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Az ugrós táncok és kísérőzenéjük

Az itt közreadott valamennyi táncot a korabeli magyar kuta-
tói gyakorlatnak megfelelően megrendezett táncalkalommal 
rögzítették filmre29 1942 és 1984 között. A gyűjtések olyan 
időszakra estek, amikor az eszközös táncok és az ugrósok a 
közösségi szórakozási formákból már régen kikoptak – csak 
az emlékezetben éltek tovább, bemutató jellegű előadásukra 
igen ritkán került sor. 

Kötetünk táncainak legáltalánosabb jellemzőjeként az 
egyetlen vagy igen kevés motívumot használó táncalkotási 
elvet, másként fogalmazva motivikai monotóniájukat figyel-
hetjük meg. A legtöbb táncban a motívumokat – vagy szim-
metrikus alakjukkal együtt a motívum-párokat – hosszan 
ismételték a táncosok. Az egysíkú motívumhasználat azonban 
csak a motívumvázakat, más szóval a motívumok ritmusát 
és támasztékszerkezetét szemlélve állja meg a helyét, a rész-
letesebb megfigyelés nyomán nagyszámú, noha kismértékű 
térbeli eltéréseket felmutató, rendkívül változatos mikrovi-
lágot fedezhetünk fel. A látszólagos és a valóságos monotónia 
közötti különbség igen élesen mutatkozik meg a szabadon 
előadott és a betanított táncok összehasonlításakor. Egyes 
gyöngyösbokrétás30 háttérrel rendelkező hagyományőrző 
csoportok táncai, mint például a karádi és törökoppányi ka-
násztánc (22. és 24. tánc), a karádi söprűtánc (23. tánc), vagy 
az ugyancsak a betanítás hatását éreztető köröstárkányi ugrós 
(61. tánc) a kísérőzenéhez igen mereven illeszkednek, és hosz-
szasan ismételt motívumaik sem mutatnak fel mozdulattar-
talmi változatokat. E gyakorlattól eltérően a hosszú he tényi 
verbunkokban (25-27. tánc), a pákozdi és alapi kanásztáncban 
(43. és 44. tánc), vagy az alapi ugrósokban (46-47. tánc) a tán-
cosok az apró módosítások, variánsok szinte végtelen válto-
zatait adják elő. A kísérődallam hosszának felét is elérő vagy 
meghaladó monoton szerkesztési jelleg lerövidül nyugatra a 
rábaközi dusokban, ahol az azonosan vagy szimmetrikusan 
ismételt motívumok sorát a táncosok egy-egy dallamstrófán 
belül is gyakran váltják. Jelentős motivikai változékonyságot 
a felső- és az alsó-Tisza-vidéki oláhosok esetében találunk, 
melyekben számos összetett, gyakran táncakusztikai elemek-
kel, tapsokkal, csapásokkal és bokázókkal díszített mozdu-
latsorok jelennek meg. A motivikai monotónia a magyar 
nyelvterület keleti végein a bukovinai verbunkban (70. tánc) 
és a gyimesi féloláhosban (69. tánc) ismét feltűnik, az utób-
biban azonban a többször visszatérő, de igen virtuózan meg-
formált, csapásokkal és tapsokkal sűrített aszimmetrikus 
motívumszerkezet még a hosszas ismétlés ellenére sem kelti 
az egyöntetűség érzetét.

A táncokat megfigyelve első benyomásként feltűnő a  
& @  ritmusú, váltótámasztékú háromlépés – hazai nép-
tánc  mozgalmi megfogalmazásban a „cifra”, klasszicizált szó-
használattal a „pas de basque” – igen általános alkalmazása.31 
A háromlépést az itt közölt táncok háromnegyedénél meg-
találjuk, mi több, a kötet táncainak több mint tizedét kizáró-

29 A jelen kötetben közreadott táncokat két tánc kivételével 16 mm-es fe-
kete-fehér filmre rögzítették. Az itt 57. és 61. táncként megjelölt folya-
matokat 8 mm-es film őrzi.

30 A Gyöngyösbokréta mozgalomról Pálfi Csabának jelent meg tanulmánya 
a Tánctudományi Tanulmányok 1969-1970-es kötetében.

31 A motívumot Martin György és Pesovár Ernő A kanásztánc című tanulmá-
nyában (Martin-Pesovár 1954a, 65) 17. századi latin szótárhivatkozások 
alapján „hármaslépés”-nek nevezte, de a fogalmat a Magyar Néprajzi 
Lexikon 2. kötetében Martin már „háromlépés” néven határozta meg 
(Martin 1979b, 477). Jelen kötetünkben is a „háromlépés” elnevezést 
használjuk. A fogalom nem csak a mozdulatelemzés szempontjából tény-
legesen lépéssel előadott motívumokat takarja, hanem akkor is ezzel az 
általános névvel jelöljük a motívumot, ha egy, két, vagy akár mindhárom 
mozdulatfázisát apró ugrással adják elő.

Ugrós Dances and Dance Tunes

All the dances in this volume were recorded on film29 out of 
function, on pre-arranged occasions between 1942 and 1984, 
in line with the fieldwork practice at that time. When these 
dances were filmed, instrumental and ugrós dances had long 
died out of the practice of communal entertainment; they 
lived on in memory and were very rarely performed with a 
demonstrative intent.

The most prevalent characteristic of the dances in this 
book is the scarcity of dance-forming motifs or, in other words, 
motivic monotony. In the majority of dances the dancers 
lengthily repeated the motifs or – in unit with their sym-
metric forms – the motif pairs. The monotony of motifs, how-
ever, only holds true when the bare skeleton of a dance – its 
rhythm and support structure – is taken into account; a more 
thorough scrutiny can uncover a highly diversified micro 
realm of minute spatial variations. The difference between 
seeming and real monotony is most conspicuous when the 
improvised and rehearsed dances are compared. The dances 
of revivalist ensembles with a Pearly Bouquet30 [Gyöngyösbokré-
ta] movement background, e.g. the kanásztánc variants of Ka-
rád and Törökkoppány (Nos. 22 and 24), the söprűtánc of Karád 
(No. 23), and the ugrós of Köröstárkány (No. 61) also sugges-
tive of rehearsing adjust to the accompanying music rigidly 
and their lengthily repeated motifs show no variation in move-
ment contents. As compared to them, in the verbunk dances 
of Hosszúhetény (Nos. 25-27), the kanásztánc of Pákozd and 
Alap (Nos. 43 and 44) and the ugrós dances of Alap (Nos. 46-47) 
there is an almost infinite number of tiny modifications, 
variations. The characteristic feature of monotonous com-
position – notably, that a structural unit lasts up to or over 
one half of the accompanying tune – is shortened in the dus 
dances of Rábaköz where the sequence of identically or sym-
metrically repeated motifs is varied within a melody strophe, 
too. Noteworthy motivic variety can be found in the oláhos 
dances of the Upper and the Lower Tisza area which include 
complex movement sequences often adorned with dance 
acoustic elements such as clapping, leg hitting and heel click-
ing. Motivic monotony reappears on the eastern edges of the 
Hungarian language territory, in the verbunk of Bukovina (No. 
70) and the féloláhos of Gyimes (No. 69), but in the latest men-
tioned one the frequently recurring virtuosic asymmetric 
motif structure enriched with leg hitting and clapping doesn’t 
give the impression of monotony even despite the many rep-
etitions.

Taking a closer look at the dances, one finds a striking 
prevalence of the three-step motif of changing supporting 
legs in & @ rhythm. It is called cifra [lit. fancy, ornate] in 
the Hungarian folk dance movement, and pas de basque in 
general classical terminology.31 Three quarters of the pre-
sented dances include the three-step, what is more, over a 
tenth of all the dances are solely built on this motivic back-
bone, although widely varied. The oláhos dances, on the other 
side, conspicuously rarely contain this motif.

29 With two exceptions all the dances in this volume were captured on 16 
mm black and white film. The dances Nos. 57 and 60 are preserved on 8 
mm film.

30 On the Pearly Bouquet [Gyöngyösbokréta] movement see the study of Csaba 
Pálfi published in Tánctudományi Tanulmányok 1969-1970.

31 In their joint study A kanásztánc György Martin and Ernő Pesovár (Martin-
Pesovár 1954, 65) defined the motif as “triple-step” with reference to 
17th century dictionary definitions, but in volume II of the Hungarian 
Ethnographic Encyclopedia Martin changed it to “three-step” (Martin 
1979a, 477). This term is used in our volume, too. It designates not only 
the motifs performed with steps but also those in which one, two or all 
three movement phases are performed with tiny springs. 
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lag csak ebből az egyetlen motívumvázból építették fel, igaz, 
egymástól elérő variánsokkal. Azonban feltűnően ritkán fe-
dezhetjük fel a motívumot az oláhosokban. 

A csak háromlépést használó táncoktól eltekintve a stílus-
kör táncaiban a & @  ritmusképlet nem korlátozódik a 
háromlépésre, hanem e kedvelt ritmust valamennyi támasz-
tékszerkezettel32 előadják. Ugyanakkor, ha elvétve is, de ta-
lálunk olyan táncokat, amelyekben a & @  ritmus egyálta-
lán nem jelenik meg, mint például az araki (2. tánc), a mihályi 
(4. tánc) és az öregcsertői söprűtánc (38. tánc), valamint az 
oladi ugrós (13. tánc) és a jenői üvegcsárdás (39. tánc). 

A & @  ritmusú, váltótámasztékú háromlépéshez képest 
kevésbé széleskörűen, de a táncok több mint felénél figyelhe-
tő meg a @ @  ritmusú támasztékismétlő ugrással előadott 
gesztusláb irányváltás – ismert néptáncmozgalmi szóhaszná-
lattal a „lengető”. A lengető egy-egy tánc akár kizárólagos 
motívuma lehet, miként azt például a mihályi és a páli söprű-
táncnál (4-5. tánc) láthatjuk. A lengetők gyakran nem önma-
gukban ismétlődnek, hanem összetett motívumok részeként 
jelennek meg, mint például a sárpilisi (30-31.tánc), a bogyisz-
lói (35. tánc) vagy az alapi ugrósokban (46. tánc). A @ @  ritmus 
alkalmazásának ugyancsak kedvelt plasztikai formája a páros 
lábú támasztékismétlő terpeszugrás, amely a táncok mintegy 
ötödének, elsősorban a földre helyezett eszközök fölött járt 
kanásztáncok lényeges folyamatalkotó motívuma.

Mindkét fent említett jellegzetes motívum, a háromlépés 
és a lengető a táncirodalomban a reneszánszig visszakövet-
hető. Thoinot Arbeau [Jehan Tabourot] az 1589-ben ki adott 
Orchésographie című könyvében igen részletes leírásokat adott 
a táncok mozdulatairól, motívumairól és zenéjéről, a táncok 
menetét tabulatúrás lejegyzéssel mutatta be. A kor közkedvelt 
táncának, a gyakran komoly erőnlétet megkívánó gaillarde-
nak is számos variációjára adott példát, melyből kettőt Lábán-
kinetográfiával átírva itt is bemutatunk. Az I. ábra gaillarde-
jában33 fellelhető & @  ritmusú háromlépést Arbeau „fleu-
ret”-nek34 nevezte, a tánc a háromlépés motívumpár és az azt 
lezáró magas ugrás 6/4-es sorából épült fel. A II. ábrán látha-
tó gaillarde35 két 6/4-es ütem alatt balra forgás közben eltán-
colt, az egyszerű ismétlést elkerülő, rafináltan szerkesztett 
lengető variáció. Ugyancsak a háromlépés tánctörténeti sze-
repét mutatja, hogy Szenczi Molnár Albert 1604-es kiadású 
latin-magyar szótára a „tripudium” (hármaslépés) jelentését 
a „tancz”, „lejtỏ”, „szỏkés”, „ugras az fỏldỏn” szavakkal for-
dította, mondhatjuk magával a táncolással azonosította.36 
Pesovár Ernő szerint a háromlépés az a mozdulatsor-szerke-
zet, amely a kanásztánc-ugrós stíluskörét mind a nyugat-
európai, mind a balkáni tánchagyományhoz kapcsolja.37 

A kanásztánc-ugrós stíluson belül egy-egy tánc zenekísé-
retekor a dallamhasználat tekintetében sem találunk jelentős 
változékonyságot. A táncokhoz rendszerint csak egy, több-
nyire vokális eredetű dallamot muzsikáltak, néhány esetben 
a dallamok csak énekelt előadásban hangzottak el. Leg gyak-

32 Ha az egy lábon állást 1-gyel, a kettőn állást 2-vel jelöljük, a & @ 
-val lehetséges támasztékszerkezetek például: 111, 121, 122, 211, 221, 222, 
stb. 

33 Arbeau 1589, 57 (1988, reprint kiadás). A kintografikus átírást a kötet 
1967-es kiadásában megjelent Lábán-notáció alapján készítettük (Arbeau 
1967, 252), de az ott lépésnek jelölt támasztékváltásokat Arbeau eredeti 
utalásait követve kis ugrásokra változtattuk.

34 Szószerinti fordításban vívótört jelent, Szentpál Olga Arbeau gaillarde-
jainak formai elemzésekor aprózásnak értelmezte (Szentpál Olga 1964, 
83).

35 Arbeau 1589, 60 (1988, reprint kiadás). Arbeau közlésében az itt bemuta-
tott 2x6/4-et a táncos szimmetrikusan megismételte. 

36 Szenczi Molnár 1990 (reprint kiadás), Tripudium címszó.
37 Pesovár 1994, 8.

Apart from the dances built on the three-step alone, the 
& @ rhythmic pattern is not restricted to the three-step 
motif but all support structures32 in this style use it. Sporadic-
ally one may find dances that do not contain the & @ rhyth-
mic scheme at all, e.g. the söprűtánc of Arak (No. 2), that of 
Mi há lyi (No. 4) and Öregcsertő (No. 38), as well as the ug rós 
of Olad (No. 13) and the üvegcsárdás of Jenő (No. 39).

Less prevalent than the support-alternating three-step of 
& @ rhythm is the direction change of the gesturing leg 
performed with a support-repeating spring of @ @ rhythm 
popularly called lengető [approx. leg swinging], which is found 
in more than half the dances. The lengető can become the 
exceptional motif of a dance as in the söprűtánc of Mihályi 
and Páli (Nos. 4-5). The leg-swinging motifs are often repeat-
ed as part of compound motifs e.g. in the ugrós dances of 
Sárpilis (Nos. 30-31), Bogyiszló (No. 35) or Alap (No. 46). 
Another frequent motif of the @ @ rhythmic formula is the 
support repeating straddle jump, a key motif in the creation 
of the dance process in about a fifth of the dances, particu-
larly the kanásztánc versions performed around and over props 
on the ground.

Both mentioned typical motifs – the three-step and the 
leg swinging – can be traced in dance writing back to the 
renaissance. In his Orchésographie published in 1589 Thoinot 
Arbeau [Jehan Tabourot] gave meticulously detailed descrip-
tions of dance movements, motifs and their music, and pre-
sented the progression of a dance transcribed into tablature. 
He enumerated several examples of different variants of the 
popular but fairly exhausting dance of the age, gaillarde, two 
of which are presented here in Labanotation. The three-step 
of & @ rhythm in the gaillarde of Fig. I33 is called fleuret by 
Arbeau34; the dance is built of a sequence of a pair of three-
step motifs in 6/4 and a closing high spring. The gaillarde in 
Fig. II35 shows an elaborately devised leg swinging variation 
avoiding simple repetition, danced while turning around twice 
left in the course of two measures in 6/4 time. It indicates 
the dance historical role of the three-step sequence as well 
that Albert Szenczi Molnár gave “tancz [dance]”, “lejtỏ [lilt]”, 
“szỏkés [approx. leap]”, “ugras az fỏldỏn [jump on the ground] 
as equivalents to tripudum in his Latin-Hungarian dictionary, 
identifying it with dancing as it were.36 In Ernő Pesovár’s 
opinion this is the very structure of movement sequence that 
binds the kanásztánc-ugrós style to West European as well as 
Balkan dance traditions.37

Within the kanásztánc-ugrós style, there is no great variety 
in the dance tunes provided to accompany a dance either. 
Usually a single tune of vocal origin is played to a dance, 
sometimes only sung. The most frequent tune type was that 
of “Az oláhok, az oláhok” [The Wallachians]38; several dances 
were performed to “Ezt a kislányt ne vedd el” [Don’t marry 

32 Marking one-leg support as 1 and double support as 2, the possible sup-
port structures of & @ rhythm may be e.g.: 111, 121, 122, 211, 221, 222, 
etc.

33 Arbeau 1589, 57 (1988, reprint edition). The kinetographic transcription 
was based on the Labanotion in the 1967 edition of the book (Arbeau 
1967, 252) but we transformed the support changes indicated as steps 
there into small springs in compliance with Arbeau’s original instruc-
tions.

34 Literal translation: rapier, foil. In the formal analysis of Arbeau’s gaillardes 
Olga Szentpál interprets it as diminution (Szentpál Olga 1964, 83).

35 Arbeau 1589, 60 (1988, reprint edition). As Arbeau indicated, the 2x6/4 
were repeated symmetically by the dancer.

36 Szenczi Molnár 1990 (reprint edition), entry word Tripudium.
37 Pesovár 1994, 8.
38 The musical characteristics, variants and environment of the tunes men-

tioned in this book are described in Katalin Paksa’s book Az ugrós táncok 
zenéje [The music of ugrós dances]. See tune type “Az oláhok, az oláhok” 
in Paksa 2010, 124-134.
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rabban az „Az oláhok, az oláhok”38 dal-
lamtípussal kísérték a táncokat, több 
tánchoz hangzott el az „Ezt a kislányt ne 
vedd el”39 szövegkezdetű, valamint a 
Takácstánc40 elnevezésű (gyakran „Hozz 
pénz lefogyott” első sorral ismert) dallam. 
Ugyancsak általánosabb előfordulásúnak 
tekinthetők a „Hüccs ki, disznó” és a „Hol 
jártál az éjjel”41 kezdetű, a Pittyedáré42 
(mely dallamot más helyeken Rókatánc, 
esetleg Nógrádi verbunk néven említik), 
valamint a rendszerint „Elment Szent 
Péter Rómába”43 szöveggel énekelt dalla-
mok. A zenei divatok változása miatt a 
felvételek között tánckíséretként megje-
lentek a kanásztánc-ugrós stílusra nem 
jellemző lassú vagy friss csárdás dallam-
típusok, mint például a nógrádmegyeri 
juhásztáncnál (55. tánc) vagy a tiszarádi 
söprűtáncnál (66. tánc). Az idegen és mű-
zenei eredetű dallamok egyedi példája az 
oladi „bableves csárdás” (13. tánc), vala-
mint a köröstárkányi ugrós (61. tánc) 
tánckísérete, e dallamok más előfordulá-
sa a magyar népzenében nem ismert. Egy-
egy ritka esetben megjelentek ütempáros 
szerkezetű dalok is, például az araki söp-
rűtánc (2. tánc) vagy a sárpilisi „ludas” 
tánckíséretekor (30. tánc).

Dallamot a tánckísérő zenészek csak 
néhány kivételes esetben váltottak. A hangosfilmre felvett 
szanyi dus itt közölt négy táncváltozatához (9-12. táncok) 
ugyanazon két dallam állandósult kapcsolata járult. A Kalocsa-
vidéki Szakmáron két keresztbe rakott söprű fölött járt ka-
násztánchoz (37. tánc) a gyűjtők feljegyzése szerint két dallam 
felváltva hangzott el. A Magyarországi néptáncok TV sorozat44 
mezőföldi részének felvételekor rögzített perkátai verbunk-
hoz (51. tánc) játszott két dallamot, valamint előadásuk sor-
rendjét feltehetőleg egyeztették a jelenlévő zenei szakembe-
rekkel. A nógrádmegyeri szóló és páros juhásztánchoz (55-56. 
tánc) a dudás előre felvett zenei folyamatait játszották le 
magnetofonról. A gyimesi féloláhost (69. tánc) a kísérőzenét 
jól ismerő budapesti táncház-zenészek több dallamból és egy 
visszatérő közjátékból álló hangszeres zenei folyamattal kí-
sérték. A bukovinai verbunkhoz (70. tánc) a prímásból és 
kontrásból álló zenekar ugyancsak több dallamból és közjá-
tékból álló folyamatot adott elő.

A táncokat legtöbbször vonószenekar kísérte. Alkalmanként 
a dallamot csak szólóhegedű játszotta, vagy a hegedű mellett 
csupán brácsa vagy kontra szólalt meg. Egy-egy esetben más 
szólóhangszer adta a zenekíséretet, például Oladon cimbalom 
(13. tánc), Szennán klarinét (21. tánc), Dunafalván citera (34. 
tánc), Nógrádmegyeren duda (55-56. tánc), vagy Szentpéter-
sze gen furulya (60. tánc). Sárpilisen és Őcsényben a táncot 
énekszó kísérte (30-32. tánc). A helyi sajátosságoknak felelt 

38 A fejezetben említett dallamok zenei jellemzőit, változatait és környe-
zetét Paksa Katalin Az ugrós táncok zenéje című kötete ismerteti. Az „Az 
oláhok, az oláhok” dallamtípust lásd Paksa 2010, 124-134. 

39 Paksa 2010, 208-210.
40 Palsa 2010, 201-206.
41 Paksa 2010, 39-50.
42 Paksa 2010, 187-191.
43 Paksa 2010, 240-241.
44 Lengyelfi Miklós rendező, Szabados Tamás operatőr, valamint számos 

zene- és táncfolkorista közreműködésével a Magyar Televízió gyártásá-
ban 1974-ben készített 16 részes sorozat. A sorozat egy-egy darabja 9-16 
percben mutatta be az egyes dialektusterületek vagy falvak magyar és 
nemzetiségi néptáncait. 

this young lassie]39 and the Takácstánc 
[Webster’s dance]40 (often with the words 
“Hozz-pénz lefogyott” [The brought money 
has run out]). Also frequent are the tunes 
known with the incipit “Hol jártál az éjjel” 
[Where have you been at night]41 and 
Pittyedáré42 (known elsewhere as Rókatánc 
[Fox dance] or Nógrád verbunk), as well as 
the tunes sung to the words “Elment Szent 
Péter Rómába” [St Peter went off to Rome].43 
Owing to the changing fashion in music, slow 
and fast csárdás tunes not typical of the kanász-
tánc-ugrós style also appeared in the function 
of dance tunes, e.g. for the juhásztánc of Nóg-
rádmegyer (No. 55) or the söprűtánc of Ti-
szarád (No. 66). There is a single example of 
a tune of foreign origin (bableves csárdás of 
Olad, No. 13) and another one of art music 
origin (ugrós of Köröstárkány, No. 61); these 
tunes are not known in Hungarian folk music 
apart from this use. In rare instances tunes 
of twin-measure structure appear, too, e.g. 
the söprűtánc of Arak (No. 2) or the ludas of 
Sár pilis (No. 30).

Switches from one tune to another were 
rare in the accompaniment of a single dance 
process. The four dance variants of the dus 
of Szany (Nos. 9-12) recorded on sound film 
were accompanied by the same petrified se-
quence of two tunes. Field researchers noted 

that two melodies were played alternately for the kanásztánc 
(No. 37) performed above two brooms crossed on the ground 
in Szakmár (Kalocsa region). When the verbunk of Perkáta 
(No. 51) was filmed within the Mezőföld section of the televi-
sion series Traditional Dances in Hungary44, the two tunes and 
the succession of their performance was presumably discussed 
with the music specialists present before the recording. For 
the solo and couple juhásztánc of Nógrádmegyer (No. 55-56) 
the preliminary recording of the piper’ tunes were played 
back from tape. The féloláhos of Gyimes (No. 69) was accom-
panied by well-known musicians of the Budapest dance-house 
movement: they played a cycle of several instrumental tunes 
and a recurring interlude. The verbunk of Bukovina (No. 70) 
was also danced to a sequence of several tunes and interlude 
played by a fiddler and a kontra player. 

Most tunes to the dances in our book were played by string 
ensembles, sometimes by a single violin or a duo of violin and 
viola or kontra fiddle. In a few cases some other instruments: 
cimbalo at Olad (No. 13), clarinet at Szenna (No. 21), zither at 
Dunafalva (No. 34), bagpipe at Nógrádmegyer (Nos. 55-56), 
or flute at Szentpéterszeg (No. 60) were used. At Sárpilis and 
Őcsény the dance was accompanied by singing (Nos. 30-32). 
It was in the local tradition that at Bogyiszló the string en-
semble was enlarged with citterns (No. 35), that the dance 
tune was played by a cittern group in Kórógy (No. 29), by a 
brass band in Hosszúhetény (Nos. 25-27), or by a fiddle and 
percussive cello in Gyimesközéplok (No. 69). Sometimes the 

39 Paksa 2010, 208-210.
40 Paksa 2010, 201-206.
41 Paksa 2010, 39-50.
42 Paksa 2010, 187-191.
43 Paksa 2010, 240-241.
44 The 16-part television series introduced the Hungarian and other ethnic 

dances of certain villages and regional dialects. The series was made by 
Miklós Lengyelfi director and Tamás Szabados cameraman, in coopera-
tion with several experts of traditional dance and music in 1974, as a 
production of the Hungarian Television (MTV).

I. II.
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meg Bogyiszlón a tamburákkal kiegészített vonószenekari 
(35. tánc), Kórógyon a tamburazenekari tánckíséret (29. tánc), 
Hosszúhetényben a rezesbanda (25-27. tánc), Gyi mes-
középlokon a hegedű-ütőgardon páros (69. tánc). A zenekari 
összeállítások egy-egy esetben már az újabb kor divatját kö-
vették, így a hangszerek között Szanyban és Törökkoppányban 
feltűnt a tangóharmonika (7-8. és 28. tánc), a Nyíregyháza 
környéki bokortanyákon végzett gyűjtésekkor pedig a zene-
karban megjelent a szaxofon is (63-65. tánc). Alkalmi megol-
dásnak tűnik Öregcsertőn a tárogató-harmonika-dob össze-
állításban játszó banda (38. tánc). A hagyományos hangszer-
használattól jelentősen elütő esetnek tekinthetjük, amikor 
Budapesten, a Népművelési Intézet néptáncoktató tanfolya-
mának keretében végzett gyűjtésen a színpadon előadott 
ócsárdi ugróst zongora kísérte (28. tánc). 

A kanásztánc-ugrós stílusú táncok legjellegzetesebb kí-
séretritmus típusa45 az esztam, használatakor a bőgős rend-
szerint a lüktetésnek (mérőnek) megfelelő főhangsúlyi és 
hangsúlytalan negyedeket játszotta, melyet a kottákban a  
| # [# [| ritmusképpel jelöltünk. A kontrás vagy a brácsás 
a zeneileg mindig hangsúlytalan, a |[# [#| jelölésnek 
meg felelő kontranyolcadokat emelte ki. Együttes ritmusjátékuk-
ra a cigányzenészek – a feltehetőleg hangutánzó eredetű – 
„esz-tam” névvel utaltak. A két hangszerrel külön-külön ját-
szott séma egy hangszeren egyesül a gyimesi féloláhos ütő-
gar don ritmuskíséretében, ahol a mérőket a zenész a jobb 
kezében tartott pálcával ütötte, bal kezével pedig az úgyneve-
zett „csippentőhúrt” a kontranyolcadokon szólaltatta meg.

Néhány tánchoz ritmuskíséretként megjelent a gyorsdűvő, 
vonózásakor a bőgő és a brácsa vagy kontra egybehangzóan 
a |ë ë | jelölés szerint az első két nyolcadot a vonó lefe-
le húzásával, a második kettőt felfele tolásával ritmizálta. 
Kötetünk egyetlen táncához, a tiszarádi söprűtánchoz (66. 
tánc) a zenei divatok változása miatt már új stílusú csárdás-
zenét játszottak. A 4/4-es metrikájú dallamot lassú dűvővel 
kísérték, amely során a lüktetések negyedeit a |ý ý| 
sémának megfelelően páronként összekötve hangsúlyoz- 
ták. Ugyancsak egy esetben, az alapi üvegcsárdás (45. tánc) 
idegen eredetű dallamának kíséreteként nyolcadoló-staccato 
vonózást használtak, amelyet a következőképpen jelöltünk: 
| î  î |. Ezzel a ritmussémával a zenekarok általában 
az indulószerű dallamokat és a polgári eredetű táncokat kí-
sérték. 

A tánczenei folyamatokat a vonószenekarok prímásai ál-
talában gyors vagy lassú lehúzással fejezték be. A gyors lehú-
zás előadásakor az utolsó ütemben @ @  vagy & @  ritmus-
ban végezték be a dallamot az eredeti tempó megtartása 
mellett, mindkét lüktetést határozottan, erőteljesen hang-
súlyozva. A lassú lehúzás előtt a táncdallamot a zenekar vé-
gigjátszotta, majd a záróütem után domináns – domináns-
szeptim - tonika, vagy szubdomináns - domináns(szeptim) 
- tonika zárlatot húztak, rendszerint a táncnál lényegesen 
lassabb tempóban. A szanyi dus (9-12. tánc) lehúzása a lassú 
lehúzás sajátos esete. Ekkor a zenekar a lassú lehúzást a szo-
kásosnál nyújtottabban játszotta, hogy a táncosoknak legyen 
idejük a dus mutatványos végét előadni. A lehúzás alatt emel-
ték fel a társak a sorfaluk előtt szólóját bevégzett táncost, aki 
a magasban hosszan áldomást ivott, fenékig ürítve a kezében 
tartott borosüveget.

Fügedi János – Vavrinecz András 

45 A tánckísérő ritmusok fajtáit Martin György foglalta össze A néptánc és a 
népi tánczene kapcsolata című tanulmányában (Martin 1967, 143-195).

instrumental ensembles were also influenced by more recent 
fashions, see the accordion in Szany and Törökkoppány (Nos. 
7-8, 28), and even the saxophone appeared in the band during 
fieldwork in the homestead clusters around Nyíregyháza (Nos. 
63-65). The tárogató-accordion-drum combination that played 
at Öregcsertő (No. 38) appears to be an occasional group. 
Quite alien to traditional instrumental practice was the piano 
used to accompany the Ócsárd ugrós recorded on stage during 
field research organized in the frame of a folk dance teacher 
training course in the Institute for Popular Culture in Budapest 
(No. 28).

The most typical accompanying rhythm of the dances45 in 
kanásztánc-ugrós style is the esztam: the double-bass player 
plays the strong and weak crotchets according to the time 
pulsation marked | # [# [| while the kontra fiddler or 
vio la player stresses the musically unaccented kontra quavers 
marked |[# [#|. This “rhythm section” was christened 
onomatopoetically “esz-tam” by Roma musicians. This rhyth-
mic scheme divided between two musicians is united in one 
instrument, the percussive gardon in the Gyimes féloláhos: 
the accented beats are played with the stick held in the right 
hand and the kontra quavers are sounded on the “plucking 
string” with the left hand.

Another rhythmic scheme, fast dűvő accompanies a few 
dances: the first two quavers are sounded in unison by the 
double-bass and viola or kontra players down-stroke and the 
second two quavers up-stroke (|ë ë |). As musical fash-
ions had been changing, a single dance in the volume – the 
broom dance of Tiszarád (No. 66) – was danced to a new-style 
csárdás tune. The melody of 4/4 meter was accompanied in 
slow dűvő rhythm: the crotchets were tied in pairs as shown 
in the scheme: |ý ý|.  For a single dance, the music of 
which was of foreign origin, the rhythmic pattern included 
staccato quavers marked | î  î |. This scheme was usu-
ally used by bands in support of march-like tunes and danc-
es of higher-class origin.

A dance process was usually terminated by the first fiddler 
with a fast or slow cadential gesture (in Hungarian lehúzás, 
lit. down-bow). When the cadential gesture was fast, the tune 
ended in the last bar in @ @  or & @  rhythm with strong 
accents on both beats while keeping the original tempo. When 
a slow cadential gesture was used, the dance tune was first 
played to the end, then after the closing bar the musicians 
played a figure of dominant – dominant seventh – tonic or 
subdominant – dominant (seventh) – tonic, usually far slow-
er than the tempo of the dance. The cadential gesture of the 
dus variants of Szany (Nos. 9-12) is a peculiar version of the 
slow finish. The band played the cadential phrase even slow-
er than usual so as to give time to the dancers to perform the 
stunt at the end: the lifting of the solo dancer by the comrades 
and the emptying of the wine bottle in his hand.

János Fügedi – András Vavrinecz

45 The types of dance accompanying rhythmic patterns were summed up 
by György Martin in A néptánc és a népi tánczene kapcsolata [Relation be-
tween traditional dance and dance music] (Martin 1967, 143-195).


