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Sziklavári Károly

Nemzetkarakterisztikum
Szabad gondolatok a verbunkoszene szellemiségér�l

Bizonyos távlatból nézve e nagyszer� muzsika nem más, mint a nemzeti öntu-

datra ébredés �serej� szellemi produktuma; varázshatalmú zeneköltészet, me-

lyet álmodni tudó, régi szép id�kben egy teljes nemzet vallott, érzett magáénak 

s élt meg kizárólagosan a sajátjaként: amellyel – helyesebben mindazzal, amit 

hangjai kifejezésre juttattak – maradéktalanul azonosult a hajdani magyarság. 

H�si és szenvedélyes voltában szimbolikusan testesítette meg a kor törekvései-

nek erejét, tüzét, szimbiózisban is élve azokkal.1 Már 1800 körül a verbunkos: 

nemzetkarakterisztikum. Majd 1824-ben azóta szállóigévé lett kijelentés látott 

napvilágot: „A nemzet a muzsikájában él.”2 E délceg tónusú, nemes veret� kul-

túrkincs egészében véve olyan er�vel hatott a nemzeti kibontakozás lendületé-

re, hosszú évtizedeken át, amely mint civilizációtörténeti jelenség, valószín�leg 

párját ritkítja a vén kontinens egyetemes históriájában.

A verbunkosmuzsika alapvet�en annak a szellemnek köszönheti létét, amely 

számos egyéb fejlemény mellett a 18. század csodálatosan fölível� magyar köl-

tészetének is talán a legfontosabb életre hívója lett. S épp e sugárzó szellemi-

ség révén – melynek a sokat hangoztatott mámor és virtus csupán egy-egy, de 

messze nem kizárólagos összetev�je volt3 – gyakorolt olyan nagyságrend�, de-

lejes hatást idehaza s külföldön egyaránt. Az alábbi, csupán vázlatos jelleg� írás 

azokból a kapcsolatokból igyekszik föltárni valamennyit, amelyek tér- és id�beli 

környezetéhez kötötték a verbunkosmuzsikát, rámutatni igyekezvén ily módon is 

e gazdag repertoár – s az általa hordozott szellemiség – jelent�ségére.

Hamvas Béla tanítása szerint magyarnak lenni annyit tesz, mint integrálni 

az öt géniuszt. S�t: megvalósítani azok egységét (ami voltaképp megvalósít-

hatatlan). 18. század végi, 19. század eleji nemzeti zenénk valamelyest mégis 

1 Vö. Szabolcsi Bence, A  XIX. század magyar romantikus zenéje, a  szerz� A  magyar zene 

évszázadai cím� tanulmányfüzérének II. kötetében (Budapest,1961), 156–8.
2 Mátray Gábor szavai: Hasznos Mulatságok, 1824, II. 289.
3 Aki kell�képpen átadta magát e muzsika hatásának, annak érzékeit az szinte narkotikumként 

ejtette foglyul. Ezt emelte ki gróf Széchenyi István Bihari Jánossal (1764–1827) kapcsolatos 

naplóbejegyzésében; ezt élte át a máskor oly higgadt Berzsenyi Dániel, aki szintúgy a h�skor 

nagy mágusának varázsheged�jét hallgatva egészen elfeledkezett a szomszéd szobában 

reá várakozókról, s�t önmagáról is megfeledkezve kiabált elragadtatásában (lásd Szabolcsi 

hivatkozott tanulmányát: 153.). A  h�si karakterrel párosuló virtus eredend�, természetes 

összetev�je volt a régi verbunkosmuzsikának, olykor konkrétabban is, mint azt az avatatlan 

küls� szemlél� egyáltalán gondolhatná (lásd idevágó példaként Bihari Hatvágás verbunkját). 

E tónus és karakter megfelel�jét a kor irodalmában többek között Gvadányi József (1725–

1801) munkáiban fedezhetjük föl.



BIHARI, LAVOTTA 250, EGRESSY 200

2222

képes volt betölteni ezt a komplex szellemi funkciót.4 Arra, hogy ez miként vált 

lehetségessé, f�ként e muzsika összetev�inek, gyökereinek szerteágazó volta 

adja meg a magyarázatot: mint köztudott, a  verbunkos stílusvilága egyrészt 

sok mindent magába olvasztott a régi magyar tánczenei hagyományokból – a 

dokumentumok tanúsága szerint legalább a kora újkor repertoárjáig visszanyú-

lóan –, másrészt olasz és délnémet-bécsi, északi, valamint déli szláv, s�t még 

távolabbi balkáni és iszlamita eredet� impulzusokat szintúgy befogadott. Ebb�l 

a szempontból is el�zménye volt már az említett régi magyar muzsika egy sze-

lete, az úgynevezett hajdútáncok (és rokonaik) repertoárja, melynek kollektív 

szellemisége a magyarságot s közvetlen környezetét hasonló értelemben – a 

hatások és kölcsönhatások sokasága révén – kapcsolta össze. Mi sem lehetne 

jellemz�bb, mint hogy az osztrák középbarokk komponista, Johann Heinrich 

Schmelzer (1620/23k.–1680) Polnische Sackpfeiffern („Lengyel dudások”) cí-

met visel�, 1665-os keletkezés� triószonátájának végén a dudajátékot imitáló 

fi gurációk hirtelen egy, a 16–17. századi gy�jteményekb�l jól ismert, s  azok 

tanúsága szerint a kor magyar zenéjében mindennapos hajdútánc-motívum-

má egyszer�södnek le.5 Még nagyobb mértékben mutat nemzetközi jelleget 

a „Rákóczi”-dallamcsalád, részint lengyel melódiák kapcsán.6 Hogy a lengyel 

és magyar (nemzeti) tánczene történetét együtt kellene vizsgálni, régi kelet� 

megállapítása a kutatásnak. Er�teljes rokonságra derül fény már a kétfajta 

16–17. századi repertoár egybevetésekor,7 s a verbunkosmuzsika esetében is 

érdemes behatóbb fi gyelmet szentelni a közös összetev�knek. Példázhatja ezt 

akár a lengyel zenei folklórban otthonos Georg Philipp Telemann (1681–1767) 

Els� lengyel szonátájának – a m� nyitó tételének – összehasonlítása Rózsavöl-

gyi Márk (1789–1848) Halljuk! cím� csárdásának (1846)8 lassújával, amely a 

kétfajta zenei világ nagyfokú rokonságára világít rá.9

4 Amit mi más is igazolhatna hívebben, mint a hazánkban járt idegen szemtanúk nyilatkozatai: 

„merem állítani, hogy nincs még egy nép, melynek nemzeti tánca oly jól kifejezné sajátos 

nemzeti jellemét, mint a magyaroké” – írta például 1799-ben egy német utazó: abban a 

korban, melyben a nemzeti tánc és az ahhoz társuló zene fogalmi szempontból még elvá-

laszthatatlan egységet alkotott. (Az idézetr�l lásd Lukácsy Sándor esszéjét: „Nemes magyar 

táncom!”, 1998; lásd még: Szabolcsi, i. m., 157.)
5 Lásd err�l még a jelen szerz� dolgozatát: Birodalmi sokszín�ség az osztrák középbarokk ze-

néjében (a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképz� F�iskola El�adásaink tartalmából c. kötetében, 

Kaposvár, 1999). A m� keletkezési adatát lásd Reinhard Goebel CD-ismertet�jében: Scherzi 

musicali, Musica Antiqua Köln (Deutsche Grammophon GmbH, 1990).
6 Mint azzal jelen szerz� kéziratos tanulmányában foglalkozott: „Rákóczi”-táncdallamok, konfe-

renciael�adás, Sátoraljaújhely, 2014. június 27. A dallamcsaládnak „oláh tánc” megjelölés� 

és szlovák nyelv� szöveggel ellátott melódiák is tagjai.
7 Lásd például Domokos Mária dolgozatát a Magyarország Zenetörténete II. kötetében (szerk. 

Bárdos Kornél, Budapest, 1990), 530.
8 A keletkezés id�pontjáról lásd a Pesti Divatlap 1846. december 12-i számát.
9 A  nyelvi alapelemek közvetlen analógiáin túl (ideértve egyrészt bizonyos dallamfordulatok 

megfeleléseit, különösen a tételkezd� témákat illet�en, másrészt a két b�vített szekundot 

tartalmazó: emelt IV. és VII. fokú mollskála használatát itt és ott) a ritmusvilág (a fi gurációktól 

részint eltekintve), a tagolásmód, a melodikai egységek összefüggései, nem kevésbé a két 
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S hogy régi századok hagyományai milyen mértékben érvényesülnek olykor 

a verbunkos stílusú darabokban, annak kapcsán elegend� ifj. Johann Strauss 

(1825–1899) Pesti csárdására (1846) gondolni: a m� friss szakaszában helyet 

kapott egy olyan melódia is, melynek igen közeli változata, mint felirata szerint 

magyar tánc, az ún. Stark-féle soproni virginálkönyvb�l (1689) ismer�s.10 Thern 

Károly (1817–1886) egyik Vörösmarty-megzenésítése, a régies melódiavonalú 

Tót deák dala,11 kezd� ívében 17. századi – és megint csak számottev� nem-

zetközi kapcsolatokkal rendelkez� – magyar dallamtípust idéz. A Liszt Ferenc 

által Magyar rapszódiáiban feldolgozott dallamanyag itt-ott a Kárpát-medence 

régiójának nem magyar eredet� impulzusait is tartalmazza. Távolabbi, mégis 

tanulságos, idevonatkoztatható példaként utalhatunk továbbá Erkel Ferenc 

szerb Kolójára – kései operája, a Brankovics György (bemutató: 1874) I. fel-

vonásából –; a táncfüzér egyik csúcspontját egy variánsaiban már a 17. századi 

Erdélyben följegyzett melódia képezi: szimbolikus értelemben is mintegy a tel-

jes térséget egyesít�, „népek közös tavasza” jelleg� körtánc alkotóelemeként, 

melynek egésze már-már bartóki távlatokat el�legez.12

Látszólag eltávolodva a verbunkosmuzsika témakörét�l válik mégis talán jól 

érzékelhet�vé a 19. század magyar zenéjének – s így magának a verbunkos-re-

pertoárnak is – egyik, többé-kevésbé rejtett tulajdonsága: híd- vagy kapocs-

szerepe tér és id� vonatkozásában: ahogy ezernyi szállal köt�dve a múlthoz és 

saját jelenéhez, mondhatni áthevíti ezt a fölfedezetlensége miatt még oly sok 

titkot rejt� zenei hagyatékot a Kárpát-medence, mint közös otthon szívmelege.

S  ahogy a fejl�d�-formálódó 18. századi, 19. század eleji magyar zene 

annyi mindent magába olvasztott – a magyar muzsika sokszázados múltjának 

természetes áthagyományozódása mellett – földrajzi környezetének szerteága-

zó tradícióiból, ugyanúgy a nyugati irányú visszahatás is azonnal, mintegy pár-

huzamosan megindult: kisebb mesterek, valamint a két Haydn, W. A. Mozart, 

kés�bb Beethoven, Weber, Schubert és még sok-sok külföldi komponista tollát 

inspirálta az ellenállhatatlan b�verej� magyar muzsika, mint arra annyiszor rá-

tételkoncepció egésze: együttesen fi gyelemre méltó közös sajátságok! S hogy e két világ 

milyen mértékben tekinthet� ténylegesen egymás rokonának, mutatja továbbá, hogy a XIX. 

század magyar szerz�i mily el�szerettel komponáltak lengyeles darabokat: lásd például Ró-

zsavölgyi számos tánctételét; Erkel lengyeles kórusait a Bátori Máriában, kés�bb a Névtelen 

h�sökben (utóbbiaknál ráadásul épp a lengyel és magyar zenei hagyományok összefüggését 

emeli ki az elemz� szakirodalom is: Maróthy János, Erkel opera-dramaturgiája és az opera 

fejl�désének néhány kérdése, a Zenetudományi Tanulmányok II. kötetében, szerk. Szabolcsi 

Bence és Bartha Dénes, Budapest, 1954, 59., 162.).
10 Mint arra már a közreadó Brodszky Ferenc rámutatott: A Strauss család Budapesten (Zon-

gorára, Editio Musica, Budapest, 1968, Z 5941). S  fi gyelemre méltó, hogy a zeneszerz� 

alapvet�en meg�rizte a szóban forgó anyag karakterének „egzotikus” vonásait, a példa így 

jóval több egyszer� érdekességnél!
11 Énekhangra és zongorára; a kiadvány lel�helye az Országos Széchényi Könyvtár Zenem�tára: 

Z. 44252.
12 Ahogyan az elemzés hagyományosan interpretálja a Kolót: vö. Maróthy, i. m., 129–130.; Uj-

falussy József, Erkel Ferenc és szövegkönyvei, a Zenetudományi Tanulmányok IX. kötetében 

(szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes, Budapest, 1961), 43.
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mutattak már. S itt nem csupán arról az egyszer� tényr�l van szó, hogy Beetho-

ven vagy Schubert magyar dallamokat dolgoztak föl m�veikben: az ilyen 

eredet� impulzusok összessége mindkettejük esetében sokkal mélyebben is 

gazdagította a zeneszerz�i nyelvet, mint arra bizonyos verbunkos-karakter� 

beethoveni témák vonatkozásában már Ujfalussy József rámutatott.13 Egészít-

sük ki most a nagyszámú, eddig ismertetett példát egy olyan továbbival, amely-

re különös módon nemigen szoktak fi gyelmeztetni az elemz�k: a II. szimfónia 

magyaros epizódjára utalva (pontosabban epizódokról: összesen négy ilyen, 

alapvet�en azonos zenei anyagú helyr�l beszélhetünk). Idetartozik az expozíció 

témaközi átvezetésének a-moll csatazenéje (61–71. ütem), amely melodikai 

tulajdonságait tekintve felt�n� hasonlóságot mutat Schubert Vonósötösének 

fi nale-kezd�témájával (Szabolcsi Bence ez utóbbit az alla turca-típusba so-

rolta,14 s a beethoveni hangzáskép is törökös asszociációt válthat ki); ennek 

közvetlen származéka a feldolgozási szakasz végén, fi sz-mollban csendül föl, 

úgy, hogy „harcias” hármashangzat-felbontások épülnek rá (198–206. ütem); 

a visszatérésben maggiore–minore színjátékkal párosul az eredeti alak újbóli 

fölhangzása, ami viszont már igazi verbunkos-karakterisztikum (D-dúrdmoll 

váltásként: 233–243. ütem); végül a fi náléban, ugyancsak a feldolgozási sza-

kasz végén, a szintén fi sz-moll oktáv-unisono szakasz anyaga (157–165. ütem) 

visszautal a kezd�tétel formailag analóg pontján megszólaló, azonos hang-

nem� epizódra (hiszen az nem más, mint az I. tétel „alla turca”-dallamának 

augmentált változata), s  a rá következ� ütemekben is felismerhet�en jelen 

marad még a verbunkos-karakter. Pillanatnyi formai szerepének megfelel�en, 

az I. tétel expozíciójában és visszatérésében egyaránt, közvetlenül a második 

témába torkollik a verbunkos-karakter� zenei anyag, amely így – szellemét�l 

nem idegen módon – heroikus-franciás indulómuzsikával társul.15

De a Beethoven-példa azért is tanulságos lehet, mert valóban nehéz oly-

kor a 18. századvég, 19. századel� nyugati zenéjének turkizmusait és hun-

garizmusait határozottan elkülöníteni – teljes egyértelm�séggel voltaképpen 

nem is lehetséges. Ezt illusztrálhatja egy-egy közismert W. A. Mozart-, illetve 

J. Haydn-idézet is: szinte megmosolyogtató, hogy lényegében ugyanaz a zenei 

anyag egyszer törökös környezetben, míg máskor magyar eredetet hangsú-

lyozó szerz�i felirat alatt hangzik föl (Ozmin áriája: Szöktetés a szerájból, III. 

felvonás; D-dúr billenty�s versenym� Hob. XVIII:11, III. tétel, kezd�téma).

Schubert számos magyar gyöker� témája mellett a verbunkosmuzsika 

spontán-szellemes játék kiindulópontja is lehetett zenéjében, melynek legkü-

lönlegesebb példája a négykezes Divertissement à l’hongroise Op. 54 (D. 818). 

S�t a m�zeneivé váló verbunkos történetében még a humor sem bizonyult vol-

taképp idegennek e tradíció eredend�en kollektív szellemét�l, mint azt Egressy 

Béni (1814–1851) a mulatozással együtt járó ittasságot hangjaiban megeleve-

13 Ujfalussy József, A Prometheus-téma és magyar rokonai, a Magyar Zenetörténeti Tanulmányok 

Erkel Ferencr�l és koráról c. kötetben (szerk. Bónis Ferenc, Budapest, 1995), a III. szimfónia 

mellett olyan m�veket is ideértve, mint az V. szimfónia vagy az Esz-dúr zongoraverseny.
14 Szabolcsi Bence, Musica Mundana (a  Hungaroton SLPX 11725–30 lemezalbumának 

kísér�szövege, Budapest, 1975), 7.
15 Vö.: Ujfalussy, A Prometheus-téma és magyar rokonai, i. m., 9.
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nít� Szüreti dala, vagy kés�bb Bartók Béla hasonló tónusú Kicsit ázottan-ja 

(1908–11) tanúsíthatja. Ez utóbbi darab zenei világa mögött szintén a 19. 

századi magyar hagyomány ihletése húzódik meg: a  tágabb értelembeli ver-

bunkos (vagy nevezzük talán már inkább így: posztverbunkos) stílustradícióé. 

S a Bartók-életm� megannyi hasonló ihlet� pillanata mellett arra, hogy hány 

és hány 20. századi, modern hangú magyar szerz� számára bizonyult szintúgy 

fontosnak ez a hajdani, eszményíthet� magyar zenei világ – f�ként Trianon 

után, s hogy mi mindent jelképezve akkor –, elegend� pusztán utalni e helyütt.

De addigra a verbunkoshagyomány már réges-rég egy hallatlan ív� ki-

bontakozás alapjává lett: jószerivel nem akadt a 19. század magyarságának 

olyan zenei megnyilvánulása – de talán még zenén kívüli sem túlzottan sok –, 

amely mögött legalább szellemiségében ne állt volna ott valamilyen mértékig 

az a nemzeti muzsika, melyet ma verbunkos gy�jt�névvel illetünk, s amelynek 

a korban éppen a magyar volt az egyik – sokatmondó – elnevezése. Az ösz-

szefüggések láncolatából csupán vázlatos ízelít�t nyújtva az alábbiakban: a 19. 

század középs� harmadának romantikus magyar m�zenéje jórészt a verbun-

kos-tradíció talaján sarjadt ki, beleértve Erkel Ferenc Hunyadi Lászlóját, Liszt 

Ferenc és Mosonyi Mihály megannyi hangszeres darabját mint reprezentatív, 

idevágó példákat. Az ugyanaz id� tájt, a verbunkos-irodalom oldalhajtásaként 

fölvirágzott csárdás-repertoár16 mellett az 1840-es évtized új hangú népies 

daltermése is mint „verbunkostól ihletett és verbunkossal telített zenestílus”17 

jellemezhet� részint; a szóban forgó daltermés tulajdonképpeni életre hívója 

– legalábbis dönt� el�feltétele – lett az ugyancsak az évtized folyamán kibon-

takozó, specifi kusan magyar énekes játéknak, a népszínm�nek;18 a népszínm� 

hatott az évtizedközép magyar etalon-nagyregényére (báró Eötvös József: 

A falu jegyz�je), amely nem sokkal kés�bb visszahatott a m�faji klasszicizáció 

fokát éppen elér� népszínm�re (Szigligeti Ede: Csikós); a népszínm�-tradíció 

azután szövegi és zenei vonatkozásában egyaránt jelent�s befolyást gyakorolt 

Erkel megújhodott operastílusára (Bánk bán), s a ma már hungaricumnak szá-

mító magyar operett megint csak elképzelhetetlen lett volna a népszínm� mint 

zenei el�zmény nélkül.

Bizonyos távlatból nézve ennek a 19. századi magyar szellemi hagyomány-

nak az egésze: egyetlen hungaricum.

16 Vö. Szabolcsi, A XIX. század magyar romantikus zenéje, 282.
17 Szabolcsi, i. m., 287.
18 A század közepi népszínm� ugyanakkor igen komplex zenei világgal rendelkezett, melynek 

részei lehettek még verbunkos stílusú tételek, énekelt csárdásmelódiák, operarészletek, 

népdalok stb. is.


