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3. Volkmann magyaros és magyar vonatkozású zongoraművei

3.1 Áttekintés
Volkmann szinte valamennyi műve a négy évtizedes magyarországi tartózkodás alatt
íródott, így joggal gondolhatjuk, hogy kompozícióit a magyar közeggel való érintkezés
ihletette. Jelen dolgozat azonban csak azokkal a magyaros és magyar vonatkozású szóló, illetve négykezes zongoraművekkel foglalkozik, amelyek címükben is hordozzák
keletkezésük magyarországi indíttatását, tehát konkrét utalásokat tartalmaznak egyes
eseményekre, helyszínekre, vagy személyekre.
Volkmann 76 opus számmal ellátott és hét opusszám nélküli darabja között
viszonylag nagy számban találunk zongoraműveket, illetve ezek közül néhánynak a
zenekari átiratát. A kompozíciók között azonban még fellelhetők kisebb-nagyobb
kamaraegyüttesre, vagy nagyzenekarra írott darabok is. Volkmann szerzeményeit szinte
kivétel nélkül Magyarországon mutatták be, illetve adták ki először. Kamaraműveiből
említésre méltók Volkmann zongorás triói és vonósnégyesei, a nagyobb apparátusú
együttesekre írt darabok közül pedig vonószenekari és szimfonikus zenekarra komponált
művei. Feltétlenül meg kell említeni még a két versenyművét is, a zongora- és a
csellóversenyt, melyek közül az utóbbi a mai napig a csellisták népszerű
repertoárdarabja. Volkmann ezeken kívül még számtalan szonáta, dal és kórusmű
szerzője is volt.
A dolgozatban elemzésre kerülő művek három különböző időszakból származnak:
a Souvenir de Maróth [Pilismaróti emlék] című impromptu (op. 6) 1852-ből, az
Ungarische Lieder [Magyar dalok, op. 20, 1855] és a Visegrád-ciklus (op. 21, szintén
1855) a bécsi tartózkodás idejéből, az Au Tombeau du Comte Széchenyi [Széchenyi
sírjánál, op. 40] valamint a Sieben ungarische Skizzen [Magyar zenevázlatok, op. 24]
pedig 1860, illetve 1861-ből. Ezek közül kettő – a Visegrád és a Sieben ungarische
Skizzen – több tételből álló sorozat, ciklikus mű.
A Souvenir de Maróth és a Visegrád című zongoradarabok három év különbséggel
keletkeztek (1852, ill. 1855), de mindkét művet ugyan azon helyszín ihlette. A hat
szobás, emeletes, fő- és hátsófrontján is nyitott erkélyekkel épült pilismaróti Heckenast
kúria és a gyönyörű, magával ragadó természet, a ház mögötti parkból könnyen
megközelíthető Duna-part egy alkotó ember számára inspiráló környezet. Különösen
akkor, ha ugyanitt támogató, hasonló szellemiségű barátokra is talál. A kúria, mely
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egyfajta alkotóházként is funkcionált, Volkmann számos művének bölcsője volt: a
Souvenir de Maróth az életrajzi fejezetben1 már említett „Volkmann-szobák” csendes
magányában fogant, akárcsak az – ugyan Bécsben komponált, de a Pilismarót környékén
tett kirándulások emlékét őrző – Visegrád-ciklus. Nem csoda tehát, hogy a zeneszerző,
aki gyakran töltötte idejét ebben a festői környezetben, emléket állított ennek a
helyszínnek. Egy rajnai utazás alkalmával így írt Heckenastnak 1865. június 22-én:
A Rajna engem gyakran Maróthra emlékeztetett, a hegyek csoportosulása és a folyam
kanyarulata gyakran hasonló látképet nyújtott, mint Maróth, amit ez csak még becsesebbé
tett számomra; ezért már nagyon várom az időt, mikor újra láthatom. Ha újra Maróthra
jövök, arra kérem, hogy hívjon meg egy gondosan kiválasztott kört, akiknek az utazási
élményeimet egy előadás-sorozat keretében elmesélhetem, hogy ne kellejen mindenkinek
egyenként ugyanazt elmondanom. Remélem, hogy a belépőjegyekből nyert haszon fedezni
fogja utazásom költségeit.2

A Souvenir de Maróth című kompozíció egy néhány oldalas kis karakterdarab,
ajánlása Ida Wigand kisasszonynak3 szól, alcímnek pedig az Impromptu műfajmegjelölést kapta. Alaphangulata pontosan azt az örömteli időszakot tükrözi, melyet
Volkmann – szinte majdnem minden évben – nyaranta a villában töltött. Ugyan az
ajánlás nem Heckenastnak szól, de a darab címében – „souvenir” [emlék] – Volkmann
utal arra, mennyire hálás barátjának, annak nagylelkű gesztusáért, melyet ilyen módon
apró ajándékkal hálál meg.
A Visegrád című zongoraciklus Volkmann öt éves bécsi tartózkodása alatt
íródott, mely város fontos állomása volt életének. Az op. 5 b-moll trió hatalmas sikerét
követően beigazolódott a zeneszerző régi meggyőződése, miszerint, ha idejét teljes
mértékben a komponálásnak szentelhetné, képes lenne nemzetközi viszonylatban is szert
tenni elismertségre. Ez az elképzelés vezette őt Európa egyik legnagyobb zenei
centrumába, Bécsbe. A lehetőség csábító volt – a hely közelsége és a zeneszerző német
származása miatt. Azonban Volkmann nem sejthette, hogy a zenei fellegvárnak számító
osztrák fővárosban a nagyszámú és jól ismert kortárs zeneszerzők között kellett volna
elismertséget szereznie, így óriási hátránnyal indult, mely nem adott teret számottevő
karrier-lehetőségnek. Nem csak a nélkülözést, hanem a pesti barátok, támogatók hiányát
is megsínylette. Valóságos száműzetésnek érezte ezeket az éveket és folyton
visszavágyott szeretett magyar környezetébe. Bécsben anyagi gondokkal is küszködött,
1

„Volkmann-szobák”-kal kapcsolatban lásd az 1.8 alfejezetet.
„Am Rhein wurde ich oft an Maróth erinnert: die Gruppierung der Berge und die Windung des Stromes
boten oft Ähnliches wie bei Maróth und machten mir dieses nur werter: ich freue mich deshalb schon
sehr auf die Zeit, wo ich es wieder sehen kann. Wenn ich wieder nach Maróth kommen werde, so
ersuche ich Sie, einen gewählten Kreis einzuladen, dem ich meine Reiseerlebnisse in einem Zyklus von
Vorträgen mitteilen werde, damit ich nicht alles jedem einzeln erzählen muss. Ich hoffe, dass der aus
den Entree-Preisen erzielte Gewinn einen Teil meiner Reisekosten decken werde.” Volkmann, Hans:
(közr.) Briefe von Robert Volkmann. (Lepzig: Breitkopf und Härtel, 1917). 239–240.
3
Ida Wigand, Georg Wigand lánya, Heckenast Gusztáv rokona. Szemző Piroska: „Heckenast Gusztáv, a
zenei kiadó. Liszt Ferenctől Volkmann Róbertig”. i.m., 453.
2
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csak Heckenast nagylelkűségének köszönhette, hogy bár szerény körülmények között,
de képes volt fenntartani magát.
Ön már olyan sok bizonyosságát adta barátságának és jóindulatának, hogy bizonyára
őszintének fogja venni az Ön irányába tanúsított szívbéli rokonszenvemet. Gyakran
erősítem magam az Önre és házára való emlékezéssel, és ez nagyon kedves emlék
számomra… Visegrádom-nak új lenyomatai néhány nap múlva Pestre érkeznek.4

A Visegrád nyomtatott kottájának első kiadásában, mely a Rózsavölgyinél jelent meg,
kétnyelvű, német és magyar bevezetés olvasható:
E kis hangábra könyebb [sic!] megértése tekintetéből szerző a tárgyra nézve, melly [sic!] azt
benne költé [sic!], e néhány észrevételeket csatolja ide:
Magyarhon feldunai részén áll Visegrád, a hajdan híres királyi lak, a legtöbb magyar
királyok székhelye: ezek közül a leghatalmasabbak különös vonzalommal lévén e vidék és
vár iránt, koruk minden ékességével feldíszíték [sic!]. A folyam partján a király és királynő
legékesebb palotái díszelegtek, onnan a kerti osztályok, tavak, szökőkutak, műalkatok, az
átmenetet függőkertek képezték, megannyi ékességei hegyoldalnak. A tulajdonképi várt
azonban a 1100 lábnyi magas sziklatömbön álló fellegvár képezé [sic!]: hol egyszersmind
az ország-korona őriztetett.
A címlap Visegrádot ábrázolja, az 15-ik század végén Hollós Mátyás király idején. Balra a
sziklafalon épült hatalmas torony sz. László korától óta, ki lázangó [sic!] bátyját az
erőszakos tettei miatt először elűzött Salamont itt fogságban tartotta (1081) Salamon-tornya
nevét viseli. 1529-ben Visegrád II Szolimán által meghódítaték [sic!] és 1595-ig a török
hatalmában maradt. 1605-től 1661-ig újólag török birtokban volt. Minekutána a királyi
díszépítmények, főkép az alsó paloták ezen ostromlók által igen sokat szenvedtek, Lipót
császár 1702-ben fellegvárat is légbe repíteté [sic!], ne hogy a Rákóczy-féle Kuruczoknak
rejtek helyül [sic!] szolgáljon, ez idő óta Visegrád rom.5

A Heckenastnak ajánlott zongoraciklus 12 zongoradarabból áll, alcíme 12 Musikalische
Dichtungen [12 zenei költemény]. A sorozat négy részre tagolható: az elsőben (1–3.
darab) lovagi jeleneteket, a másodikban (4–6. darab) szerelmi, menyegzői képeket, majd
(7–10. darab) jellemképeket, s végül a Vár és a Salamon-torony végzetét ábrázolja (11–
12. darab).6 Volkmann számtalan ciklikus zongoraművet komponált. Már az opus 1-es
Sechs Phantasiebilder című műve is egy hat darabból álló sorozat.
Ezeken a korai szerzeményein elsősorban Mendelssohn hatása érződik, bár az
opus 1-es Sechs Phantasiebilder azt sejteti, hogy a Mendelssohnnál csak öt évvel
4

„Sie haben mir ja so viele Beweise von Freundschaft und Gewogenheit gegeben dass Sie auch gewiss
eine herzliche Zuneigung zu Ihnen von meiner Seite als ungeheuchelt und aufrichtig gemeint nehmen
werden. Ich bekräftige mich oft in der Erinnerung mit Ihnen und Ihrem Hause, und es ist mir eine sehr
liebe Erinnerung… Neue Abdrücke, meines Visegrád werden in wenigen Tagen nach Pest kommen.”
Volkmann 1855. december 9-én Bécsből írott levele Heckenast Gusztávnak. In: Szemző Piroska:
„Heckenast Gusztáv, a zenei kiadó” i. m., 459–460.
5
Robert Volkmann: Visegrád. 12 Musikalische Dichtungen. (Budapest: Edition Neuma, 2008). 2.
6
Hans Volkmann: Robert Volkmann. Sein Leben und Seine Werke. [Robert Volkmann élete és művei].
(Leipzig: Hermann Seemann Nachfolger, 1903). 64.
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idősebb Schumann befolyása erősebb volt. Hans Volkmann Robert Volkmann-ról írt
életrajzi könyvéből tudjuk, hogy a fiatal zeneszerző ideálja Mendelssohn volt,
Schumannt csak jóval később kezdte el megérteni, szeretni és tisztelni – mikor már
Schumann dalai és szimfóniái is megjelentek nyomtatásban. Innentől kezdve
bizonyítható Schumann hatása is művein.7
A Visegrád keletkezési évében komponálta meg Volkmann az Ungarische
Lieder című művét is, melyben Füredi Mihály operaénekes, dalszerző és gyűjtő által
népszerűsített magyar dalokat dolgozott fel.8 Nem véletlen, hogy egy ilyen típusú darab
is született Volkmann kompozíciói között, hiszen a Magyarországon élő szerzőre
hatással voltak Erkel, Liszt és Mosonyi verbunkos-elemeket felhasználó zenéi is. Ennek
következtében az Ungarische Lieder formáját tekintv rapszódiára emlékeztet.
1860 körül Volkmann már befutott zeneszerző volt, így mikor Széchenyi
meghalt, nem meglepő, hogy őt kérték fel a gyászzene megírására. Az Au Tombeau du
Comte Széchenyi tehát megrendelésre és így rövid időn belül készült el. Nyilvános
előadását azonban a darab végén található Szózat-idézet miatt mégis betiltották.9
A Sieben ungarische Skizzen – melynek témája hasonlít a Visegrád-ciklusra, még
ha nem is köthető annyira konkrét helyszínhez és eseményhez, mint a Heckenastnak
ajánlott sorozat – nem szóló zongoramű, hanem négykezes darab.
A fentebb említett két zongoradarab-sorozatból (Visegrád és Sieben ungarische
Skizzen) többféle átirat is készült, igaz többségük nem Volkmann-tól származik.10 Az
átiratok között találunk négykezest, zenekarit, sőt még cselló-zongora átiratot is, de kettő
kivételével nem teljes művek, hanem csak néhány tételt tartalmazó válogatások. A
legtöbb átirat a Visegrádból készült, melyből kettőt Buttykay Ákos11 dolgozott át
zenekarra, (egyiket fúvószenekarra), Leopold Grützmacher12 csellóra és zongorára –
majd ugyanő, szintén erre az összeállításra készített átiratot a teljes Sieben ungarische

7

Hans Volkmann: Robert Volkmann. i.m., 24–25.
Füredi (Füredy) Mihály (1816–1869) operaénekes és népszínművész, népdalgyűjtő. 1837-től a Nemzeti
Színház tagja, 1838-tól Kassán, majd 1842-től ismét Pesten énekel. Népdalgyűjteményei: 100 Magyar
Népdal és a 101 Magyar népdal, melynek nagyobb részét énekli Füredi M. Vö. Major Ervin: „Füredi
(Füredy) Mihály”. In: Bartha Dénes (szerk.): Zenei Lexikon. 1 kötet. (Budapest: Zeneműkiadó Vállalat,
1965). 682.
9
Csanda Mária: „Robert Volkmann”, i. m., oldalszám nélkül.
10
Lásd a Volkmann magyar vonatkozású, illetve magyaros műveit bemutató jegyzéket a dolgozat végén
található 2. mellékletben.
11
Akos von Buttykay (1871–1935) zeneszerző, Herzfeld, majd a Liszt-tanítvány Thomán és Stavenhagen
növendéke. A Zeneművészeti Főiskola zongora mellékszak tanára. Művei: két szimfónia, zenekari
zongorafantázia, Magyar rapszódia zenekarra, Scherzo, Az ünneprontók, kísérőzenék színművekhez,
zenekari szvit, hegedűszonáták, zongoradarabok, dalok, néhány operett. N.N.: „Buttykay Ákos”. In:
Bartha Dénes (szerk.): Zenei Lexikon. 1. kötet (Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1965). 318–319.
12
Leopold Grützmacher (1835–1900) csellóművész, Friedrich Grützmacher fivére, a Lipcsei
Gewandhaus, 1876-tól a Weimari udvari zenekar, majd a Bayreuthi színház szólócsellistája.
Szerzeményei kisebb csellódarabok és két csellóverseny. MacGregor, Lynda: „Grützmacher, Friedrich
Wilhelm Ludwig”. In: Stanley Sadie (szerk.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 10.
kötet. (London: Macmillian, 2001). 466–467, ide: 467. (Fordítás tőlem – B. I.).
8
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Skizzen sorozatból. Három darab kétzongorás átiratát a Visegrádból Gobbi Henrik13
készítette el. Az egyetlen átirat, mely ténylegesen a teljes Visegrád sorozatot
tartalmazza, zongorára készült, négykezes és magától a szerzőtől származik.14

3.2 Forma-és stíluselemzés
Volkmann zongoraművei legtöbbször a német romantika stílusjegyeit hordozzák
magukon, dalszerűségükkel és háromtagú formájukkal, melyekben a visszatérés
általában variált, legtöbbször kis kódával megtoldva. Ez érvényes a kisebb és a nagyobb
terjedelmű ciklusok darabjaira egyaránt. Eltérő szerkezetű az Au Tombeau du Comte
Széchenyi, mely a Fantaisie [fantázia], illetve Ábránd alcímet viseli, vagy a rapszódiák
mintájára komponált Ungarische Lieder. Utóbbi két darabban sok magyaros zenei vonás
érezhető: a verbunkos ritmus és a népies műdal, melyet Volkmann több helyen is
felhasznál témaként.
A következő alfejezetekben elemzett öt zongoradarabot különböző szempontok
szerint vizsgáltam. A kisebb műveket egyetlen összefüggő alfejezetben elemeztem, a
ciklikus műveket pedig egy-egy tétel példáján keresztül mutattam be, mindig más
szempontokat figyelembe véve. Hol a formai szerkezetet, hol pedig a stílust vagy műfaji
besorolást részesítettem előnyben, ugyanakkor kitérek a kortárs zeneszerzők hatásának
kérdésére is.

3.2.1 Visszatéréses háromtagú formák a német romantika jegyében
Souvenir de Maróth
A háromtagú formában írt, kisebb lélegzetvételű darabok egyike a Souvenir de Maróth.
Ebben a zongoradarabban a variált visszatérés igen jól mutatja Volkmann jellegzetes
stílusát, zenei ötleteit, írásmódjának zongoratechnikai nehézségeit. Az egyértelműen
mendelssohni hatást tükröző, „dal szöveg nélkül”-stílusú darab három nagyobb egységre
osztható fel. Szerkezete: A, B, Av, kódával kiegészítve.
Az A rész rövid motívumokból álló témával indul E-dúrban, mely téma később
eltérő formában még visszatér a darab folyamán (a 45. ütemtől). A 4/4-es metrum
13

Henri Gobbi (1842–1920), zongoraművész-tanár. Thern Károlynál és Volkmann-nál zeneszerzést,
Dunkl N. Jánosnál zongora tanulmányokat folytatott. 1870-től a Budai Zeneakadémia, 1878-tól a
Zeneakadémia zongoratanára, 1888-tól Erkel helyettese. Művei: 1ère Grande sonate dans le style
hongrois pour le piano, op. 13, Szózat (Vörösmarty költeményére), Koronázási induló, Hat acsai
zenekép, Hat magyar modorú kis jellemrajz, op. 19, Liszt-kantáta, Romance, zongoradarabok, keringők.
dr. Major Ervin: „Gobbi Henrik” In: Bartha Dénes (szerk.) Zenei Lexikon. 2. kötet (Budapest:
Zeneműkiadó Vállalat, 1965). 57.
14
Hans Volkmann: Robert Volkmann, i. m., 185–190.
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ellenére a melodikus anyag triola kísérete barcarolle hatást kelt. Az A rész 16 ütemes
nagy periódus, melyet az előtag domináns félzárlaton hagy nyitva, ugyanezt másodjára
kisebb változtatásokkal hozza (1a kottapélda). Az első 16 ütem után a középrészhez
vezető anyag egy négyütemes (2 x 2 ütemes) szakasz. Szekvenciális emelkedést
követően előbb H-dúr kitéréssel (18. ütem) esz-mollba modulál (20. ütem), végül
megérkezik Desz-dúrba (23. ütem): ez a szakasz a középrész csúcspontja. Az egyetlen
hangulati mélypont a darabban a 29–30. ütemekben található, amikor b-mollból (illetve
enharmonikusan aisz-moll-ból) a tercrokon fisz-mollba modulál. Az alaphangnemhez
képest igen távoli, poláris távolságra lévő hangnem ez a b-moll, mellyel Volkmann
megalapozza a hangulatváltást. (E-dúr–b-moll). A 35. ütemtől E-dúr dominánsán indul a
tíz ütemes visszavezető – azon belül is domináns funkción maradó – szakasz, melynek
utolsó két ütemében improvizatív, kadencia-jellegű virtuóz tizenhatodok készítik elő a
visszatérést.

1a kottapélda, Volkmann, Souvenir de Maróth, 1–9. ütem
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A legérdekesebb szakasz a variált visszatérés (a 45. ütemtől), amelynek metruma
már nem 4/4, mint az első szakaszban, hanem 12/8, vagyis valóban barcarolle. Itt a
dallam a középregiszterbe kerül, a gondoladal-szerű ringást a jobb kéz két nyolcad
szünetét követően a harmadik nyolcadra hozott akkordjai biztosítják a kétvonalas
regiszterben (1b kottapélda). Az, hogy a zeneszerző dallamot a középregiszterbe helyezi,
jellegzetesen volkmanni megoldás, mely igazi technikai, zenei kihívás a zongoristának.15
Ebben a szakaszban a bal kéz korábbi triolái már majdnem két oktáv terjedelemben
hullámzó tizenhatod futamokká alakulnak át, egészen a kódáig. Két ütem bővítménnyel
jutunk el az E-dúr zárlatig (54. ütem), ahol elkezdődik a kóda. Oktávmenetekkel tarkított
kíséret felett a jobb kéz virtuóz futamai, kettősfogásai zárják a darabot (54–59 ütem). Az
utolsó előtti ütemben lecsendesítésként, mintegy visszaemlékezésként, Volkmann
visszahozza az eredeti téma karakterét és ritmusát a kezdeti barcarolle-dallammal.

1b kottapélda, Volkmann, Souvenir de Maróth, 45-49. ütem

15

Volkmann hasonló technikai kihívás elé állítja az előadót a Cavatine und Barcarole című (op. 19)
kompozíció-pár második b-moll darabjában is, azzal a különbséggel, hogy ott a tizenhatodokkal kitöltött
melodikus anyagot – vagyis a dallamot – felváltva, hol jobb kézben, hol bal kézben, ugyanakkor
többségében első ujjal kell játszani, ami megnehezíti a legato-folyamat megvalósítását. Volkmann nem
véletlenül komponálta meg ilyen formán a darabot, mely így egyfajta technikai tanulmánynak is beillik.
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A darab valójában egy nagyon kedves, lírai hangvételű kis kompozíció.
Melodikus anyaga inkább vokális, mint hangszeres jellegű. A dallam kis motívumokból
építkezik, ami alatt hullámzó kíséret adja meg az alapkaraktert. Nagy drámai kitöréseket
nem találunk benne, azonban a végén nagyszabású befejezéssel zárul, ahol a zongorista
a korábbi espressivo-hangvétel után technikai tudását is megcsillogtathatja.
A Souvenir de Maróth Mendelssohn Lieder ohne Worte sorozatának darabjaival
rokon (az egyik legszembetűnőbb hasonlóságot az op. 53 no. 1 Asz-dúr darabbal
találjuk). Azonban általánosságban is elmondható, hogy Volkmann zongoradarabjai
vokális jellegük és könnyedségük miatt sokszor mendelssohni vagy schuberti
hangvételűek. Volkmann ciklikus műveit mégsem lehet elvonatkoztatni Schumann
hasonló szerkezetű és terjedelmű zongoradarabjaitól. Még akkor sem, ha kezdetben nem
Schumann volt a zeneszerző ideálja. A német romantikára oly jellemző triós forma
Schumann számos zongoradarabjában fellelhető, ezek azonban elsősorban abban
különböznek Volkmann darabjaitól, hogy Schumann a nagy formai kereteken belül
gyakran többféle karakterű, különböző tematikájú zenei anyagot ütköztet. Továbbá míg
a polifon szerkesztés Schumann egyik kedvelt zeneszerzés-technikai eszköze, Volkmann
általában a darab kezdetén megmutatkozó témákkal, zenei ötletekkel dolgozik –
melyeket a visszatérésben kisebb vagy nagyobb mértékben variál – és általánosan
elmondható, hogy műveit – kevés kivételtől eltekintve – inkább a homofon szerkesztés
jellemzi. Nagy karakterváltások, vagy igen újszerűen ható zenei pillanatok ritkán
jelennek meg hirtelen Volkmann-nál. Kivételek természetesen nála is adódnak. Ilyen a
Visegrád sorozatban „A Jósnő” és a „Salamon tornya” című darab, ahol a háromtagú
forma B részében feltűnően más, új zenei anyagot komponált.

„A Jósnő” (Visegrád-ciklus, 7. tétel)

„A Jósnő” című tétel A részének elején e-mollban indul a monoton, ostinato-szerű
basszus-szólam. Felette egy egy oktávon át emelkedő dallam végül két sóhaj-szerű
pároskötéssel fejezi be a négy ütemes félperiódust. Jellegzetes romantikus fordulat az
első ütemben megjelenő előhang, mely után a jobb kéz három ütemben foglalja össze a
témát. Az egész A rész ilyen három ütemes kis szakaszokból áll, amelyeket Volkmann
minduntalan megszakít egy-egy ütem szünettel. Ennek a folyton lezáratlan három
ütemnek az ismételgetésével és az ingázó basszus-mozgással tartja fent a komponista a
baljós hangulatot. A statikusság, a monotonitás adja meg azt az alaphangulatot, mely
egyfajta gyászzeneként végigvonul majdnem az egész darabon (2a kottapélda).
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2a kottapélda, Volkmann, Visegrád, „A Jósnő”, 1–9. ütem
Volkmann a középrész (a 24. ütemtől, 2b kottapélda) recitativójával töri meg az
állandóságot. Szinte már operai jelenet ez – a bal kéz tremolójával a zenekari hangzást, a
jobb kéz deklamált szólójával az énekest idézi. Ez a darab – sőt, mondhatni az egész
ciklus – legdrámaibb pillanata. A rész emlékeztet Verdi Álarcosbál című operájának egy
rövid szakaszára, az első felvonás második jelenetének bevezetőjére, ahol Ulrica, a jósnő
transzba esik, a kórus pedig ezt énekli: „Zitti… l’incanto non dèssi turbare” (2c
kottapélda). Nagyon valószínű, hogy az 1857-ben keletkezett Verdi-operát Volkmann is
ismerte.
Volkmann jó érzékkel nyúlt a nagy apparátust imitáló zenekari hangzáshoz és
éles ellentétet állít fel a háromtagú forma visszatérő főrésze és középrésze (A és B)
között (2a–b kottapélda). A középrész hangnemileg is tartogat meglepően szép
fordulatokat. Az e-moll nápolyi hangnemébe, F-dúrba tér ki a 4. ütemben, ahonnan
azonban gyorsan visszatér e-mollba, majd a 27. ütem nápolyi szextes akkordjától a belső
szólam kromatikus emelkedésével fokozza a feszültségét. Mindehhez, szintén
feszültségfokozó elemként hozzájárul a felső szólam E-orgonapontja. A darab
csúcspontján hallhatjuk a legmagasabb hangot (30. ütem) alatta előbb szűkített, majd
egy bő szextes akkordot, amelyek segítségével újra visszamodulál e-mollba. A variált
visszatérésben a már megismert borongós hangulat jelenik meg újra. A belső szólamok –
gyakran kromatikus – ellenmozgása barokkos, archaizáló hatást kelt. A feszültség nem
oldódik, a harmóniák dúsabbakká válnak, és néhol eltérnek az első változattól (2d
kottapélda).
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2b kottapélda, Volkmann, Visegrád, „A Jósnő”, 18–28. ütem

2c kottapélda, Verdi, Álarcosbál, 1. felvonás 2 jelenet, bevezető
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2d kottapélda, Volkmann, Visegrád, „A Jósnő”, 45–49. ütem
Bár itt nem jár el hasonlóképpen, Volkmann a reprízben általában csak kisebb
módosításokat hajtott végre, mint például a Visegrád sorozat legtöbb tételében. A ciklus
tizenkét darabja közül összesen csak kettő formája nem háromtagú: a „Szerelem” és a
„Hősdal” kivételt képez, miután ezeket a tételeket két nagy egységre lehet felosztani.
A variáció eszközei Volkmann-nál a következők: melodikus, ritmikai,
szólamszerkesztési, és harmóniai. Helyenként apróbb formai változtatásokat alkalmaz,
vagy éppen elhagy egyes részeket. Esetleg új tempó-utasítást ír elő. Előfordul a
tematikus anyag továbbfejlesztése is, de ez igen ritka.

„Az Eskü” (Visegrád-ciklus, 1. tétel)
A Visegrád sorozat első darabjában, „Az Eskü”-ben azonban pontosan egy ilyen típusú
szekvenciális továbbfejlesztés található a visszatérésben. A ciklus nyitódarabjának fmollban induló komor, ugyanakkor feszes, katonás, kisnyújtott ritmusú témája – mely
harmóniailag a tonika és domináns között ingázik – két kis ismétlődő motívumból áll.
Ezt a kétszer egymás után megjelenő témát egy hirtelen váltással Asz-dúrban ünnepélyes
akkordok követik (4. ütem), melyet a periódus hat ütemes előtagja f-mollban,
dominánson hagy nyitva (7. ütem). Ennek a résznek a tagolása zenei mondatra utal. Az
utótagban – már egy oktávval magasabban – egy III. fokú mellékdomináns (Desz-dúr
dominánsa) után, egy pillanatra a tercrokon Desz-dúrba tér ki (10. ütem), mielőtt
visszaérkezik az f-moll I. fokára (3a kottapélda).
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3a kottapélda, Volkmann, Visegrád, „Az eskü”, 1–17. ütem
A repríznél már csak az utótag tér vissza egy belső bővítménnyel (36. ütem).
Kihagyva a második indulást, azonnal három oktávnyi szekvenciális emelkedésbe kezd
– Asz-dúr, c-moll, Esz-dúr érintésével – mely utóbbi már az Asz-dúr V. fokának felel
meg. Így ér el a darab tetőpontjára egy oktávval magasabb regiszterbe, itt már
ténylegesen Asz-dúrba. A visszatérésnek ez a szakasza megegyezik a kezdeti szakasz
analóg helyével (10. és 42. ütem, 3a–b kottapélda). A darab karakterét a jellegzetes
ritmika határozza meg. Megtalálhatóak benne a magyaros verbunkos elemek, a nyújtott
és éles ritmusok, másrészt az akkordikus felrakás egyfajta himnikus jelleget ad, statikus
karaktere pedig állandóságot jelez, ezzel mintegy az eskütétel rendíthetetlen hűségét
fejezi ki.

3b kottapélda, Volkmann, Visegrád, „Az eskü”, 37–47. ütem
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„A Tornál” (Visegrád-ciklus, 3. tétel)
A triós forma a leggyakrabban alkalmazott szerkesztés Volkmann műveiben. Azonban
nagyon gyakran a nagyobb zenei szakaszok is három kis egységre tagolódnak. Ilyen a
„Fegyvertánc” (B-rész: 21–48. ütem) és „A Tornál” középrésze (15–48. ütem, vö. 4b
kottapélda), ahol a formai szerkezet a, b, av.
Volkmann ennél a tételnél, a visszatérésben elsősorban kisebb fajta artikulációs,
ritmikai és harmóniai variációt alkalmaz, melyek közül az utóbbi érdekes. A középrész
a-mollban indul (15. ütem), majd a g-hang megjelenésével (17. ütem) C-dúr felé
modulál (4a kottapélda).

4a kottapélda, Volkmann, Visegrád, „A Tornál”, 15–26. ütem
Ugyanez a magyaros műdal-szerű téma a visszatérésnél egy pillanatra az esz-hang
feltűnése miatt c-moll érzetet kelt (36. ütem), majd ott, ahol eredetileg C-dúrt várnánk,
a-mollba tér ki (37. ütem), majd újra megérkezik C-dúrba (4b kottapélda). A
motívumokat is eltérő artikulációs jelekkel látja el: az ismétlésnél hosszabb íveket ír,
ezen kívül az utolsó négy ütemben a harmóniákat is módosítja. Ez a példa jól
szemlélteti, milyen jellegzetes eszközökkel variál Volkmann.
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Az itt megjelenő magyaros jellegű téma – mint sok más darabban is – Volkmann
saját invenciója, nem pedig egy már meglévő népies műdal felhasználása.16

4b kottapélda, Volkmann, Visegrád, „A Tornál”, 34–47. ütem

„Nyájdal” (Visegrád-ciklus, 8. tétel)
Valamivel összetettebb a szerkezete a „Nyájdal”-nak. Ebben a darabban Volkmann lírai
oldala mutatkozik meg, s a melodikus zenei anyag kap főszerepet. A statikus jelleg
eltűnik, helyébe az egyenletes mozgású hullámzó dallam kerül, Volkmann hol a felső,
hol valamelyik belső szólamra bízza annak megszólaltatását. A táncos lejtés sem
hiányzik a középrészből, mely karaktert a ¾-es metrum, azon belül a ritmika és a dallam
artikulációja biztosítja.17 Az egész tétel nem más, mint egy kedves, idilli pasztorál, mely
a természet harmóniáját hivatott visszatükrözni.
Volkmann itt tulajdonképpen a klasszikus hagyományokon alapuló triós formát
veszi alapul. A darab mindhárom tagja három kis egységre osztódik. Részei: C-dúr fő
rész a, b, a-szerkezet (1–28. ütem), kontrasztálló c-moll középrész (trió) c, d, c-szerkezet
(29–58. ütem) és a már ismétlések nélküli, szintén C-dúr a, b, a-szerkezetű visszatérés.
(59–88. ütem). A mű végét kóda zárja.
16

„Alle anderen Motive mit ungarischer Färbung sind meine Erfindung, so in op. 21 Visegrád, op. 24.
Sieben ungarische Skizzen, op. 48 Drei Lieder für Männerchor.” [Minden más magyar színezetű
motívum a saját találmányom, ez a helyzet az op. 21 Visegrád, az op. 24. Sieben ungarische Skizzen, és
az op. 48 Drei Lieder für Männerchor című darabokkal.]. Részlet Volkmann Louis Ehlertnek írt
leveléből (1868). Volkmann itt arra utal, hogy az Au Tombeau du Comte Széchenyi című darab végén
felhasznált zenei anyag kivételesen az Egressy-Vörösmarty Szózat befejező szakaszából vett idézet, nem
pedig saját téma. Szemző Piroska: „Heckenast Gusztáv, a zenei kiadó”. i.m., 462.
17
Itt a két nyolcadra írt pároskötés és az utána következő – súlytalan második negyeden kezdődő – fél
érték adja meg a táncos karaktert, amit a hosszú hang előtti előke még jellegzetesebbé tesz.
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A tétel elején a basszus C-orgonapontja feletti folyamatos szinkópáló ritmus adja
meg a sajátos lüktetést, ami felett megszólal a dalszerű téma (5a kottapélda). Ez a fajta
vokális jelleg – a basszus orgonaponttal együtt – jellegzetes schuberti vonás,18 bár
Schubert zenéje harmóniailag – különös tekintettel a modulációkra – jóval bonyolultabb,
mint Volkmann kompozíciói. Ugyanezt a karaktert folytatja a b-részben, de itt a
melódiát a középregiszterbe illeszti, dúsítva a már mozgalmasabb, felső szólamban
hallható tizenhatod kísérettel (11–20. ütem, vö. 5b kottapélda). A „b” rész második
felében a tercrokon e-moll hangnemben járunk, ez azonban inkább már romantikus
jelenség, ellentétben a klasszikában megszokott párhuzamos mollal. A darab minden
része bővítményekkel tarkított Schönbergi mondat.

5a kottapélda, Volkmann, Visegrád, „Nyájdal”, 1–10. ütem

18

Számtalan helyet lehetne felsorolni basszus orgonaponttal kapcsolatban Schubert szonátáiból, itt
azonban csak egyetlen szignifikáns példára szeretnék hivatkozni. A B-dúr [D.960.] szonáta első
tételének kezdete másfél soron át csak a két főfunkció, a tonika és a domináns B- és F orgonapontján
stagnál, míg felette változatos harmóniák követik egymást.
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5b kottapélda, Volkmann, Visegrád, „Nyájdal”, 11–23. ütem
A vokális karakter és a basszus-orgonapont mellett talán a c-moll középrész emlékezteti
a hallgatót leginkább Schubertre. A „Nyájdal” középrészének kezdete – motívuma,
ritmikája, különösen a 2. ütem C-Esz kisterc-lépése, melyet majd dominánson zár le,
ugyanúgy ¾-ben és kvint hangközzel kísérve –, mindez igen nagy hasonlóságot mutat a
Winterreise sorozat híres „Der Leiermann” [Verklis] című dalának bevezető
szakaszával, az ott hallható 3–4. ütemmel.19
Ugyanennek a szakasznak a folytatása – „B” rész Esz-dúr középrésze – is
tipikusan schuberti. A 41–44. ütemig tartó visszavezető szakasz g-mollban induló
figurációs variációja egy H szűkített szeptim felbontással (amit a basszusban hallható Ghang miatt domináns funkciójúnak érzékelünk) jut el a visszatérésig (cv). (6. kottapélda).
A középrész végén C-orgonaponttal megszólaló Esz-hang c-moll érzetet kelt,
azonban annak elhagyása már C-dúr felé vezet. A visszatérésben a fő rész zenei anyaga
hallható, de már ismétlés nélkül (59–88. ütem). A tételt egy tizennégy ütemes kóda
zárja, kezdetben a középrész motívumával, végig tonikai orgonapont fölött,
komplementer ritmusban, jellegzetes népies dudakísérettel (kvint orgonapont).

19

Schubert művében ez a rész a-moll-ban hallható.
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6. kottapélda, Volkmann, Visegrád, „Nyájdal”, 29–47. ütem

„Az Apród” (Visegrád-ciklus, 10. tétel)
Hasonló szerkezetű és terjedelmű – sőt hangulatú – „Az Apród” című darab, amelynek a
középrésze tartogat meglepetéseket. A fő rész B-dúr hangneme után a g-moll
középrészben hirtelen skálára épülő nonola-menetek kapnak helyet az ütemek harmadik
nyolcadai alatt: ez egyáltalán nem szokványos ritmusképlet a sorozatban, amely még
mozgalmasabbá teszi az amúgy sem statikus zenei folyamatot. Ennek a háromtagú
résznek a második két tagja rövidül. Első tag: a, b (8 ütem), második tag: c (5 ütem), és a
harmadik tag: av (5 ütem). Lásd a 7a–b kottapéldákat.
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7a kottapélda, Volkmann, Visegrád, „Az Apród”, 46-53. ütem

7b kottapélda, Volkmann, Visegrád, „Az Apród”, 54–63. ütem
A második rész kezdetén a koronás megállások miatt úgy tűnik, mintha a darab
tétovázna g-moll és B-dúr között. Majd egy felszabadult maggiore-váltással
áttranszformálja a g-moll témát. Ezzel a fordulattal visszatérünk a darabot eredetileg is
meghatározó könnyed zenei karakterhez. A középrész viszonylag rövid szakasz,
hangnemileg változatosabb, mint a fő- és visszatérő rész: itt g-moll, c-moll, B-dúr és Gdúr hangnemekben hallhatjuk a zenei anyagot.
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3.2.2 Kéttagúság
„Szerelem” (Visegrád-ciklus, 4. tétel)
Bár nem jellemző, a Visegrád sorozatban találunk két kéttagú tételt is.20A „Szerelem”
című tétel is ilyen kéttagú formában íródott, amelynek második része egy szabályos
háromtagú forma. Igen megindító része ez a sorozatnak. Melankolikus, lemondó, mintha
már csak a szeretett lény emlékképe sejlene fel. A cím („Szerelem”) nem pontos
fordítás. A német Minne szó eredetileg szerelemes dalt, illetve lovagok udvarlását
jelenti, mely a darabban elsősorban a „B” rész Fisz-dúr zenei anyagában jelenik meg.
Az első rész formai szempontból izgalmasabb. Az „A” rész (1–25. ütem) fiszmollban, a „B” rész (26–50. ütem) Fisz-dúrban indul, majd a darab három ütem kódával
zárul.
A „Szerelem” első részében egy kéttagúság ideje alatt lezajló tartalmi
háromtagúságot fedezhetünk fel. Az „a” rész elején egy korrespondeáló periódus szólal
meg fisz-mollban, szabályos zárlati renddel (félzárlat az előtag végén, tökéletes egész
zárlat az utótag végén). Az előtag egy ütem bővítmény miatt öt ütemes, a „b” rész
azonban négy (6–9. ütem).
A középrész rövid, mindössze négy ütem terjedelmű, de hangnemileg
változatosabb, hiszen a fisz-moll szubdominánsát, majd a domináns hangnemét is
érintjük (10–13. ütem).
A visszatérés szintén rövidebb: csak az utótag szólal meg (14–17. ütem). Ezek
után azonban megismétlődik a középrész és a visszatérés anyaga, dúsabb felrakással,
regiszterváltásokkal színesítve (8. kottapélda).
Zongoratechnikai szempontból a melodikus anyag kíséretében rejlik a darab
érdekessége. A bal kéz oktáv-basszusai és a magas regiszterbe helyezett akkordjai szinte
körülírják a dallamot: ez a felrakás tipikus volkmanni jelenség.21 A mű első része
magyaros stílusjegyeket is hordoz, melyek nyújtott és kiséles ritmusokban mutatkoznak
meg.

20
21

A sorozat másik hasonló formájú darabja az utolsó előtti tétel „Soliman”.
Lásd a Souvenir de Maróth című darab visszatérését, a 3.2.1 alfejezet elején.
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8. kottapélda, Volkmann, Visegrád, „Szerelem”,1–25. ütem
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3.2.3 A verbunkos stílus: Ungarische Lieder
A korábban említett művektől igen eltérő felépítésű az Ungarische Lieder című
zongoradarab, mely hangulatában, de szerkezetében is a rapszódiák világával rokon. A
19. századi – elsősorban – magyar zeneszerzők gyakran alkalmazták műveikben a
korszak folyamán széles körben elterjedt népies műdalokat, illetve a verbunkos stílusból
eredeztethető népszerű palotás-csárdás tánczenét. Erkel, Mosonyi, Liszt, de még Brahms
is szívesen komponált elegáns, virtuóz darabokat, egyfajta szórakoztató zenét a
klasszikus műfajon belül.
A legnagyobb hatással mégis Liszt Ferenc zongoraművei voltak, aki önálló
műfajként megteremtette a rapszódiát. A 19. századi Magyarországon élő Volkmannnak nem volt nehéz a rapszódia műfajában komponálni. A romantika korának utazó
előadóművészei koncertjeiken igen gyakran improvizáltak megadott témákra, amelyek a
legnépszerűbb operaáriák melódiái, illetve – Magyarországon – a nóták és a népies
műdalok voltak.
Az Ungarische Lieder című zongoradarabban – bár szerényebb eszköztárral
rendelkezik, mint Liszt rapszódiái – a műfaj minden jellegzetes eleme megtalálható: a
lassú és gyors tempójú szakaszok egymásutánja, az improvizatív jelleg, a népies műdalra
épülő téma felhasználása és természetesen a virtuóz elemek. Mint Volkmann sok más
zongoradarabjában, a hármas tagolás itt is észrevehető, de az arányok nem olyan
kiegyenlítettek, mint például a Visegrád sorozat tételeiben. Volkmann a Füredi Mihály
nótaének-gyűjtéséből származó három műdalt lassú-lassú-gyors szerkezetben
komponálta meg. A darab időbeli arányai azért nem kiegyenlítettek, mert az első dalt
kettő, a másodikat egy, a harmadikat pedig szintén két variációban (ráadásul
bővítményekkel kiegészítve) dolgozta fel.
Az első téma az 1850-ben Káposztásmegyer környékéről gyűjtött Megégett a
Szentpéteri állás, a második az 1852-ben Heves megyében gyűjtött Nincsen nekem
pejparipám, a harmadik pedig a szintén 1852-ben Káposztásmegyerben gyűjtött Elment
a lány az apjával szántani szövegkezdetű dal feldolgozása. A darab variációsorozatára
általánosan jellemző, hogy a zeneszerző a figurációs és ritmusvariációkban rejlő
változatos lehetőségeket használja ki. A dalok harmonizálását illetően csak az első
műdal feldolgozásánál tér el az eredeti harmóniai felépítéstől, a darab előrehaladtával az
ilyen jellegű változtatások megszűnnek. A tempójelzéseket leszámítva a szerző nem utal
karakterekre és előadási módokra, így rubato, vagy esetleg giusto beírás sem található a
kottában, a dallamok jellege azonban meghatározza a variációk stílusát.
Az első – Megégett a Szentpéteri állás szövegkezdetű – dal feldolgozása egy
rövid virtuóz bevezető szakasz után egy 2 x 6 ütemes (3+3+2+4-es felosztású) periódus,
melynek második tagja, azaz a dallam második fele variálva megismétlődik. A
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sorszerkezetét tekintve négy soros dal két utolsó sora, a népdalokra jellemző módon,
szervesen kapcsolódik egymáshoz. Érdekes megjegyezni, hogy bár a zenei anyag így
tagolódik, a szöveg szerkezete (már a műdalban is) a második hat ütemet kétszer három
ütemre bontja. Volkmann, aki nem tudott magyarul, így nyilvánvalóan a zenei anyagot
vette elsődlegesen figyelembe, a variációkban is ennek megfelelően tagol. Az A-dúr
alaphangnem után az első két dallamsor mindkét végén – a periódusnak megfelelően – a
zárlat előtt elhangzó váltódomináns akkordok után az A-dúr V. foka következik, ami Edúr hangnemi érzetet kelt (a domináns hangnem I. foka). Azonban legközelebb csak az
ismétlés alatt jutunk el az E-dúrhoz. Az ütem első negyedén, tehát hangsúlyos helyen
megjelenő I. fokú kvart-szext akkord után a dallam egy gyenge zárlattal ér véget. Az
első két dal feldolgozásának jellegzetes vonása az is, hogy az ismétlések minden
alkalommal dúsabb zenei anyagot tartalmaznak (9a kottapélda).

9a kottapélda, Volkmann, Ungarische Lieder, 6–18. ütem
A darab leghosszabb és legváltozatosabb része a Megégett a Szentpéteri állás című dal
variációira épül, melyek öt ütem improvizatív jellegű, szekvenciális átvezető szakasz
után következnek. A nyugodt, Andante-karakterű zenei anyag itt szinte előkészítés
nélkül, azonnal tizenhatod-futamokkal, oktáv-kettőzésekkel dúsított virtuóz – bár még
mindig mérsékelt – szakaszban folytatódik. Az alaphangnem ugyan itt is az A-dúr
marad, de több helyen is előfordulnak szűkített, vagy fél-szűkített hangzatok a kíséret
oktáv-meneteiben, vagy a cigányskálából ismert bő-szekundos dallamfordulatok,
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átvezetésként. A variációk közötti kontrasztot Volkmann azzal valósítja meg, hogy a
zenei anyagot különböző módokon formálja és más karakterű anyagként kezeli vagy
hozza vissza. Volkmann itt ismét egy rá jellemző technikát alkalmaz: a témát a felső,
középső, vagy a basszus szólamba helyezi, amivel ugyanakkor a megfelelően
gördülékeny szólamvezetést is megnehezíti (9b kottapélda).

9b kottapélda, Volkmann, Ungarische Lieder, 25–35. ütem
A szólamvezetéshez kapcsolódóan itt konkrétan visszautalhatunk az első műdal
formájára, ahol a formai szerkezet szerint a szorosan összetartozó harmadik, negyedik
sor, ellenben a szöveg tagolódásával, 2+4 ütemes felosztású. (36-42.) Ezt bizonyítja
egyrészt a második ütem végén lévő kadencia jellegű futam, ami egy ütemmel kibővíti a
hat ütemes szakaszt (2+1+4), másrészt a melodikus anyag regiszterváltása, ami a felső
szólamból a bal kézbe, pontosabban a tenor regiszterébe kerül (9c kottapélda).
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9c kottapélda, Volkmann, Ungarische Lieder, 36-42. ütem
A második variáció már formabontóbb. A kezdő motívum itt nem improvizatív
jellegű, hanem kimért, ünnepélyes karakterű. Az első szakaszt ugyan nem ismétli meg,
azonban plusz egy ütem bokázó ritmussal zárja, az ismétlésben pedig torlasztja az utolsó
két dallamsort, az eredeti 3+3 ütemes szerkezetből 3+1-re változtatva azt. A második
variáció vége itt négy ütemmel bővül, ahol az első dallamsor anyagát hozza, melynek
szerepe a zárlat megerősítése (ezzel mintegy az első dallamsor ismétlésének hiányát
kompenzálja).
Az első műdal variációs anyagával Volkmann a cigányzenekarok játékstílusát
utánozza, jól érzékeltetve a cimbalom rögtönzésszerű játékmódját, de mindvégig
kivehető és felismerhető a különböző szólamokban elrejtett téma. A magyaros
stílusjegyeket ez a második variáció hordozza magában a legerőteljesebben, a dupla
pontozott éles ritmusokkal, melyeket nyújtott ritmusokkal állít szembe (9d kottapélda).
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9d kottapélda, Volkmann, Ungarische Lieder, 48–59. ütem
Az átvezető szakasz élénk skálamenete egy ütem leforgása alatt fisz-mollba
vezet, mely már a második dal feldolgozásnak hangneme. A Nincsen nekem pejparipám
című műdal 3+3+5 ütemes sorszerkezetű zenei anyag (9e kottapélda).

9e kottapélda, Volkmann, Ungarische Lieder, 69–84. ütem
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Ezt a melankolikus hangulatú Andante-témát egy gyászos hangvételű, de méltóságteljes
zenei anyag váltja fel. A karakter meghatározó elemei a rövid, staccato-nyolcadokból
álló akkordok, melyek monotonitását csak az első sor zárásánál töri meg hosszabb
negyedhanggal és egy legato-ívvel. A száraz, feszes akkordokat és kisnyújtott
ritmusokat a nyolc ütemes – A-dúrba moduláló – periódus végén jellegzetes magyaros
bokázós ritmusképlettel fejezi be. Az eredetileg tripódikus (3+3+2+3) felosztású műdalt
a variált részben tetrapódiára (4+4+4+4) egészíti ki és már csak nyomokban ismerhető
fel az eredeti téma (9f kottapélda). Nem csak az arányokon, hanem dallamon is változtat:
szűkebb járásúvá teszi.

9f kottapélda, Volkmann, Ungarische Lieder, 84–98. ütem
A két részből álló periódus egy schönbergi mondat, amelynek második része imitációs
szerkesztésű. A darab hangulati mélypontja ez az arányaiban rövidebb szakasz. A
háromtagú formálás elveinek megfelelően ellenpólusa a két szélső zenei anyagnak, az
improvizatív első szakasznak és a fölényes virtuozitással záró harmadik résznek.
16 ütemnyi átvezetés következik fisz-mollból A-dúrba, illetve két negyedből
háromnegyedbe. A ¾-es metrumú ütemekben az utolsó műdal témájának első pár
hangját felhasználva készíti elő a harmadik témát, melyet virtuóz finálé követ (9g
kottapélda).
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9g kottapélda, Volkmann, Ungarische Lieder, 125–138. ütem
Volkmann a darab folyamán már korábban is megváltoztatta a dallam eredeti szerkezetét
(lásd az első és második műdal feldolgozását). Az Elment a lány az apjával szántani
című műdal 3+4+4+3 ütemre tagolódik és utolsó két dallamsora megismétlődik. A darab
utolsó részében azért válik aszimmetrikussá a forma (7+7+8 ütem), mert Volkmann az
ismétlésnél egy ütemet beletold az eredeti melódiába (144. ütem), a két középső sor
mintájára (9h kottapélda). Ezt a dallam-formát a következő, variált részekben már nem
tartja meg. A variációk között 11 ütemnyi bővítménnyel találkozunk, melyek igazodnak
az utánuk következő variációk tematikájához.

9h kottapélda, Volkmann, Ungarische Lieder, 139–152. ütem
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A darab harmadik, záró része igazi tréfás hangulatú tánc-muzsika, mely látványos,
bravúros, kadenciával kiegészített befejezés. Az utolsó pillanatban, a grandioso
karakterű szakaszban még visszaidézi a legelső műdal témájának kezdetét (ez jellegzetes
beethoveni vagy schuberti vonás). Ezzel keretet ad a darabnak, visszautalva annak
Allegro-bevezetésére.
Amennyiben párhuzamot szeretnénk vonni Liszt Ferenc rapszódiái és Volkmann
Ungarische Lieder című darabja között, akkor utóbbit inkább Liszt: Magyar Dallok
című sorozatával érdemes összehasonlítani. A Magyar Dallok Liszt életművében a
Magyar Rapszódiák előfutárának számítanak. A címbeli hasonlóság lehet véletlen
egybeesés, de nagyon is elképzelhető, hogy Volkmann jól ismerte Liszt zongoraciklusát.
A Liszt-sorozat első darabjaira jellemző, hogy a szerző ezekben még nem tért el
jelentős mértékben a feldolgozott dallamok eredeti formájától, hanem azok minél
hűségesebb visszaadására törekedett. Később azonban az improvizatív szakaszok
hangsúlyosabbak lettek és harmóniaviláguk is változatosabbá vált. A rapszódiák
bevezető és összekötő szakaszok által váltak egységesebbekké és Liszt az eredeti dalokat
is egyre jobban átalakította a komponálás folyamán. Volkmann műve ennek a
folyamatnak valahol a középén helyezkedik el: már nem csak megharmonizálja, hanem
variációsorozatában is felhasználja a népies műdalok zenei anyagát és továbbfejleszti
azokat.
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3.2.4 A kevert stílus: Sieben ungarische Skizzen
Volkmann zongoraművei között több négykezest is találunk. Számtalan
kompozíciójából készült átirat – szólózongora-darabok, vonósnégyesek, triók,
szerenádok, de még szimfóniák is léteznek átiratok formájában. A négykezes átiratok
minden bizonnyal a népszerűbb művek könnyebb hozzáférhetőségének biztosítása
céljából készültek. Azonban Volkmann-nak van néhány eleve négykezesnek tervezett
zongoraműve. A Sieben ungarische Skizzen egy gyerekeknek szánt, hét darabból álló
sorozat, melyet eredetileg két füzetben adott ki a Rózsavölgyi és Társa Zeneműkiadó.
Ilyen gyermekdarabok alá írni nevét, bárkinek becsületére válik. […] Mert itt is a
költői szépség viszi a főszerepet, holott a keskeny kör, melytől távozni nem lehet,
fellette [sic!] megköti az író kezét; nincs módja üres frasisokkal [sic!] próbálgatni
szárnyait, míg aztán nagy nehezen felrepül, s talál egy költői gondolatot, mondom:
e téren ezt tenni nem lehet, éppen ezért a legavatottabb tollu gyakorlott költőktől
várhatunk sikerült gyermekdarabokat. – Így Németország legnagyobb zenészei írták
a legszebb és sikerültebb ily nemű apró költeményeket.22

Ahogyan a cikk szerzője is megállapítja, ezek a darabok valójában ugyanúgy nem
gyerekdarabok, mint ahogy például Schumann gyermekeknek szánt kis kompozíciói sem
azok valójában. Igaz, a cikkíró azt is hozzáteszi, hogy „[…] azon gyermekek közt, kiket
eme nagy zeneszerzők gyermekeknek tartottak, s azok között, kiket amazok
gyermekeknek tartanak, felette nagy a különbség.”23 Volkmann magyar zenevázlatai
csak igen jól képzett fiatal zongoristáknak valók. Az egyes tételek címei is arra utalnak,
hogy témaválasztása, tartalmi mondanivalója sem feltétlenül gyerekeknek szól.
Az egész mű két füzetből áll és tartalma a következő. 1. Ünnepélyes fogadás. 2.
Halász-leány. 3. Komoly menet. 4. Fiatal kedély. 5. A kápolnában. 6. A lovag. 7. A
hársak alatt.24

A cikk írója elismerően szól a ciklus darabjairól és költői hangvételük okán a
legnagyobb német zeneszerzők műveihez hasonlítja azokat, ugyanakkor felrója
Volkmann-nak, hogy bár a darabok címei magyar nyelvűek, a zene mégsem magyar
szellemben íródott. Az újság írója ez esetben a hiányt kifogásolta, de Volkmannt
többször méltatták kritikusok írásaikban pontosan ezt a hiányosságot pozitívumként
értékelve, hogy nem akar német származása ellenére mindenáron magyar zenét írni.

22

B…s.: „Zenemű-tár. Volkmann Róbert”. Zenészeti Lapok 1/32 (1861. május): 254–255.
I.h., 255.
24
I.h.
23
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Ez a kritika azonban mégsem állja meg a helyét teljesen. Beható tanulmányozást
követően észrevehető, hogy a Sieben ungarische Skizzen sorozat valójában igen érdekes
ötvözete a német romantikus zenének és a jellegzetesen magyaros vonásoknak. A hét
különböző hangulatú tétel között van olyan, amelyet teljes mértékben a német
hagyományoknak megfelelően komponált meg a szerző, de olyat is találunk, amelynek
stílusa vegyes. Az elemzés folyamán elkerülhetetlenül szembesülünk Volkmann
kortársainak hatásával, akik között nem csak német zeneszerzők találhatóak. Schubert,
Schumann és Brahms mellett Liszt műveinek zenei nyelve is visszatükröződik ezekben a
tételekben – a korábban említett zongoraművekhez hasonlóan. A sorozat különlegessége
talán éppen abban rejlik, hogy itt Volkmann mintegy szintézist hoz létre, még jobban
összegezi a német származásából fakadó és a magyar kultúrából megismert és saját
kompozícióiba integrált zenei elemeket. Tény, hogy bizonyos részeknél
elkerülhetetlenül asszociálunk Brahms Magyar táncainak négykezes átiratára, vagy
Liszt rapszódiáira, illetve Schumann gyermekeinek írt, Album für die Jugend sorozatra.
Mégsem mondhatjuk azt, hogy mindez pusztán a kortárs zeneszerzők műveinek
másolása, hiszen a Sieben ungarische Skizzen sorozatban bőven fedezünk fel igazi
volkmanni fordulatokat, stílusjegyeket.
Volkmann egyedi stílusjegyei
(1. „Ünnepélyes fogadás”, 6. „A lovag”, 2. „A halászleány”)
A korábbi utalás, mely szerint a Sieben ungarische Skizzen sorozatot párhuzamba lehet
állítani a Visegrád zongoraciklus darabjaival, már az első darabban beigazolódik. Az
„Ünnepélyes fogadás” című tételt Volkmann hasonló nyitány-szerű introdukcióval
indítja, mint a Visegrád sorozat kezdő darabja, „Az Eskü” elejét, csak ebben az esetben a
katonás, szigorú karaktert, egy lágyabb, de emelkedettebb hangulatú zenei anyag váltja
fel. Az első kilenc ütem aszimmetrikus periódust alkot (5+4 ütem); a 10. ütem az Eszdúr alaphangnemből a B-dúr zárlatot követően hirtelen a mediáns tercrokon Gesz-dúrba
modulál, ezzel is fokozva az ünnepélyes légkört.
A második nyolc ütem azonban nem pusztán megismétli az új hangnemben a
korábban hallott zenei anyagot, hanem a kezdő motívumot szekvenciálisan
továbbfejleszti, majd a periódus első tagjának utolsó két ütemével zárja le ezt a szakaszt.
Az instrukcióként előírt Andante maestoso előadási utasítás és tempójelzés teljes
mértékben megfelel a zenei tartalomnak. Az ilyen fajta bevezetés Volkmann egyik
kedvelt komponálási módszere volt (10a–b kottapélda).

51
Volkmann magyaros és magyar vonatkozású zongoraművei

10a kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „Ünnepélyes fogadás”,
1–14. ütem (Primo)

10b kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „Ünnepélyes fogadás”,
1–14. ütem (Secondo)

Ugyanilyen jellegzetes vonás Volkmann-nál a dal-szerű zenei anyag alatt szinkópáló
kíséret, ami meghatározó például a Visegrád sorozat „Nyájdal” és „Az Apród” című
darabjaiban is (vö. 5a, 6 és 7a–b kottapélda). Némileg variált formában, de a
négykezesben is található egy hasonló szakasz, méghozzá „A lovag” című kompozíció
középrészébe illesztve (11a–b kottapélda). A fentebb említett darabokban a ¾-es
metrumban írt szinkópáló kíséret egyszerűbb formában hallható, míg a 4/4-es
metrumban írott négykezes tételben a Secondo balkéz-szólamába egy felütés kerül,
három nyolcad terjedelemben (11b kottapélda). A háromtagú forma középrészében –
szélső részekkel ellentétben – Volkmann ugyanolyan kedves, idilli hangulatú zenét
komponált, mint a „Nyájdal” és „Az Apród” című darabokban.
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11a kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „A lovag”, 29–44. ütem
(Primo)

11b kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „A lovag”, 29–44. ütem
(Secondo)
Keleties, törökös motívumok is visszaköszönnek. Ilyen pillanat például „A halászleány”
lassú bevezető részében található bővített szekundlépés (12 kottapélda, 18. ütem). A
magyarság történelmében többször előforduló török-ellenes harc témája valószínűleg
foglalkoztatta Volkmannt, hiszen a Visegrád ciklus több darabjában – hol a költői
tartalommal, hol magával a zenei anyaggal – utal erre a magyar nemzetet ért traumára.
„A halászleány” 18. ütemében hallható motívum például „Az Apród” című darab (a
Visegrád sorozat 10. tétele, vö. 7b kottapélda) 54. ütemében található fordulatra
emlékeztet.
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12. kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, A halászleány, 18-24. ütem

Magyaros stílusjegyek
(1. „Ünnepélyes fogadás”, 4. „Fiatal kedély”, 7. „Hársak alatt”)
Volkmann magyar zongoraműveiben bőven találunk olyan helyeket, ahol egyértelműen
rámutathatunk a magyaros stílusjegyekre. A Sieben ungarische Skizzen nyitó darabja, az
„Ünnepélyes fogadás” második, Allegretto-szakasza olyan hatást kelt, mintha Brahms
egyik Magyar táncának gyors részéhez érkeznénk. Volkmann ismerte Brahms műveit, a
Joachim Józseffel és Hubay Jenővel való házi muzsikálások alkalmával többször hallotta
azokat.25 Az olyan ismert darabok, mint Brahms Magyar táncai – melyeket a szerző már
az 1860-as évek előtt elkezdett írni – már akkor is nagy népszerűségnek örvendtek,
mikor Volkmann 1861-ben megírta a maga magyar vázlatait, így elképzelhetetlen, hogy
ne találkozott volna velük.
Az „Ünnepélyes fogadás” című tétel Allegretto-szakaszát – mely a Maestoso
bevezető után kezdődik – három nagyobb egységre lehet felosztani, melynek mind a
három része egy-egy 16 ütemes nagy periódus. Az első egy moduláló – Esz-dúr után fmollban folytatódó – periódus, melynek második nyolc üteme, már ismét Esz-dúrban,
egyfajta refrénként szolgál majd a következő két nagy periódus második tagjaként (13a–
b kottapélda). A második kétszer nyolc ütemes periódus (c-moll és Esz-dúr
hangnemekben) megismétlődik, mintegy ráadásként, mintha hangsúlyozni akarná a
refrént, kiemelve ezzel a második nagy periódus fontosságát (13c kottapélda). A nyitó
darab végét 16 ütem kóda zárja.
A Secondóban a már korábban is tárgyalt szinkópák kísérnek (13b kottapélda). A
darab formai szerkezete annyiban különleges, amennyiben emlékeztet a BAR elvű
tagolódásra, amelyet a refrének kötnek össze. Volkmann a Sieben ungarische Skizzen
egy-egy darabjában már nem tartja magát mereven a hagyományos formákhoz,
bátrabban eltér a korábban megszokott háromtagúságtól. A bevezetőben hallható
ünnepélyes karaktert jól ellensúlyozza a teljesen más jellegű, vidám, táncos lejtésű zenei
anyag, amely Brahms Magyar táncai-nak hangulatát idézi fel.

25

Lásd az I. fejezet 42. lábjegyzetét.
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,

13a kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „Ünnepélyes fogadás”,
15–33. ütem (Primo)

13b kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „Ünnepélyes fogadás”,
15–33. ütem (Secondo)

13c kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „Ünnepélyes fogadás”,
34–53. ütem (Primo)
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Szintén Brahms Magyar táncaira emlékeztet a „Fiatal kedély” B része (14–30. ütem).26
A c-moll középrész lírai témával indít, majd ezt a nyújtott ritmusokkal és a bal kéz
átkötött nyolcad hangjaival (Primo) megírt anyagot váltja fel négy ütem után az
élénkebb, táncosabb karakter Esz-dúrban (14a–b kottapélda). Ez a részlet tehát Brahms
művére emlékeztet, azonban a Magyar táncok Brahms magyaros jellegű, cigányzenei
stílusjegyeket is magukon viselő darabjai közé tartoznak, tehát itt ismét csak egy magyar
zenei jelenségről van szó. Alapvető különbség a két szerző között, hogy Volkmann,
néhány ritka kivételtől eltekintve nem használt fel magyaros műdal témákat, minden
ilyen jellegű zenei anyaga sajátja, míg Brahms eredeti népies műdalokat, nótákat,
magyar táncokat integrált műveibe.27

14a kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „Fiatal kedély”, 14–30. ütem
(Primo)

14b kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „Fiatal kedély”, 14–30. ütem
(Secondo)
26

Brahms első, g-moll Magyar táncának kezdő dallama pontosan ebben a ritmusban íródott, ráadásul
karakterében is hasonlít az idézett részlethez.
27
Brahms nem foglalkozott a témák hallás utáni lejegyzésével, mint ahogyan ezt Liszt tette, hanem a
Rózsavölgyi cégtől rendelt magyar táncokat tartalmazó kottákat. Ezek után kiválasztotta azokat,
amelyek a leghatásosabbaknak tartott, kellő módon párosította őket majd ezekből megkomponálta a
Magyar táncok című sorozatát. Molnár Antal: „Brahms és Magyarország”. In: Molnár Antal: Brahms.
Szerk. Varga Péter. (Budapest: Palatinus, 1997). 49.
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A hetedik darabban Liszt Ferenc hatása, illetve a Magyar rapszódiák stílusjegyei
ismerhetőek fel. A „Hársak alatt” című tétel, mely az Allegro molto tempójelzést kapta,
tréfás ötletekkel teli igen gyors tempójú, féktelen és felszabadult zene. Az „A” rész
nyitótémája után B-dúrban megjelenő zenei anyag folyamán a felső szólam staccato
nyolcadai elé mintegy fricskaként elhelyezett előkék (a 18. ütemtől) a rapszódiák
hangulatát idézik fel, akárcsak a Secondo basszushangjai és akkordjai, amelyek a
cigányzenekarok bőgő- és brácsakíséretére emlékeztetnek (15a–b kottapélda).

15a kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „Hársak alatt”, 11–31. ütem
(Primo)

15b kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „Hársak alatt”, 11–31. ütem
(Secondo)
A 44. ütemben megjelenő csárdás jellegű F-dúr zenei anyag pedig akár egy olyan népies
magyar műdal is lehetne, amilyeneket Liszt gyakran felhasznált rapszódiáiban. Ezt az
anyagot azonban Volkmann itt nem fejlesztette tovább úgy, ahogyan Liszt tette volna – a
középrész első nyolc üteme, egy korrespondeáló periódus, megmarad csak kis
epizódnak. A periódus végén VII. fokú mellékdominánssal a-mollba modulál, majd
átmenet nélküli hangnemváltással újra F-dúrba kerül. Ezek után (b-moll érintésével)
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Gesz-dúrba tér ki, ahonnan egy tíz ütemes visszavezető résszel – és egy szekvenciális
emelkedéssel – újra visszatér az eredeti F-dúr témához. A visszatérő szakasz zárlata az
a-mollba történő moduláció helyett F-dúrban marad. Volkmann ciklusának záródarabja a
nagy „A” rész hangról hangra való megismétlésével zárul, kilenc ütem kódát követően
(16a–b kottapélda)

16a kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, A hársak alatt, 44-78. ütem
(Primo)

16b kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, A hársak alatt, 44-78. ütem
(Secondo)
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A német romantikus szerzők hatása
(2 „A halászleány”, 6. „A lovag”)
Az előző két alfejezetben vizsgált tétel-részletekkel szemben „A halászleány”
középrésze egy igazi schuberti hangulatú Scherzo hatását kelti, a híres f-moll fantázia
triójára emlékeztet. Volkmann műve hagyományos formában íródott, a darabban
azonban jellegzetes schuberti fordulatokat, motívumokat is felfedezhetünk (25., illetve
34–36. ütem). A kezdetben alapvetően g-moll–G-dúr hangnemekben mozgó zenei anyag
egyedül akkor hoz némi változatosságot, amikor a trió középrészében a G-dúr nápolyi
hangnemébe, Asz-dúrba, majd annak a szubdomináns hangnemébe (Desz-dúr) modulál
(47–56. ütem). Itt egyértelműen Schubert hatása érződik. A könnyed, népies jellegű
scherzo zenei szövete áttetsző, mégis sodró lendületű, vidám hangulatú zenei anyag,
melynek hangulati változásait a modulációk biztosítják. A trió visszatérése is tipikus a
maga unisonó-jával a Primo szólamában (66–78. ütem, 17a–b kottapélda). A felső
szólam alatti kísérőanyag pedig tonikai, szubdomináns és domináns akkordok
formájában jelenik meg (17b kottapélda).
Érdekes stíluselem a részlet elején ismételten megjelenő bővített szekundos bcisz fordulat (25. ütem, 17a kottapélda). A cigányskálában is előforduló bő szekundlépés a keleti zenék tipikus hangulatára emlékezteti a hallgatót, ugyanakkor a Liszt
rapszódiáiban is számtalanszor megjelenik.
Ha nem is oly erőteljes a tematikus anyag, mint a Schubert f-moll fantáziában,
Volkmann valószínűleg azt a modellt követi. „A halászleány” harmadik részében a
scherzo középrészében már előforduló imitációs anyagot hozza vissza dúrban
(maggiore) és lassabb tempóban.

59
Volkmann magyaros és magyar vonatkozású zongoraművei

17a kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „A halászleány”, 25–78. ütem
(Primo)

17b kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „A halászleány”, 25–45. ütem
(Secondo)
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Végül – lévén, hogy a sorozatot Volkmann gyermekeknek szánta – szinte
elkerülhetetlen, hogy néhol Schumannra asszociáljunk. A sorozat hatodik darabja, „A
lovag”, szinte pontosan úgy kezdődik, mint Schumann Jugendalbum-ának 28. tétele, a
„Fremder Mann” [Idegen ember] című kis kompozíció. Bár más-más hangnemben szól,
szinte megegyezik a kezdő ütemek melodikus anyaga. Schumann ideges kiséles
ritmusait is visszahallhatjuk a középrész néhány ütemében (18a–b kottapélda).

18a kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „A lovag”, 1–18. ütem
(Primo)

18b kottapélda, Volkmann, Sieben ungarische Skizzen, „A lovag”, 1–18. ütem (Secondo)
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3.2.5 Au tombeau du comte Széchenyi. Fantaisie / Ábránd
Az 1860-as év tragikus eseménye volt gróf Széchenyi István halála. A nemzet épp, hogy
csak kiheverte a ’48-as forradalmat, most pedig újabb megrázkódtatás érte: az ország
egyik kiemelkedő jelentőségű vezéregyénisége távozott. Ebben a helyzetben
egyértelműnek tűnt a „nagy halott” tiszteletére azonnal zeneművet rendelni az akkor már
elismert Volkmanntól.
„Széchenyi sírjánál“ – ez czime azon ábrándnak, amelyet Volkmann Róbert, a
jelenkor zeneköltői között egyike a legelhivatottabbaknak, e napokban bocsátott
közre. Mielőtt magáról a szerzőről szólanánk, álljon itt nehány sor a nevezetes mű
ismertetéséül. Nagyszerü gyászinduló nyitja meg azt, s mintegy elvezet azon sirhoz,
mely a nagy hazafi hamvait takarja; mély férfias panasz szól az akkordokból; de
vígaszt is ömleszt a szép dallam, mintha mondaná: nem halt meg, a kit eltemettünk;
szelleme, műveiben, örökké élni fog! Majd mintha erőt venne a költőn a fájdalom,
de csak pillanatra, mert azzal férfiasan megküzd s mintegy magasabb sphaerákból
szelíd, enyhítő vigaszhangok szólalnak meg, s magáról egészen megfeledkezve, a
lelkesedés egész tüzével magát a nemzetet szólaltalja meg – a mű a „Szózat” vég
dallamával végződik.28

A Vasárnapi újság hasábjain megjelent írás Volkmann újonnan komponált
zongoradarabját elismerő, meleg szavakkal méltatta. A cikk szerzője az ábránd műfaji
megnevezést használta, az eredeti francia nyelvű alcímben „Fantaisie” azaz fantázia
megjelölést viselő darab említésekor. Az alcím kétféle megnevezése magyarázatot
kíván, hiszen az ábránd műfajával ma már csak elvétve találkozunk a
zongorairodalomban, holott a 19. században igen nagy népszerűségnek örvendett. Mivel
az 1800-as évek elején bekövetkezett nyelvújítás eredményeként minden idegen
nyelvterületről érkező szónak magyar jelentést kerestek, a „fantaisie” vagy „fantasy”
elnevezés is magyaros formát öltött. Az „ábránd” kifejezés, mely inkább egy lírai
karakterű darab megnevezésére lett volna igazán alkalmas, nem volt a legszerencsésebb
fordítás, talán éppen emiatt nem maradt fent hosszú távon.
A kor szokásai szerint azonban sok magyar származású, vagy magyar érzelmű
zeneszerző kompozíciói között találunk ábrándot: a rapszódiák mellett az ábrándok is
kedveltek voltak a romantika korában Magyarországon. Elsősorban azért, mert
alkalmasnak bizonyultak a nemzeti öntudat kifejezésére is. Népszerűségüket annak
köszönhették, hogy egyszerre voltak tánczenék – a verbunkos, csárdás és palotás táncok
beemelésének köszönhetően – ugyanakkor a műfaj rögtönzés-szerű jellege kedvezett a
koncertkörútjaikon szívesen improvizáló előadóknak, zeneszerzőknek. Mindehhez
társultak még a cigányzenekarok stílusából kölcsönzött virtuóz elemek és effektusok.
28

N.N.: „Volkmann Róbert”. Vasárnapi újság, 7/25 (1860. június): 293–294.
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Eleinte csak laza szövésű, különböző karakterű táncokat állítottak egymás mellé – vagy
lassú-friss párosítást – pontosan úgy, mint a rapszódiákban, idővel azonban az ábránd
szerkezetét egyre tudatosabban formálták.
Nemcsak Volkmann, hanem több más kortárs zeneszerző is szívesen állított
emléket, illetve ajánlott zeneművet egy-egy híres magyarnak. Kirch János (1810–1863)
Emlék Egressy Béni sírkövére, vagy a Mosonyi (Brand) Mihály (1815–1870) Hódolat
Kazinczy emlékének című kompozíciói szintén hasonló stílusú és szellemiségű
zeneművek. Szintén Széchenyi tiszteletére íródott Mosonyi Széchenyi István halálára
című zenekari darabja, melyből Szabadi Frank Ignác készített zongoraátiratot 1864ben.29
Volkmann Széchenyi halálára írt gyászzenéje az egyetlen ilyen jellegű darab
életművében – igaz a Visegrád sorozat utolsó kompozíciója, a „Salamon tornyánál”
című darab tartalmaz jellegükben gyászzenére utaló elemeket (ilyen például a kiséles
ritmus monoton ismétlése és a b-moll hangnem komor hangulata).
Az Au tombeau du comte Széchenyi tehát fantázia vagy ábránd és amint arra az
alcím is utal, szabad formában íródott. Lehet azon vitatkozni, hogy a nagy egységekre
való tagolás három részre osztja-e a hosszabb lélegzetvételű darabot, vagy csak
felsorolja egymás után az újabb és újabb témákat, de ez elsősorban csak előadói
szempontból bír jelentőséggel. A nagy formákban való gondolkodás következtében jóval
egyszerűbb összefoglalni egy sokféle témát felsorakoztató – lírai és virtuóz elemeket is
tartalmazó – művet. Ha ilyen módon közelítjük meg a fantáziát, akkor viszont világosan
kitűnik annak három nagy részre való tagolódása.
A zongoradarab egy 11 ütem terjedelmű drámai bevezetővel indul. Az f-disz
szűkített terclépés (a cigányskála jellegzetes hangközlépése) kisnyújtott ritmussal
párosul; a kezdő motívum a dominánson áll meg, majd megismétlődik egy oktávval
magasabban. Úgy hangzik, mint egy felkiáltás. A megrendülés hangjai ezek. A
következő pillanatban a szűkített harmónia után súlyos, egyre gyorsuló mixtúraakkordok zúdulnak le a mély regiszterbe, hogy az a-moll dominánsán e-mollban,
tremoló basszussal zárják a szakaszt (19a kottapélda). Tipikus romantikus gesztusok
ezek, tulajdonképpen tematikus anyag nélkül: akkordok, skálák, látványos elemek.
Ugyanilyen bevezető szakasszal kezdődik pár oldallal később a mű második nagyobb
egysége is, csak ott a hatásos tremolók elmaradnak és nem a domináns, hanem a
szubdomináns hangnem jelenik meg, így vezetve elő a következő virtuóz d-moll
anyagot.

29

Kéry János: Székely István. DLA disszertáció, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2015.
http://docs.lfze.hu/netfolder/public/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/kery_janos/disszertacio.pdf
(utolsó megtekintés dátuma: 2017.07.22.): 19–24.
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19a kottapélda, Volkmann: Au Tombeau du Comte Széchenyi, 1–11. ütem

Az első – mélyen a hallgató emlékezetébe bevésődő – téma maga a gyászinduló (a 12.
ütemtől), mely még három alkalommal tér vissza a darabban, mindig a-mollban.
Volkmann ki is írja: Marche funêbre, és előadási utasításként, illetve tempójelzésként:
Andante Maestoso. A darab első nagy egysége három szakaszra tagolható, amiben két
témát (A, B) dolgoz fel. Az első, a tipikus gyászinduló (A) csak annyiban tér el a német
mintától, hogy a nyújtott ritmusok helyett az éles ritmusok adják meg az alapkaraktert.
Ettől a ritmusképlettől kap magyaros jelleget a téma, ahogyan azt sokszor halljuk a
kortársaknál, például Erkelnél is. Az „A” rész első tíz üteme korrespondeáló, nem
moduláló periódus, második nyolc üteme azonban már jóval meglepőbb fordulatokat is
tartalmaz (19b kottapélda).
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19b kottapélda, Volkmann, Au Tombeau du Comte Széchenyi, 12–21. ütem
Előbb a dominánsra modulál, majd három ütem múlva váratlanul a poláris eszmollba téved, majd egy hirtelen váltással egy ütemen belül visszatér a-mollba. 5
ütemmel később, ami csak fél visszatérésnek felel meg, a szakasz az alaphangnemben
zárul le. Ez a zenei anyag (A), melynek a második 13 üteme szinte változtatás nélkül
megismétlődik, adja meg az egész darab alaphangulatát.
A következő, szakasz az emlékezés pillanata. Mintha csak a Liszt Funérailles
vagy a Chopin b-moll szonáta második tételének megható maggiore-szakaszához
érkeznénk: úgy következik itt az első nagy rész második (B) témája C-dúrban. A német
romantikus dal hangja szólal meg itt, a zenei anyag mégis inkább korál-szerű. Dallam és
harmónia három ütemen át nagyon emlékeztet Schubert Winterreise-ciklusának „Die
Nebensonnen”30 című dalának bevezető részére (19c–d kottapélda). Volkmann
szabályos háromtagú formába foglalja a darab második témáját. Ennek első része
korrespondeáló, moduláló (kétszer négy ütemes) periódus, mely a domináns hangnembe
érkezik meg. A második részben (tíz ütemen át), előbb a tonikai hangnemből a
szubdominánsba ér, ahol megismétli az előző két ütemet egy kvarttal fentebb, majd egy
ereszkedő domináns szekvenciával szándékosan elbizonytalanítja a tonalitás-érzetet (56–
61. ütem). A két szólam ellen kormatikájával, még mindig tartva a hangnemi
bizonytalanságot, négy ütem rendkívül megindító pillanat következik (62–65. ütem):
előbb egy bővített szextes akkord a b-mollt érinti, majd g-moll érzetet keltve d-mollba
érkezik, ezzel, mintegy autentikus zárlattal készíti elő a C-dúr visszatérést (II. – V7.)
(19d kottapélda).

30

Schubert, Winterreise dalciklus utolsó előtti darabjáról van szó. A Die Nebensonnen [Letűnt napok,
Závodszky Zoltán fordítása] című dalában a harmóniák a klasszikus tonika, domináns, szubdomináns
kört írják le, míg Volkmann az első ütemben az első fok után marad C-orgonapont felett II szekundon.
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19c–d kottapélda, Volkmann, Au Tombeau du Comte Széchenyi, 48–68. ütem
Ez a C-dúrban komponált, vokális jellegű anyag egy nyugodt, békés területe a
darabnak, melynek egyfajta légiességet kölcsönöz a textúra és harmóniavilág – a
könnyed szinkópáló ritmussal együtt. A visszatérés sűrűbb akkord-felrakással és kisebb
harmóniai változtatásokkal ugyan (nem a téma kromatikus variációját alkalmazza,
hanem annak diatonikus hangjait, alatta erősen alterált akkordokkal), de lényegileg a
második témával megegyezve tér vissza (B). Itt azonban már nem moduláló
periódusként, hanem az alaphangnemben megmaradva.
A gyászzenék dramaturgiájában alapjelenség az, amit itt hallunk. Az emberi élet elillanó
volta, az emlékezés pillanata és a halál minden fájdalmától való feloldás egyszerre
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jelenik meg ebben a zenében. Ezek után óriási hangulati zuhanás a folytatás: a
gyászzene-főtéma másodszor tér vissza, igaz, most már ismétlés nélkül, de négy ütemnyi
bővítéssel a végén. Elérkezünk a darab első nagy egységének lezárásához.
A darab középső része – mint már említettük – a bevezető motívumaival indul,
azonban nem a-mollban, hanem már d-mollban, a végén félzárlat készíti elő a következő
virtuóz, szintén d-moll témát. Hirtelen, minden előkészítés nélkül egy sejtelmesfélelmetes tizenhatod esz-tam ritmusban mozgó szinkópa menet kezdődik 6/8-ban (C),
mely a darab kezdőtémájának hangjait használja fel. Először a negyedik ütem végén a
parallel F-dúrba, majd újabb négy ütemet követően a domináns a-mollba érkezünk. Két
ütem betoldás után megjelenik a g-moll, ahol a csúcspont szűkített sforzato-akkordon
következik be, hogy aztán egy oktáv skálamenettel domináns félzárlattal újra a
középregiszterbe szálljon le, még egyszer megismételve a szakaszt. Végül egy
szekvenciális emelkedést követően, hat ütemmel később egy szűkített szeptimen torpan
meg d-mollban. Liszti és beethoveni technikai elemekkel teli szakasz ez, ahol heves
indulatkitörések jelennek meg a zenében (19e kottapélda).

19e kottapélda, Volkmann, Au Tombeau du Comte Széchenyi, 109-114. ütem
Egy hosszú fermata után (133. ütem) az ultratercrokon H-dúrban találjuk magunkat.
Ismét átmenet nélkül, egy eddig még meg nem jelenő új zenei anyag következik hét
ütemen keresztül. Mint egy intermezzo, úgy kapcsolja össze az előző virtuóz d-moll
témát a következő magyaros elemeket is tartalmazó résszel. A csodálatos recitativoszerű, improvizatív anyag Liszt h-moll szonátájának befejező részére emlékeztet, a
sóhaj-szerű 4–3 késleltetések és a fermáták himnikus jellege miatt. A feloldozás, a
megbocsátás és az isteni kegyelem tiszta hangjai ezek, talán a legmegindítóbb pillanatai
a darabnak (19f kottapélda).
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19f kottapélda, Volkmann, Au Tombeau du Comte Széchenyi, 133–145. ütem
A 104. ütemtől kezdődő magyaros téma verbunkos ritmusa itt szelíd, lírai karaktert kap
H-dúrban. Ünnepélyes hangvételű a folytatás (a 140. ütemtől, 19f kottapélda), melyet
négy ütem után megismétel ugyanúgy szubdomináns hangnemben, mint a B téma
középrészében (vö. 58. ütem, 19d kottapélda). Négy plusz négy ütem korrespondáló
periódus ez, mely végén három ütem bővítéssel, zárlat nélkül modulál a tercrokon Ddúrba. Ott a témát variált formában, már pregnánsabb ritmussal, Allegretto
tempójelzéssel indítja, a periódus második felében pedig újra tovább modulál fiszmollba, egészen a második virtuóz szakaszig.
Az utolsó virtuóz részben megjelenő új téma (E) kezdő hangjai, az előző (D)
téma indító motívumának transzformálása (a 160. ütemtől). Rövid ideig úgy tűnik,
mintha a zeneszerző egy új témát szeretne itt bemutatni, de végül mégsem bontja ki,
hanem a zenei folyamat emelkedik még egy tercet, ezzel visszatér fisz-mollból a-mollba
(19g kottapélda). Egy szekvenciális emelkedést követően előbb d-mollba téved, majd
egy háromütemes szűkített és bővített akkordokkal teletűzdelt résznél állítja meg a
folyamatot. Két sor recitativo-jellegű szakasz után, amelyben szinte torlasztja a
bevezetőben és a későbbiekben megjelenő verbunkos motívumokat, tér vissza immár
utoljára a gyászzene. Hat ütem átvezetéssel megérkezünk végül a fináléhoz. A

68
Bartha Ildikó: Robert Volkmann magyar zongoraművei

grandiózus befejezés a Szózat zárósorának utolsó négy ütemét idézi meg (a 229.
ütemtől). A szó szerinti idézet helyett némi harmóniai változtatást eszközöl (az
alapfunkciók helyett alterált akkordokat alkalmaz), majd virtuóz skála-futamokkal,
tremolókkal és egy váratlanul hozzáadott, sixte ajoutée-vel, hozzáadott szexttel –
fokozva ezzel a darab befejezésének nagyszabású voltát – zárja a közel 20 perces művet
(19h kottapélda).

19g kottapélda, Volkmann, Au Tombeau du Comte Széchenyi, 158-166. ütem

19h kottapélda, Volkmann, Au Tombeau du Comte Széchenyi, 229–234. ütem

Dr. Bartha Ildikó zenei tanulmányait 4 éves korában kezdte az Újfehértói
Zeneiskolában Hidegkúthy Edit zongoratanárnőnél, majd 2 év múlva Debrecenben a
Simonffy Emil Zeneiskolában folytatta Balázsi Péternénél. Zeneiskolai tanulmányai
alatt, 3 évig a zongora mellett, hegedülni is tanult Szesztay Zsoltnénál, az 5. és 6.
osztályban pedig Irmai Kálmán főiskolai zongoratanár tanítványa lehetett, mint
tehetséges B-s növendék. A középiskolát Debrecenben a Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte dr. Duffek Mihály tanítványaként.
Zongora tanulmányait érettségi után az akkor még Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskolán folytatta szintén dr. Duffek Mihálynál előbb főiskolai, majd egyetemi
tagozaton. Egy év után dr. Hargithay Imrénél, majd mellette felvette az orgona szakot
dr. Karasszon Dezsőnél. Másodévesként a csellista Nagy Ágnes kamaratársával első
díjat nyert a Lajtha László Országos Kamaraversenyen. Főiskolai évei alatt,
végzősként külföldi ösztöndíjat nyert az Amerikai Egyesült Államokbeli Boise State
University zongoraszakára, így egy évig az USA-ban tanulhatott, ahol két versenyen
(az Idaho állam zongoraversenyén és az Észak-nyugati államok versenyén) is első
díjat nyert. Diploma megszerzése után előbb a debreceni Simonffy Emil
Zeneiskolában, majd a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában
helyezkedett el, mint zongoratanár és korrepetitor. A két iskola azóta egy intézménnyé
vált, amelynek jelenleg is a tanára. Számtalan kurzuson vett részt, mint pl. Némethy
Attila, Szokolay Balázs, Fenyő Gusztáv, Lantos István, Alwin Bär, Malcolm Bilson és
Bogányi Gergely kurzusain. 1997-ben Fenyő Gusztáv meghívására a skóciai Ayton
Castle-ben adott nagy sikerű hangversenyt, amiről a helyi újságban jelent meg
elismerő kritika. 2018-ban szerzett doktori fokozatot a Budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen, kutatási területe Robert Volkmann magyar zongoraművei.
Aktív zongoraművész, aki a tanítás mellett rendszeresen ad koncertet vidéken, vagy
Debrecenben, illetve iskolája zenei rendezvényein is gyakran fellép, mint például a
hagyományos, minden évben megrendezendő tanári hangversenyeken. 2015-ben,
Robert Volkmann bicentenáriumára a zeneszerző műveiből szervezett hangversenyt,
melynek nem csak szervezője, de egyik előadója is volt.

