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 „Az orosz zene atyja”, Mihail Glinka má-
sodik operája, a Puskin nyomán írott 
Ruszlán és Ludmilla öt éven át, megle-
hetősen zaklatott körülmények között 
készült, s 1842 decemberében megtar-
tott premierje is fiaskónak bizonyult.  
A darab – bár közel áll a 18. században 
népszerű Singspiel-műfajhoz – jelene-
tekből, azon belül áriákból, duettekből, 
együttesekből, kórusokból építkező ha-
gyományos opera. Az I. felvonást nyitány, 
a további négy felvonást zenekari előjá-
tékok vezetik be, amelyek a legjelentő-
sebb témák bemutatásával mintegy ösz-
szefoglalják a rájuk következő nagyobb 
dramaturgiai egységeket. Az önállóan is 
gyakorta felcsendülő, a zenekar számára 
jutalomjátékkal felérő, színesen hang-
szerelt, szonátaformájú nyitány pedig  
a teljes opera keresztmetszete: főtémája 
a finálé örömünnep-zenéje, megejtően 
dallamos melléktémája Ruszlán II. felvo-
násbeli áriájából való, míg kódájában a 
gonosz Csernomor egészhangú skálára 
épülő vezérmotívuma jelenik meg.   
 
Szergej Prokofjev öt zongoraversenye 
közül minden bizonnyal a harmadik,  
C-dúr hangnemben álló darab a leg-
népszerűbb: számos előadása és felvéte-
le igazolja vissza nem csökkenő kedvelt-
ségét úgy a pianisták, mint a közönség 
körében. A versenymű 1921-ben készült 
Bretagne-ban, egy az Atlanti-óceán part-
ján eltöltött, remekül sikerült nyaralás 
alatt. A kompozíciós munka során erede-
tileg más darabokhoz szánt ötleteit is fel-
használta a zeneszerző: az 1911 és 1918  
között feljegyzett anyagok azonban zök-
kenőmentesen simultak bele az újonnan 
megkomponált szakaszokba. A három 
tételes darab pompásan ötvözi a lírai 
melódiákat a Prokofjev zenéjére olyany-

nyira jellemző lüktető ritmikával, szarkasz-
tikus humorral, színes hangszereléssel.  
Az első tétel varázslatos hangulatú, „me-
sélő” Andantéval indul, amelyből a szólista 
belépésével szinte kirobban az energikus 
Allegro. A barokkos jellegű első és a ko-
mótosan ballagó második témára épülő, 
szonátaformában álló tétel kidolgozási  
részébe a bevezetés szelíd zenéjét is beé-
píti Prokofjev. A második téma groteszk 
hangvételű visszatérése után, rövid kóda 
tesz pontot a nyitótétel végére. A második 
tétel öt izgalmasan sokszínű karaktervari-
ációt sorakoztat egy különös indulótémá-
ra. A zárótétel mintha groteszk keringő 
lenne, amely azonban csakhamar félel-
metes haláltánccá alakul – a feszültséget 
a szinte Csajkovszkijra emlékeztető, széle-
sen éneklő második téma oldja fel, a zon-
gora csillogó figurációitól kísérve. Az első 
téma visszatérése diadalmas kódába tor-
kollik. Az op. 26 sorszámot kapott kompo-
zíciót a kiváló zongoristaként is méltán  
elismert Prokofjev maga mutatta be  
Chicagóban, 1921. december 16-án,  
a Chicago Symphony Orchestra élén  
Frederick Stock állt. A darab vegyes vissz-
hangra talált, de hamarosan több zongo-
raművész repertoárján is feltűnt. Érdekes-
ség, hogy 1932-ben a zeneszerző a Piero 
Coppola által dirigált Londoni Szimfoni-
kus Zenekarral lemezre játszotta a művet, 
a kitűnően sikerült felvétel így megőrizte 
az utókor számára az alkotó briliáns inter-
pretációját.      
 
A 20. század szimfonikus zenéjének egyik 
kulcsműve, Bartók öt tételes Concertója 
1943 májusában a bostoni szimfonikus  
zenekar karmestere, Serge Koussevitzky 
megrendelésére készült. Az amerikai 
emigrációját töltő zeneszerző – aki ekkor-
ra szembesült utóbb halálosnak bizonyult 
betegségével, s már jó ideje nem kompo-
nált – nagy lendülettel látott munkához,  
s tőle szokatlan gyorsasággal alkotta meg 
egyik legterjedelmesebb zenekari alkotá-

sát, néhány korábban felvázolt ötletét  
felhasználva. A műhelye titkait gondosan 
őrző mester ráadásul ezúttal kivételt tett, 
s betekintést engedett műve belső világá-
ba is: „E szimfóniaszerű zenekari műnek  
a címét az egyes hangszerek vagy hang-
szercsoportok concertáló vagy szolisztikus 
jellegű kezelésmódja magyarázza. […]  
A mű általános hangulata – a tréfás  
II. tételtől eltekintve – fokozatos átmene-
tet képvisel az I. tétel komolyságától és a 
III. gyászos siratóénekétől a zárótétel élet-
igenléséig.” Nem lehet eléggé értékelni 
ezt a ritka, őszinte önvallomást, amelyet  
a tételek címei még tovább magyaráznak: 
I. Introduzione (Bevezetés); II. Giuoco  
delle coppie (Párok játéka – a cím a páro-
sával fellépő hangszerek szólójátékára 
utal); III. Elegia; IV. Intermezzo interrotto 
(Félbeszakított intermezzo); V. Finale. A 
legkülönbözőbb személyes tartalmakban 
gazdag Bartók-kompozíció ez, leginkább 
szembetűnően talán a 3. és 4. tétel fájdal-
mas honvágyzenéiben (utóbbiban a 
„Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” 
idézetét vélik többen felfedezni). De üze-
netet hordoz a mű egésze is: az egyes 
embertől a közösségig jutva, a klasszikus 
hagyományokat idéző nyitótételtől a 
„népek testvérré válása”-típusú, nagy  
Bartók-táncfinálék sorába illeszkedő  
zárótételig mélységeken és magasságo-
kon át vezet az út – a 20. század nagy  
kataklizmáján túlmutató töretlen hittel  
és reménységgel.  
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