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M O L N Á R  L E V E N T E 1

Átiratok létrehozása klasszikus gitárra

BEVEZETÉS

Ha megfigyeljük a gitáros koncertműsorokat, észrevehetjük, hogy kortárs zene-
szerzők darabjai ritkábban szerepelnek, és egyre népszerűbb gyakorlat az átirat-
készítés, ehhez régi mesterek műveit kell átírni klasszikus gitárra. Mivel ezzel az 
eljárással már létező műveket hangszerelünk át, ezért sok múlik a kiindulópon-
ton, darabválasztáson. Több szempont alapján választhatunk alapanyagot egy át-
irathoz. Elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy a darab mennyire könnyen 
érvényesül a gitár hangzásvilágában. Ha a mű tanulmányozása közben egyszerű-
en kialakul a hangszerelés dramaturgiája, akkor már érdemes átiratot készíteni 
belőle. Persze a darabok népszerűségét is figyelembe kell venni: nyilván azokat 
a szerzeményeket érdemes átírni, melyeket mind a közönség, mind az előadók 
jobban kedvelnek. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a zenetörté-
net kevésbé ismert repertoárját sem, igazi gyöngyszemeket találhatunk köztük.

BARTÓK BÉLA – SZONATINA

Bartók Béla eredetileg zongorára írott műve sokszor hallható pódiumon. Az is bá-
torította a választást, hogy már Bartók élete alatt készültek a darabból átiratok hege-
dű-zongora és zenekari apparátusra. Az első tételhez (Dudások) találtam egy olyan 
gitártechnikai megoldást, mellyel a zongoránál élethűbben lehet utánozni a duda 
hangját. Gitáron legtöbbször jobb kézzel pengetjük meg a bal kéz által lefogott hango-
kat. Az „elpengetéses technika” azt jelenti, hogy bal kézzel, tehát ugyanazzal a kézzel 
pengetjük meg a hangot, mint amivel lefogjuk. Ez a pengetés-fajta nem ugyanolyan 
teljes, kissé fedettebb hangot ad, mint a másik kézzel, a jobbal pengetett hang. Mivel 
technikailag nehezen kivitelezhető, ezért könnyen hiba csúszik bele: ilyenkor olyan 
csipogó hangot ad, amely a duda jellegzetes csukló hangját juttatja eszünkbe. Ha ezt a 
hibát következetesen használjuk, akkor a duda hangját utánozhatjuk vele. Ezt a hang-
szerkezelési ötletet csak az első szólamnál kell használni, hiszen a zongora bal kezét, 
azaz a búgó dudaszólamot a második és harmadik gitár szólaltatja meg. 

Együttesünk, a Tritonus Guitar Trio eddig Bartók Béla másik híres zongora 
darabjával, a Tizenöt magyar parasztdallal foglalkozott. A repertoár bővítése ér-
dekében a jövőben minél több Bartók művet szeretnék átírni.

[1] SZE Művészeti Kar, egységes osztatlan képzés, zenetanár-gitártanár. Témavezető: Dr. Arnóth 
Balázs, SZE Művészeti Kar, Szólóhangszerek és művészetelmélet tanszék, egyetemi docens.
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