klarinét          I. tétel bevezetés     kétségbeesett stilizált I. tétel bevezetés visszatérés   kisfuvola 
                               fuvola futamok                témája            népi sirató  2. megjelenése 
                                            (34 ütem)                    (27 ütem)                              (21 ütem)                           (16 ütem) 
 
 
 
I. tétel kezdetére    színeffektusok             szenvedélyes                     brácsa, fafúvók                más hangszereken       az indulás nem pontos 
    emlékeztet              f majd ff                                                                   további bonyolítás               ismétlése 
                             bánatos oboa – szólót 
kvart – építkezésű           kísérnek                                                                                                                                      tisztult hangzatok 
 
 
                            a piccolo szünetekkel 
                            megszakított hangjai 
                                    színezik 
 
 
 
 
vigasztalan világ    távoli haza felidézésének képe                                                                                               az éjszaka gyászát megbékítő 

       képe                jellegzetesen magyaros motívum                                                                                                     természeti kép 

 

 



(A)  B 

IV. tétel: INTERMEZZO – MEGSZAKÍTOTT KÖZJÁTÉK 
 

Rondószerű: ABA – félbeszakítás – BA 
„A költő szerelmet vall hazájának, de a nyers erőszak hirtelen félbeszakítja a szerenádot, a durva, 

csizmás emberek rárontanak, még a hangszerét is összetörik.” (Bartók Béla) 

 
 

          A                    
 
                                                                                                                  (félbeszakítás) 
 
        oboa                               brácsa                                         klarinét                                      távolan, félénken                     fordítás fafúvókon 
    (vonósokon komoly moll          Téma: Lehár:Víg özvegy                    felcsendülő moll                        elmenetelük után 
                                               dallam)                            dallama groteszk indulóként                         dallam                           elcsukló hangon, de 
                                                                                       → goromba, útszéli polka                                                                      mégis folytatja a                                  
     klarinét  hegedű: kinyílik a dallam                                                                                                                               szerenádot 
 
      fuvola  Téma: Vincze Zsigmond            → kegyetlen, „vad röhögés” 
                                    A hamburgi menyasszony c. 
   fuvola dallam           operettjének dalbetétje 
 fordítás, változatai        bartóki átformálásban                → hegedűkön vursli – zene  
                                   (régi operett dal megzenésített              (durva, primitív 
                                              emléke)                                 hangulatfestő elemek) 
                                    → aszimmetrikus nemes  

melódia 
                                 
                                                                                           Erőszakosan elnémítják 

                                                                                           a hazaszeretet hangját 

 
„SZERENÁD”                   „ + ” OLDAL                      „RÉSZEG BANDA”                        „ + ” OLDAL                      „SZERENÁD” 
 
 Imádott hazájához szól                                                  „ – ” OLDAL 

  A  B 



V. tétel: FINÁLÉ 
Szonátaforma, de túlmegy annak szerkezeti keretein 

• Néptánc-forgatag, felszabadult népünnepély, boldog szabadságérzés 

• Bartók legnagyobb szabású néptánc fináléja 

• „Életigenlés” → a népek testvériségének zenei képe 
 

  átvezetés 
 
  
 
1. fanfár-téma          imitációs belépéssel  variált ismétlés      nagyrészt          nem pontos                fugató az                    
     (kürt)                   perpetuum mobile         (45 ütem)        a B anyaga            ismétlés              1. fanfár-témából            kanásztáncszerű 
    (4 ütem)            karakterű ♫ -os menet                              (22 ütem)             (38 ütem)                 (13 ütem)                        (13 ütem) 
                             vonósok 
        
 
 
 
 
            átvezetés 
           (új anyag) 
                                                                                                   (32 ütem) 
 
2. fanfár-téma                  (középrész)                         1. fanfár-téma                 2. fanfár-téma             táncszerű coda 
     trombitán                                                augmentált (megnövelt)                  (az 1. fanfár-téma 
    (eredetiben)                                                                                                                         változata                                 2-3 üteméből) 
                 (106ütem)                          (27 ütem)           (64 ütem)                     (73 ütem)                      (16 ütem)          szédítő száguldású 

     fordításban              fúga a 2. fanfárból                                                                                                                        F tonalitású vég 

                 (36 ütem) 
kürtön és trombitán (116 ütem) 
Téma: Az idegenbe szakadt zeneszerző szebb jövőbe vetett hite, a megaláztatásokon felülemelkedő ember optimizmusának jelképe 
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