BGY Nnpt rÁlvC,DAL-TÍpus BITMUsÁnAK
TA I{u

t',

sÁGAI

(Résztet ü ,Magaar 1)ers ritnlustl," c' m'unkúból)
Legelterjedtebb táncda.lunk az úgynevezett kanasznó'ta, nely rrri1dig kimon_
való dallamot jelent. Maga a tánc, anrelyhez tattoz1k, eg5zike a
legelterjecltebb férfi solcj-táncoknak, vaiószíniíleg legrégibb .is- népi táncaink
d'ottan 7ánchoz

kőzt. Dallama bizonvos tulajdonságokban eltér a többi népdalok zömétőL:
szőtagszáma nem kötött s ehhez képest ritmusa is á]landó váItozást' tüntet fel"
Legáltalánc,sabb forrnája, mintegr- alapképlete a köretkezií

rrTl]

:

J

J

Tehát négy üterrr; benne 3X.t nyolcad, a végénz negyeddel. Összesen 14
hang ugyanannYi szótaggal a szövegben' De nrár az >>alapkép1etben< is váltakozást láthatunk : a második ütemben 4 szőtag helyett 3 is állhat, ami a két nyolcadnak egy negyeddé r'aió összevonását jelenti. A rrra.i kanásztáncban legtöbbször
4 ilven sor alkot egy \Iersszakot, ritkábban kettő s egy-egy versszakon belül is
hol 3, hol 4 hang van a jelzett hel1ren. Például nézzik tneg a drrnántúli kanásznóta néhány r'áltozatát.
Kodály: }Í. Nz.14.1.

'Il[eg'ismeini

aka-nászt eifra járá_sá-

IIo] jártál az ój-

jel

ról,

Í]zijtLÍílr,őttboeskoráról, tarisznpszijjáró)
Öcsénv. Tb}na m. 1939.\i L -

ÁbJa-kid*rál jár_tam abása vi-o- lám.

ei-ne-ge ma-drír,

bobor alatt n

Hüees ki diszr,róa berekboJ. csak a

en 3toskévol játsz

b)
Mért be ngm jöt-téI

hát

További r,áltozatok:

31

ei-ne-go ma_dár

!

Féltem az u-rad_

tól,

blgyLa nírn talát.

*<

-

Elveszett a/siskájalkilenc mala-/cával,

I]tána ment/a kanász/üres

tarisz-/nyával.

Bartók

4342

:

A m. nd. 3oz,

Cs,óri kanász, f mIt ÍőztéI? ltüdőt káposz- l tár'al.

Mil'el rántot-ltál bele?ihasa

szalon-/nával.

32

}Ját az öreg/mit eszik?/Tö1tsd neki ftáIba,
Ha nem eszik/belőle,/vágd a poÍá-/jáho.

B.

3o3b.

Itt már további válrtozás is fellép a harmadik ütemben. Ismét továbbiaka t
látunk a Háry Jánosból istlrert dal_ban
:

4342

H"j két tikorri/tal,'a1i/,hároní

harrnad-/évi,

44

Ha tudtátok,/hogy az enyém,fmértadtatok/enni?
Tyutyu szölke,/tyutyu barna,ftyutyu mind a/háronr,

A

kokasom/senr veszett el,/nincsen semmi/károm.

4444

Tinória/m anőria, f szekf

4

2

ű

gyömbér, /gyanória,

4-

2

Szégyen a ci-icának,iszégyen a ma/cának,

Hogy

H.j

nen"r íogottiegeretiaz

ő kis fi-/ának.

)o
J

tarka,/tikja,/fehérlábú/lúdja,

43

Még a gúnár-/nak is vanftarka purusz-/1ikja. Bolhás, Somogy m., Kodály.

3342

Két tyúkom,1tavali,/három harmad-/évi
Hajtsd |lazalJuliskám,/zabot adok/néki.

4442

Ha tudtátok,/hogy az enyém,fmértadtatokienni?

'

Azért adtunk,/komámasszony,/nem hagytuk el-/veszni
Zsére, Nyitra m., Kodály.

Nem volt a dallarnnak olyan része, rrrely Iegalább két fornrát nem mutatott
volna, néha még többet is. Lóggyakoribb a második ütembeli változás. Itt
3 és 4 szótag

neilett

e is előforaütt. oe

láttunk

3-at az első és harmadik ütemben is;

Étilo.'Íél.ri1mizá,lásban. Sőt még a negyeclik ütem jellemző z negyede helyén is
előfordul 3 hang (4, mint {ent : >rnanória<, kivételes)
:

4

Megtetszett alkét vőÍéla vőlegé-lnyeknek, 3
I{innyá nrondja/ő néki : 1násznagyot ke-/rejsenek

!

Kodály: Magyar

népzene, zo. sz.
a5

Ha'ilyen végződéqtídalban a többi üteni ki van aprőzvavégig nyolcadokkat,
akkor' eléri a kanásztánc a legrnagasabb \szőtagszámát, a l$-öt

M

:

J'J-T:J J-J-J-] J:

J

Ez a háronl hangból áIIó végződésnenr olyan gyakor'i váItozata a sz'okásos
kettőnek, mint az egyszőtagos, mely külön alfajt.it képvisel a kanásztáncon

m,J-lT]J-J-n)í
IT

be]ül. Alapképlete

:

r-

:.

Fő váLtozata, hogy 'a nrásodik ütenrben két negyecL áitlrat a nyolcad"ok
helyé4. Az egész sor tehát
I3-1s, .vagy II-es. Ez utóbbi az alső hatáá a népi
kanásznóta szőtagszánr-ingadozásainak.

ban is kialakulhat

(Ez a szótagszátn azonban más elosztás-

:

uHej tarka/tikjalfehér1ábíi''lúdja.<7

Az egy hangban végződő típus nem olyan váItozékony, mínt a fentiek.

4441

Kecskemét is/kiáIlítja/nyalka verbung-/ját,
Csárda előttlki is tazifveres zászla-lját:
Gyertek ide,ifiatalok,/tessék beáll-ini,
Nyolc esztendő/nem a r'iiág,/lehet próbál-/ni'

A

niásikra

B.

3o4, sz.

:

424r
Hol jártal azléjjellcinegerna-/dár? stb., lásd
_
ban. Ez a típus annyiban

dallammal egyült rb példánk_
is elkütönül a többitől, hogy míg a}ei záróiitmus a
3-assal egy dallamon belül is szokott váltakozni, aádig,Eartói szerint, az egyessel
soha.

Ez

azonban csak egy uciltozaton

belil

érvénJies,mert

ta-b pétdíntis

mutatja, l'osy ugyanannak a dallamnak különböző"variánsaiban
hatjuk mind a kétfélezárlatot. Az a-váItozat Zalában és Somogyuan
'"ai*.gi"iai-'
álta"lános,
Tolnában._Úgylátszik

tehát, hogy a néphagyományba";J; váIaszthatta
'líg_..l
el olyan nagl.szakadék a két formát égymáslol,áint nitttit<' A verstörténeti
pedig u.kÍt típus egy versen uéttit is lépten-nyomon váltakozik
""v€!E99iq
11
l>Kecskemét is kiál99up_a kimondott iianásznótát ísmertrlnk *"g

iítja< kivételével).Az alábbiakban lássunk_néhány oly"ari1"dalt, Ínely sorainak
ritmusában hasonló: d:'"í: hangulatú és más a rendelteiér" : baílada,
új katonanóta vagy líiai dal. Ezekben [ettet"teppen jelentkezik a kan ásztánc-ritmus
vary uáLtozatlanul, négy-egyenlő sorbanlót.''til""ik a szabályor-r4-", vagy I3-as
alapképlet;
rjima' rij
Yugy a vákakőiás' is megvan a sorokon beltil. a"
palainkban legtöbbször kétszeresére"kiszélesítve található
"íouui

:

.hJ

:

J\J.

I JJ. J J I .hJ J J

Fiumei/kikötőbenlmegállt egy gőz-lhajó,
Közepibe,lnégy sarkába/nemieti szinliászIo.

36

I)

TI

).

J\.IJ. I )

I

)

JJ.

.DJ. I )

)

F'újja a szél,ifírj1a,lhazafeléi{írjja'

4+42

Szegénrz rongyos/ll]agyar bakák1nrennek szabac-/ságta.

A harmadik Sor r'áltozása nem szükségszerűen kanásztánc-örökség. Új
dalainkban g-vakori, hogy aZ azonos első és utolsó sorok közt egy e1térő harmadik
van, tnelynek rendszerjnt ritmusa is eltérő, bizonyára a nagyobb változatosság
kedvéért.A*következő szintén kétszeres értékekbenrnozog
:

A jó lovasikatorrárrak1be jól vagyon1dolga,
Eszik, iszik'ia sátorban/setntnire sincs/gondja'
Hej, élet,ibe $}öng5l élet,iennélszebb sem/letiet,
Csak az gvtijjön/katonának,/aki ilyet/szeret.
Kodály : Magyar népzene, 36. sz.

A változatlan stlrok után (a

,lllej<-en levő lassítás refrain-.;zert1 jelenség,
a szőtagszám-inga<lozásra

nem szabad váltakozás), lássrrnk egJ, tlallaclát

Foco parlando

Asszo _

mosni

(bó_ü_.tök

Sz. Nd.12.

vel

n1'ok. asszonyok hogyló-gyek tár_ ea- tok?

pó-ka rongrot

3

tíl -

mat,

úg.v vi_

se-lörn.

IQ- poma fo

én nem fu-tlok'

a "szék-be) ott én ma-g'am

-

z. Anyánr-7t(lJ a kontyot7sokszclr kértenlivolna,
Keze/bokájától/ha

5

nem féltern/volna.

3

-4

Sohase }áttarn'/leánvbőrt/hogv

2

árrritak1volna,

S a tirrlárok/kordoványnak/készítettekivolnir.

14{5 1'áltozata-.

r. Asszo-/nyok, asszonyok,/hugy legyek tár-/satok,
Gyerrnek-/ruhát .mosni/mir'e1 én isitudok.

mö-gyek a

hog.vne

mi sé- re

,

ve-gyék 6sz- re'

3

4

-2

4

Sose 1áttam,/leánybőrt/hog5a árultak/volna

Sa

4442

timárok/kordovánnak/készítettek/vo1na.

Bartók : Nyolc régi magyar népdal.
Még elég nagy szabadsággal alakuinak benne rnetrik ai váItozatok. Itt is

kétségte"lenül-a ka]iásznóta ritmus-jelenségévelvan d'olgunk, csak a dal melodikai

jellegé más, közel áIL az ú. n. recitáló zsoltár-típusú dallarnainkhoz. Ititmrrsa
mégis tánc-jellegíi. Nevezetes példa, ha egyedülálló is, mert esetleg összeköti a
két típust egvrliással. Lehet, hogy egyik legrégibb példánya a kanásztánc-szerű
daloknak, azért tattozík a kezdetlegesebb dallamvonalú típusba. Egyes helyein
viszont már kezd állandósulni a ritrlikai képlete (p1. Bartók-változat 2. vers" váLtakozás kezd versszakában). Azt az állapotot rr'rutatja, arnikor aZ alkalmi
szak-képletté merevedni (mégpedig heteron-retrikus, azaz kiJlónböző
sorokból álló versszakká)'

Bartók zJB. sz. is váitakozásnélküli r3-as. Bartók

szőtagszámu

rlrég négysorosnak vette,

De a dallam r'onala egyáItalán nem mutatja ezt
a tagolást ; 12 nyolcad ktiiönösebb megállás néIküI, megszakítatlan vonalban
szalad a Sor l'égéig,a negyed€n való megnyugvásig. Kétségtelenül 2 X I3-aS
(itletve az ismétlésselegyütt három) kanász-táncsorból á11ó dallam. Ugyancsak
egybe kell verrni az erdélyi regős-ének eddig két sornak felfogott motír'umát is,
mert ugyancsak egyívű, mint az előbbi: egyetlen I4-es kanásztánc-Sor. Hogy ez
nem csak felter'és, bizonyítja, hogy ugyanez a motívum négysoros dalok első
soraként is szerepel aZ erdé1yi párnás-táncdalban vagy annak gyermekdalváItozatában (lElvesztettem kis kendőrrret, n)egver anyán érte<).1 Minthogy
ennek a nagyon szétágaző dallanrcsoportnak váLtozatai közt a XVII' századj
Kájoni-kézirat táncától kezd've román hangszeres táncdalokig nagyon sokféie
tánc szerepel, a kanásztánc-eredet még valószínűbbé válik.
.8, 5, B, 5 szótagszárn-kép1ettel.

'

Ezek a pél,dák feljogosítanak arra is, hngy a kanásztánc ritmusát nrás jellegű dalokban is nyomozzuk, ahol ennyire pontos nregfelelést vagy tánccal való
összefüggést nem is találunk. Igy feljogosít, hogy a következő dallam váItoző
szőtagszámir soraiban és hel5'enként kialakuló kanásztánc-ritmusában is kanásztánc-szerti jelenséget lássunk' Annál is inkább, nert a dal gazdag váltakozása
egy variánson belül is tapasztalható, de még ínkább a különböző variánsok
megfelelő helyén'
...rréPériSári 65.é.

őcsény 1932.

Ez ru

Csör_

assmny Írg5'áIi

gű_

fo,

1 Vargyas, Ethnographia,

s8

FIa

u- ra otthonnines.eü-ti e

Vár-ja

1947. 2s6*298. l.

a ba_bá-

ját

po-

v L.

eÉ_ osát

2242

r. Erre/arra/a

boronyaiie.lén

4342

Kinyílott a/tulipán/a kalapom
,2
I
2
r
Egy-két is

Álnok

r'

záI,

f

hár om l szál.

42zr
vo1tá1/babám,/megcsal-/tál.

Bartók, z66'

sz.

Bogyisz_llai/kertek alja/végén

Hajrii

"gy1rorlutala
Erre/is/arralis.

Hajolj

z.

lsziéIén,

i

reggeli/szélben

:

kedves/ró zsám lÍelém/is.

Atrafalá/decsi batár fszéIén

Kinyílott a ltalipánl a

borozda/s zéIén,

Egy-két /s zál, f hár om f száI,

Kutya

v oItáI l rőzsánr, /megcsa1-/tál'

3. Lefe-/lé fo-/lyik a Dirna-/víz is,
Elhagyott/engemalrégiszere-/tőnlis.
Erre/is,/arra/is.

'

;

;

i

:

Megélek e-/gyedü1lmagam/is.

t. Ez aikislány/úgy éli ,i-.1lágát,
Míg aluszlklaz anyja,/süti a po-lgácsát

]

Olaj-/balnem vaj-/ba,

,

442r

Elolvad

al szeretője l szájá- lba.

e. Vett azlanyám/hacacárés/ruhát,

4242
Az aljára/csipkét,/derekára/pitykét
Csipké-/set,/pityké-/set,
A Labfu al sárgacipőt/f íiző- l set.

'
.
'

3. Ez a/kislányl(ryy éli vi/lágát,
jalmagát
Mé g az anyja/a1rrszik,/kimulat
---_-J_l__^-o-a

.

'

lsti-a-7totÉfte-ilig,'l

) EjféI után/hárt m lőrá- lig.

43

b) Úsy öleliiőtet

4.

''

'

albabá-lja.

Túl afTiszán,flengyelo

Tök, Pest m', Ko,ilály.'

rszágf széIén

batázdafszéIén,
E. gy-két /s zál, hár om száI,
f
Csalfa vagy te,ftőzs,:ám'/megcsa1-ltil. Ái,
Rózsa virít,/csuhajja,/a
f

:

Abaúj m., Yargyas.:

Ha

összeállítjuk

képet kapjuk

a

rrersszakok azonos helyeinek váttozatait,

:

J

í

d

J

rt
)

)

i

)

vot:

rJ

a

következó

ffi

T

ffi

)

J

J

J

J

t
$

r

A nagy r4-estől lefelé a kanász-táncnak majdnem minden konbinációja etőfordul benne. Ezeken kívül néhány olyan is, arnely ott már nern fordul elő'
különösen a harmadik sor két 3-as félsora. De az a tény, hogy a úersszakok inegfelelő soraiban és megfelelő ütenreiben a variánson belül és a variánsok köziitt is
a kanásztánc-vríltozatok tünnek fel, kanásztánc-eredetre enged következtetni.
Akkor pedig olyan példát találtunk, amelyben a 2-es sorvég egy dallamon belül
váltakozík az r-essel. \iiszont az első és harmaclik sor állandósága arra rnrrtat'
hogy ez a dal már átrnenet a kötött sorképletek felé, még előrehaladottabb fokon,
mint a fenti ballada. Ilyen példák láttára felmerül az a kérdés,hogy lreterometrikus versszak-képleteink
részétnem lehet-e ilyen módon származtat"gy
nunk? Errnek azétt volna jelentősége,
tnert akkor közvetlen szőtagszámú típusból kötött r'ersszak-képletek felé r'aló fejlődést ki trrdnánk nrutatni a népzené*
ből is, nemcsak az irodalomból.
Ha tehát olyan versszak-képleteket találunk, melyekben olyan hosszíi sorok
szerepelnek, mint a kanásznótában, köztük pedig
é|térő.o.ók"t felfoghatjuk
^, olyanokat, melyben a Soro"
a kanásznóta változatainak állandósulásaként vagy
kat dallamr'onaltrk alapján inkább kettesével összevonva egy-egy hosszú sornalc
40

fcrghatjuk íel karrásztánc-ritmusban, akkor jogunl,: vatr ezeket is a kanásznóta
rokonságába sorolni. Lássunk néhány pélclát.

8,6,8i6:14,14

101

I(ossuth

tljgY szép
Egv
szCp har-na
bar-na

-

6

fra-Jos

-

bo-

ma- jo-

rá-

szár sej lo_rát

ma-gyar

ka

Nd.28. sz.

ran-

- ró

-'

na.

lyoz- za.

i."rdélvi magyarság (ezentfrl Sz. Ncl.-liént :_
lde tartozik t3artók-Kodály
Székely nép<lalok idézzik), I39. sz.
7,6,7,6 : t,J, r.3 Lásd Sz. Nd. 5. sz' ,lSzögin legin a prücsök, készül háza:

sodni.<

6, 6, 8, 6 : 12, 14 Gyakori fo[ma, rendesen jóI elkülönülő sclrokkal. Nétra
azonban két sor egy dailamívet alkot, legalább is a dal egyik felében. Ilyen
B. z7B. sz., nrelynek- alábbi variánsában az első két sor összetartozása is jobban
kihangsúlyozóclik.

Áj

-

Szállj

fa_

Ie

vé -

lu_si

hu-sz,ár n

Id'etartozik még B.

téma :

n}'e-

s'g

ba-zsa -

reg-}rfl. sza*n;its

e_

gyet

z76a-b sz., továbbá talárr a

ró

_

ln.

lrS2{]..1, fonó<-beli kórus-

Hess légy,/ne szállj rám,/beteg vagyok/én,

Az

én' rőzsámflesyez

engem,/meggyógyulok/én.
o - lU,
erősen
USCII hbterometrikrrs
Io, t13J er
kér-_.'lettel.
t(tr|
flCtClOIItCtilK(ls
Kodály : DMarosszéki tánc<-ainak fóténrája is ebbe

.)' J, O. 3 :

zr ritnrus-család,ba tar-

tozík, Ennek váItozatai a régi magyar énekkincsben és a néphagyományban
nresszeágazó dallamcsaládot alkotnak.z A hangszeres és Szöveges változatok
r-végű-.r3-as-éSe-végii-r4-es-kanásztáncsorokhói épiilnek {e1, melvekben
helyenkérrt a kanásztánc metrikai váItozatai is feltűnnek.
Kevesebtl példát találrrnk a másik típrrsra, ahol a dallanr sorai egyenként is
teljes kanásztánc-sort adnak ki, ennek a típusnakazáltakozásaiból adódó treterometriával

4442,

Hej a mohi/hegy, borának/húsz forint azfára.
Ha a nragyar/bankó folyna,/annyit aclnék/rája
rZenei Lexiktln ll.'68. l. é; Kodálv

:A

magyar népzene,64.

L

R1;' l943'

]'

:.ir

Ha én meg=fválthatnám/a Kossuth/bankóját,

.

4242

Mindjárt megö-/le1ném/ga1anrbotn de-/rekát. Kodály

: Magyar népz. 48. sz.
Meggondolandó, hogy a dallam végső fokon idegen származású. (Lásd B. z4r.

és z3o' sz.)

4442-

izJapi/lányok,

Örr".g}irltek,/össz"gyti1t"k,lu"

2242

M hm/ej hafaz izsapi/lányok.

Bartók

: 15 parasztdal.

43

Kertlle l'irá-/got szedten,/lábam össze-/törtc'nr'
De jól adtafaz Isten,/hogv férhez nernfn.entem

!

Férlrez men-/tem l'olna,/rossz uram lett/r.olna,
Mástól fél-/tett r'o1na,/sokszor a€gr'ert/r'o1na.
Sz. Nd. 136. sz.
példát
egy
Végül \,együnk
közisnert AABA fornrájú,
u1ra az új stílusllól,
hosszú sorokból á1ló tlallan:ot. (Néhány alkalrr'i aprózást, me1y a variánsokban
hol megvan, hol hián5'2i1, nem vettünk tekintetbe.)

4442,

Esik eső, lszép csendesen,ftavasz akar/lenni.
De szeretnék/kiskertedben/rózsabimbó/lenni._

4343

Nem lehetek/én rőzsa,felherr'aszt I'e-/renc jóska

A nagy

bécsi/cmeletes/magas kaszár-lnyába.

Nem lehetetle n, hcgy ezekben a hosszír új dalokban az eltérő harmadik sor
ritmikai változása mégis a kanásztánc váitakozásának valamilyen ernléke.
Valószínű ugyanis, hogy az tfi stíIus kialakulásában a régi stílus táncdalainak
volt valami szerepe S nem lehetetlen, hogy a r4-esek kezdetben a kanásztáncb'ól
alakultak vagy annak hatása alatt. A régi dalok közt ugyanis rz szótagon felül
csak a kanásztánc létezett, fe1tűnő viszont, hogy az ilyen és ennél hosszabb új
dalok soraiban szinte szabályszerű a heterometría. (Ez természetesen nem zfuja
ki a Bartók-feltételezte esztétikai okot sem, hogy a hosszú sorok négyszeri egyforrna ismétlésekibírhatatlan egyformaságot okozna.)
Van arra is példa, hogy dalok kinlutathatólag kanásztáncbóI alakultak, d'e
csonkulás útján. Kettőt lássunk ezekbőI is, hogy teljes képet kapjunk arról,
rnilyen széles teriiletre sugárzik szét ennek a rítmusfajtának hatása és hogy
milyen sokféle mai fortna vezethető vissza erre a kötetlen-változékony dallamÍajtára.

Kodály

>A nragyar népzene( 13.

túli dallamot, melyben J,7,6

lapján (z. kiad.) lnutatja be azt a dunán-

J,6-os szőtagszánrésaab aab rímképletnek
megÍelelő motívrrm-ismétlés található, tehát egy XVI. századi strófa-képlet
17,

kései leszátmazottja. fTgyanott bemutatja cseremisz párját, rlel1' dallarnhangjaiban és kvintelő szerkezetében kétségtelenül azonos vele. Ez a dallam a kanásztáncnak legnagyohb formáját mutatja, a r$-öst. (Szövege r4-es')
42

A

rnagyzrr

:

rTn Il ) lJTn

n)

l.nl .bÍ: J

Szőllőlregyen keresztül/megy a ieány öccsöstül,/Dunáról túj a szé|.
Ha Dunáról fúj a széL,fszegény embert nrindig ér/Dunáról fúj a szél.
Cseremisz párjának ritmusváza az alábbi; zárőjelben az a Íész,mely

n'ragyarban kimaradt belőle.

I

a

1.Bor

J-j-Í] r: Jl

(JTTJ J-: jrl

sor

J-J-J: J-: .f:

.r-J-J: .r'l )

2.

3. sor
4, tor

J-J-n .r:
J

n

Jr: fi.rl

(J-J-n

.,r: jr

J-J-;T

Í] J

Nerrr történt egyéb, mint hogy egy zárőkadenciát kihagytak a:páratlan
sorokból és előállt ez a sajátságos Íorma, valószínűleg iiyen szöveg táhÍnása
következtében. Ilyen csonktrlás nem ritka. A következő hasonlÓkép kanásztáncverbunkosnak ilyen megrövidülését mutatja Lle, zrmelyben négysoros dallamból
két félsor kihagyásával kétsoros lett. Ennek is míndkétsora háromrészes (tripodikus) lett a csonkulás után. Tetjes l,áltozata elterjedt alföldi táncda]. Itt is
zárójelbe tettük azokat a részeket, melyek a másikban kimaradtak.

giusto
Sz*bó Vil-ma ki-ment

'"

a

kis kerLhe,

Le_fe- ktidt

a

di_ ó

-

fa

Szatmárököritói

rnrbuirg

A esi_kó-sok a gu-lÉ- sok kis laj_bi- ba jár-nak

Azok

A

ó-lik

vi-Iá-pp-

kat

Bej,

haj

kik pá- ro

-

ean jár-nak.

kanásztánc-forma négysoros dalokban igen általános a cseremiszek közt.

Á magyar anyag legtipikusabb kanásznőtái, sokszor egészen tiszta ötfokúságukkal, pontos kvintelő szerkezetükkel nyilvánvalóan ezeknek rokonai. Összeköti

a llagyart a keleti típussal a végződések rokonsága is : különösen a 3-as sor\'ég
g\zakorisága a cseremiszben.3 Ennek alapján (s az előbbi lSzőllőhegyen keresztülr,
cltrllamának cseremisz kanásztánc-rnegfelelését is tekintetbe véve) kimclndtratjuk, hogy a kanásztátrc-forma és kanásznótáink zöme keleti örökségűek. Azt is
meg kell azonban errilíteni, hogy a középkori latinságtól kezdr.e szLáv szolnszé-

claink rlalaiig mindenütt gyakori a kanásztánc-sor, az ű. n' vagáns-ritmus. Ez

7J-6-os sorképIet. Nenr kevésbbé isnreretes aZ Í-es végződésiír3-as és a 3_as sorr'égtíI5-öS' Ezek azonban ktilclnböznek a magyartól abban, hogy a kanásztánc
belső váltakozását
legjellemzőbb sajá.tságát -- neffi ismerik ; az egész vers-. ,rer.s
szak, illetve az egész
egy típust kbvet íegig. Az aztán megint teimészetes,
trogy ha ilyen dallanrot a magyarság átvesz, ltő|ag kerülhet bele ritmusváltakozás a magyar dalok rnintájára. Egyes dalok esetében nent is lehet eldönteni,
hogy átvett idegen sortípussal varr-e dolgunk, vagy pedig magyar kanásztánccal?
Az egész ritniusfajtáta nézve azonban kétségen kírlíiláll' hog}'' hon{oglalás eiőtti
és igen jellemző zeneí hag-vomá.rryunk.
I\{ost még a gyerrnekáalbarr és a regösénc}<ben kel] irtánanéznünk ritrrrirs_
fajtánknak, mert ott is megvan a nagy szőtagszárn-ingaclozás ugyanazon nrotívuni
isrrrétlődéseiben, rnásrészt a tnotívum-ismételgetésekközepetté iépten-nyomon
kanásztánc-sorok alakulnak ki, annak minden váItozatában. Evvel * huso''_
latossággal azonban óvatosan kell bánni' Nlinthogy a gyerekdat legtöbbször minderr zárt forma nélkül ismételgeti a 4, 3, 2, I szótagból á1ló ütemeket, másrészt
ezeknek mindegyike szerepel a kanásztáncban, nagyon könnyt1 volna ráfogrri a
legtöbb dallam-részletre, hcgy kanásztánc-sor' aminek így vajnri kevés uizonyito
értékevolna. Az&t csak azt hoztratjuk fel a váltakozásra pélrlának, ahol ugyonazon, dallalnrész ismételgetése közben énekelnek ho] 4, hol 3, z stb. szótagót ; a
kanásztánc-Sorra pedig azt, mikor va}amí kerekebb dallamrészből daÉtltrki
ilyen- forma. Egyébként azt lehet mondani, hogy a gyerekdalban látjuk azt a
.- talán legrégibb -_ állapotot, atrol a vers alapelemeirrek, az ütemnek rendszertelen ismételgetéséből.eseterrkint alaktrI ki ez a sorfajta., amél'y aztán
későbbi
- néhá-ny
fokon?
általánossá vált és sorképiettészilárdu.lt. A követk-ező pé\dák
jellenrző- esetet rrtutatnak be Kiss Áron gyüjternényéből'a

4J42

7. |. GőIya, góLya,fgilice,/ki lánvát r.et-/ted el

A

tengerilbokrosét./\Íivel r'itted lhaza?

?

2242

Síppal,1dobbal,/nádi hege-/dűvel.
xÍértvéres/a te Iábod? lAzért véres/az én lábom,f száraz gáton!
átalmentem,/kerekes erdőn/1eszál1ottanr,/párnahaj at/varrt&ffi ,

Két p2n"enieladtÍ m,fszázszor4r,

424232

tz' I. Katalinka,|száIlj

42

el,/jönnek

a

meg-7uáítam.

tö-/rökök,/sós

kútba/vetnek

/:Onnan is kivesznek;/
Kerék alá tesznek,
Onnan is kivesznek stb.
''Lá''d Kodály' A.|]3gyar

népzene.2. kjad.43.

nehány szlrványos átvételtől eItekintve, lásd

l. Ennek alapján

Bartók: A magvar
l Magyar gyermekiáték-gvüitenrébv. Bp. l89t'

41

etesik az ukrán ki.rlomejkából való származrlltas
--- nepoat t-xltl. és Népzenént ] ' . rp i

42324

Í9" l" Töröm

törönr/sóskát,isós

legyen

magya-1róskát,10lya.n

+42

mint az ecet,/arlnál is e-/rőseblr.

2Í2144

zz. l. Süss fel7nap,fSzent Györgvlnap.lKertek al'attla ltrdaím/
2I

megfagy-lnak.
a

4(}. 1'

J

Fát vágok,lfát,l:fái rnogyo-frót:'
régi rakottyát

i\ki velem

Énis avval

vess,
VesS,

+44r

}-ogaggyunk egylkupa borba, /huszonkettő lIesz.

1

Kiss Á.52.l.

ES.y

{i-veg aI- ma ttz
stb .
,,

2.3.4.

Magyar

ae szon'1l

tvl

tisz-ta

l'iz

olyan mint'a foJyó

}i5 Jánya szedjiink iissze eserep€ket

Be-ie.halt a Ti-szá_ba

viz

esontolta t.

haJ ász-szuk

}íi-r'el ]ra_ lász-szrrk ki

Tisza szé-lénegy kis ház,
ab-lm Ia-kik egyba-rát
sü_ti tő-zi kol-bá+zát
Ké-rek to_le de nem ád

dyrÍ] nytrl

kopasz nyr'rl kopasz leg5cna mátlr.{ja

a-

ki

föbbe

tlnzzÁnyul

Még aztmondja 1nfon vág
Pofon biz a kis hl-tyát!

:
4

I34' l. Bartók

Ej

Gyermekeknek, B. SZ.

3

=.

Kerényi 's Bcl.

4

s'L

u2

görbénye,igörbénye,fnrit jársz a fa-lluba.

3342

Adj atok,1adj atok/s zegény görbi-lnyének,

Hadd menjen,/hadd menjen/város pincé-ijének.

3444

Pap vagyok,/nlester vagyok,feggyet-kettőtlszabad

szólni

4?42

Zalogot kelfvenni,laki fog ne-/vetni.
0

l(erényl György: Száz népl játékdal' Bp'

1938.

.15

Valóságos kanásztánc-dal

!

342

o

Í44.l. I.ánc lánc/este lánc,/este láncon/cérna,

4442

Cérna volna,/selyem volna,/-ég
P

énz vo1na/.'karika.'/r,agy

3342

Ispiláng, /ispiláng,

i

b

arátom

is
/

:

kifor-/du1na.
Marika / f ordulj
:

ki

aitáncbóI

Kerényi,

14. sz"

ispil ángi/ r őzsa,

4442

Rózsa volnék,/pir'os v'olnék,fmégiskifor-/dulnék.
a/)co
J

Zöld selvem/rostja,ikét garas/hijja,

4442

Szederszemű/kis Mariska,/fordulj. angyal/módra.

}{E]tÉNYI 77.sz.

ter_mett méz'

le -

hral

- lott' vi -

16,

-

ga.

Ez

ál_

terrnett méznek áI- dott_sá-ga.

ki

min-den-nap

Kiss

ie ba- rá.t a lrin-tó-ról
pén-zed á - ra
Az én pén-zem 6- r.1

SzáItj

Nem a te

52.1.

Kcr_esit |o-vat re-heLnék Minden-feJó me-het-nék.

,

Nem számítva a felnőtteknek azokat a dalait, melyek a g},ermekdalok közt
elkeveredve találhatók, a gyermekdalról általában az a benyomásunk, hogy
szeret apró nrotívtrm-ismételgetései közben 4--4 ütemnyi egy"ségeket kialakítani ;
a nrotívutnokat 4 ütem után lezárni. Ez a lezárás valami tonalitás-éreztetéssel és
kettős Vagy egyes ütetrrrnel történik, ritkán hárc'rnmal. (Figyelemreméltó, hogy
sohasem néggyel !) Ilyenformán igen g5zakran alakul ki kanásztánc-sor a rnotívumokból. tr{ég feltűnőbbé teszi a hasonlóságot az aprőzás ugyanazon motívumon
beltil. Annyi mindenesetre kideriil, hogy a ka'násztánc-sor r'nég kötetlen énekesritmusos >beszéd<-fé1ében is könnyen kiatakul. Nem csodálható tehát, hogy
egyik legfontosabb táncdallanrunk fejlődött ki belőle. Nagvon hasonló hozzá a
regösének dallarn is. Igen jó példa erre a kör'etkező:
16

4232

Ahol kelet-/kezik/egy ékes/nagy út

4342

Amellett ke-iletkezik/egy halastó/állás,

242

3

Azt is

f'ól- lÍogál az

aprő sá-/socska,

4

Arra is rá-/szokik/csudafiír/szarvas stb.
A gyermekdallal és a regösénekkeI szintén igen régi talán legrégibb -_
dallamtípusig tudtuk visszavezetni a kanásztánc ritnrrrsjelenségeit.
Mindenképpen olyan prinritív forrnáig, ahol a kötetlerr szabadságból alkalom szerint alakul ki
ez a Íotma, mint a ritmusérzéknek tetsző, könnyti és arányos képlet. Ha tehát

arra gondolunk, hogy mai sorfajtáink kialakulása előtt vaIami kötetlen, szabadon
vá|takoző énekfajta élt a magyarság körében, amelyből belső Íejlődés útján alakultak ki a kötött sorfajták, akkor a fenti tapasztalatok ezt az elképzelést tárrrogatrrák. Akkor a gyermek- és regősénektő| a kanásztáncon kereszt;a| a
belőle

fejlődött

heterometrikus

kötött

versszak-képletekig

olyan írt-vezetne,

melyben végigkövethetnénk a szabályozódás útját a rendszertelen ütetrlismételgetés és titemvariálgatás fokától a rendezett ütemekben r'áltakoző szótagszárrrig
a kanásztáncig
-- S ezen túl a nrai r'ersszakokig. Mindezt pedig éppen a feszes

-táncritrnus

tertiletén.

Lássunk most rnég egy ritnlusos prőzaí rnesét is annak érzékeitetésére,hogy
nlilyen természetes ritmusa a kanásztánc a lllagyar nvelvnek, milven könnven
kialakrrl még prőzai szörlegben is.

4332

Ementenr alszőlőbelszőrt szede-lgetnyi

4r42

Minek az

af

szőr? lSzttát kötö-/getnyi

2 -

4

;

:

4

2

Minek az afszíta?/Korpát szitá-igatnyi
4

Minek az

a fkor1la?

1242

Minek az

;

242
af

lllisznócsalo-tgatnvi

;

disznó?lHájot ado-lgatnvi

;

4Í12

NIinek
'

:

..
,,

,

az alháj?/Kocsikene-1getnyi

4232
Minek az afkocsi?/Fát
'.
'4Í42

;

hordo-/gatnvi

;

inek az alÍa?lEázat épít-lgetn}zi;

'

lVlinek

412
az a lház? l Asszonyokat, igverekeket,

1

ieányokat/belecsalof gatnyi
(Nyelvőr, 4.', z$t.)

' ' Mielőtt rátérnénk r.ersfortnánk iroclalomtörténeti példáira, külön ki kell
enielnünk egy adatot, mely 1egírjabban l'rlerült fel a magyar irodalom emlékei
17

között. 1161yáth János talált lteiius ['éterrréladatokat virágérrekekreo s ezek
közt egy idézetet, nrely a r4-es kanásztárrc-sor szabályos formája ; >>Az aggnőnek
s az aggebnek, annak mind egy ára<. Minthogy a korholt virágének minclen valószíniíségszerint népi származásit, ez *zolna az első feljegyzett, népi kanásztáncsor a magyar ircrlalomban. (A korábbi példák mind irodalmi termékek s így a
népdalra nem bírnak közvetIen bizonyító erővel.) Eszcrint a volgai rokonnépi
kanásznóta-formák és a nrai népdal pélclá i közt lerlő i666e1i tírt legalább egy
r56r-beli feljegyzéssel ki tudjuk tölteni.
A népköltészetben tapasztalt nag-V keclveltsége alapjáI1 neul feltiinő, hogy
sorfajtánkkai a magvar irodaiorn egész folyarrrán taláIkozunk. A középkori és
XvI. századí költészetben játszott nagy szerepéről rrrás helyen írunk részletesen,
azért itt csak néhány későbbi példáját n'utatjuk be. Nem akarjuk összefoglalni a
I4-eS és rq-as sorok e]őfordulásának összes esetét, csak jellemző péIdákat akarunk

szolgáltatní olyan szőtagszám-ingadozásra, meIyben scrfajtánk kombináci.ói
tünrrek fel. Ilyen esetben ugvanis éppen a kötetlen szótagszárn, illetve annak
bizonyos szabálysr.eríisége és a benne váltakoző alap-képletek hizonyítják, hogv
kanásztánc-féle ritrr,,ussal van doJgurrk.
A Vásárhelyi daloskönyvben nagyon sok ílyen részletre lltrkkanhatunk.
Ptíldául

:

4242

.|aj, nri keser-/vesen/esék az én-inékent,

4242

Hogy gvönyörtí lszép szád/nenr beszélhetir.élenr'
l{

444

ózsaszín

Kin

íl,f

szé1' aj kidat /elfordít ád1tőlen

r,

4242

elszomo-/rodék/én szonrorú/szívetll.

I.ilium-l

á- l

gyítől gyenge keze- fid,

424r

Szívernet ger-/jesztőlékes verse_fid,
,

444r

]e másoknakibeszédjükreine veSS nleg en-/gem,

424r

llert nincs senrmifvétkenr,/tudja az is-/ten. stb'
Láthatő, hogy nemcsak a belső váItozatok, hanem a különböző sorvégek is
keverednek egy v€rsen belül' Feltrínő az is, hogy a történeti énekkincsben, ilyen
típusokban milyen sűrűn szerepel a Iz-es. Azt jelenti-e ez, hogy a még
ki nem alakult r2-es átcsap a rokon formába vagy fordítva, a l2-es kialakulásának látnók ebben egr' útját, a kanásztáncból va]ó kiválasztódást ?
Végül van a szőtagszám-ingadozásnak olyan szélső esete is, mely inkább

csak az irodalomtörténeti-zenetörténeti arryagból mutatható
r

Hír három virágénekről. Magyar Nyelv. XLV,

l-l0'

1949.

ki: mikor

Io_re

szi1kül 1e a szót agszáÍL, két 4{ r-es félsorr a|. Ez a r3-asnak egyik változata.
Legsz,ebb példája a Tl'ukodi-nóta, rrrelYben magában is váltakozik a ro-es a

+r4r+4

r3-assal

-

lTe Vag}' a le/génv,/Trlukocli paj/tás . . . /Terenijen hát/országunkban/

jó bor áldo,rrrrás<
-_inépi váItozatában pedig azok a clallarrtrészek is r3-asra vannak kiapt()zva, anlelvek
a kuruc énekbón ti}esek.7

.\

kanásztá-rrc_ritlr]US áZ(lI]ball

llelll

szorítkozik kiziiróIag a régiségre. ,\rany

Jánosnál ís ta]á]koztlnk r'ele. Legnevezetesebb péIdája a
szakasza

Pázlrián-1or'a.51 középső

:

t,
.r'-.

4.3.t2

\'isegrác1on7a király';r'an heverőisorral,

Nen-i kotnolr' ta-,inácsot ül,tnetrr hadicseltlforral.
-,-.!

!::

+++2

:

Nirrcsenek isitrrat körötte1nagl'

t
t.

I

'-+242

{Jclakünn azlöreq,trzr"

43'.+2

ki

33+2

A ner'ét
I)e
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S kinltrtatá,;a'

Irsvag . . .irnagyarok ki-,,rzilvát.

\-ersfajtánk trrultja a voigai népekkel l,aló érintkezésürrk irlejéig nyúlik
t isszíi, mint 'a cseremisz-anyag bizonvítja. Kanásznótáink tehát minden valószíniíségszerint ilven t'orniában éinek a honfogla]áselőtti idők óta változatlanul.
Már a'\'olgai rokonokkal való érintkezés idején titl nerrr tudjuk követni'
Vr'gui_osztyák rokonaink zenéjérőI és versritlnusáról eIég keveset tudunk. Amí
zenei gyüjtés eddig történt a \iáísánen által kiadott dallarrroks -- sajrlos,
szöveg nélkül jeIentek meg S íg1' ritnrikai szenrpontból, különösen vcrsritmus
szenrpontjából, használhatatlanok. }Iunkácsi gytijternénye pedig dallanr nélktili
ször.egekbői á11, ritrnikai nregjegyzései pedig, minthogy nem volt zenész, nem
pdntosak s csak fenntartássalhasznál}ratók fel.g Az ő rítmizá|ása szerint a rnedve7
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nltrzsika,iének.

írtját''á11ja,

Iiilenc szobárr,keresztiilic]ci{i,

[,

szakállúr7vének,

f)e r.an örörll']hejehtrja,itánc,

Lásc! Szabolcsi

ileldac soptlrtiát.
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lapori, >A kuruc katonanóta írtja a verbunkosig<

Wogulische uird ojtjakische Melodiclr. Helsinki, 1937. ]!1SFotr LXxtII.
VogLr| népköitési gyiijtemény. I. köt. Bp. l892. xLIX-Lll. és LlV. l.
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színjátékok kedvelt ritmusa az, melyben

4-2

ütemszám váltakozik 3_z-vel,

néha a végénr-gyel. Itt azclnban iitern-től van szó, nem szőtagszámról, tehát nem

tudjuk összehasorrlítani a magyar ütemekkel. Ritmizálása szerint az ütem hol
két szótagból á11, hol egybőI, igen ritkán háronrból és csak kivételesen négy'ből"
A közölt riltmizáIásban gyakran feltűnik a kanásztánc-sor, mint egyik lehetősége

a többi kombinációknak.
Váisánen dallamai között

is akad, amit kanásztáncnak gondolhatunk.lo
(Köztük nemcsak medveének, hanem egyéb is szerepel. Ennek i. i. azért volna
jelentősége, mert a medve-színjáték pantomirnmel, tánccal van egybekötve
sa'hozzátattoző dallamról így biztosan tudnánk, hogy táncdal.) A többé-kevésbbé
idetartozó anyag magában is olyan kevés és annyira kétes
egyik gyüjtő sem
volt zenész, szöveg pedig dallam nélkü1 ritmus-vizsgálatra -nem teljesértékri
-'
hogy egyelőre nem vonhatunk le semmiÍélekövetkeztetést. A további kutatás
talán ezen a területen is hoz majd megbízható eredményeket.
Most még csak a szótagszám-ingadozásrő| általában kell néhány szót szólanunk problémát feivetése céljából.
Ha régi dallamainkat vizsgáljuk ebből a Szempontból, elég gyakori kivételként találunk szótagszám-szabálytalanságot, rnind a. szabad parlandóban, mind a
feszes giustóban. Tehát nencsak a táncritmus negyedeinek nyolcadokra való
felbontása létezik, hanem a parlanáo 4 nyolcad kibővítéseis 5 nyolcaddá. Például

:

llYiolaszínű/patyo1atba<, lDömötör

feléijár az idő<, rlBehuzatod-e/anyám ?<
keuesebb van egy szó;

stb. FontosabLi ezeknél, hog5, van olyan r'áltozás is, ahol
taggal. Például

:

D-ló

szőtagszám-váItozás

nek meg:

Nyiss

napot/jó bojtárorrr, Van-e hibád,/van-e károd?<r {.iyakori a'
balladában. A Barcsaiban pélc1ául íl-osok közt B-asok jelen-

ajtőt, nviss ajtót/kedves feleségen'}( . . .

l}.(em várhatta \/ége-hosszát,lbéragá

a ház

és

ajtóját.<

Az anyag alapos áttekintése után bizonyára szép szánrmal gvülne össze
további példa, bár valószíntt, hogy akkor is csak szórr'ányos jelenség maradna a
szabályos esetek nagy szátnához képest. Mégis arra vallanali ezek az adatok'
hogy a szótagszám-szabadságnak r'alami nyoma felielhető a rna étő rég,i datokban is, holott már rég kialakultnak tekinthetjük a kötött ütemet a népdalban is.
EzenkívüI vannak új dalaink alkalmi aprózásai. Mindez arra mutat, hogv a
n{pdal nerrr tud teljesen ellenni valamiféle szótagszán-szabadság nélk']il, azorI
felül, hogy aZ egyes ütenrekben különböző a szótagok száma.
Hogy kapcsolódik rrrindez a kanásztánchoz? AzáItaI, hogy mind aszőtagszámszabadság, mind a kanásztánc ugyanarra a problémára mutat : a népzenében is
feltehetünk olyan folyamatot, rnelyben a kötetlen állapotbót fok-ozatosan a
kötöttbe megy át az ének. \/agyis, legrégibb forma a recitativ kötetlenség lehetett,
rnelyből a rubato alakult ki, kezdetben kötetlenebbül, később zfut{bb forma
keretei között s ebből fejlődtek volna ki kötött szőtagszárrrú, négysoros dal_
formáink. S már a kezdet kezdetén egymás mellett lehetett a recitatír'- kötetlenség
a táncszerű, kötetlen dallamokkal, amilyenre a gyermekdal ad ma élő példá{
A kötetlen ször'eg ezekt''ez a formákhoz könnyen társulhatott. A z.'oguloh szabá_

l5zoz.atlan verséhez hasonló lehetett a honfoglalás előtti legrégibb magyar vers s

ebből örökölhette

a köz.épkori magyar vers a maga szabaá rítemeit. Etuot
't"kultak ki esetleges további szabályozódással
*ái kötött szőtagszámú népdalfor11k. Végül'ennek a fejlőclésnek-egy korábbi" állapotát tükrözné a kanásziánc.
A-későbbi hetero_metrikus versszak-izerkezetek egy része pedig
ami nem
átr,]étel
!ags.91p0t való

désébíjlszárntaznék.

-

az i\yenszabad' táncda1nati"*.'"., t,ípr"t?e -való mereve-

A kanásztáncnak a magyar népdal-anyagban eIfoglalt helyzete, s általában
T"g.y?I 1épdál ritmus-típúsainaÉvizsgálaIa egy ilt'en fejlőaési sort nagyon
valószínűvé tesz. Renréljük, hogy a további ossz-ehaóonütó- r,izsgálatok eií az
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