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gondo lásával, bemutatásával mint – Gergely-járás; A juhász; Levél az 
otthoniakhoz; Ave Maria, Cipósütés- teljesítettük. A második találkozást 
külön legessé tette, hogy aznap az énekesek családjai látták vendégül a 
kórustagokat ebédre, így bepillantást nyertünk egy zárt, de igen tiszta 
szívű közösség mindennapjaiba. Délután a nap megkoronázásaként Job-
bágytelkén pazar táncestet láthattunk, melybe néhány kórustag is bekap-
csolódott, hasonlóképpen a nővérek és a gyerekek által rendezett búcsú-
esten is, ahol helyi népszokás és gyermekjátékok megismerése után mold-
vai dallamokra táncolhattunk.

A Kodály Gyermekkarra és két vezetőjére a legutóbbi közgyűlésen 
Ordasi Péter is felhívta a figyelmet. Az akkor hallottakat csak megerősí-
teni tudom, munkájukkal minden támogatást meg- és kiérdemelnek, mert 
ilyen tiszta szívű, lelkes, odaadó gyermek énekesekkel nagy öröm volt a 
kö zös munka és a közös koncertezés.

B. Horváth Andrea

Köny vis mer te tés

AZ UGRÓS TÁNCOK ZENÉJE
 MUSIC OF UGRÓS DANCES

A Zenetudományi Intézet és a 
L’Harmattan kiadó jóvoltából 
Paksa Katalin egy újabb nagyszerű 
könyvet tett le a Nemzet asztalára. 
Többéves munkája eredményekép-
pen egy olyan hiánypótló kötetet 
vehetünk kézbe, amire mind a tán-
cos- mind a népzenész társadalom 
már hosszú évek óta várt. Ha bele-
lapozunk, a dallamoknak és az 
egyéb hozzá kapcsolódó adatoknak 
olyan sokasága tárul elénk, amit a 
cím, a téma olvastán nem is gon-
dolnánk. Imponáló adattömeg so-
rakozik előttünk nagyszerűen ke-
zelhető, használható rendszerbe 
szedve. Való igaz, a magyar népha-
gyomány, a népzene gazdagságára 
nem győzünk elégszer és eléggé rá-
csodálkozni.
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A kötet előszavában Felföldi László méltatja a szerző munkájának új-
szerűségét és eléggé nem becsülhető jelentőségét. Megtudhatjuk, hogy a 
könyv egy három kötetes nagy munka, az ugrós táncfajta összefoglaló 
monográfiájának első kötete. Ezt követi majd a táncpéldatár, továbbá az 
ebben szereplő táncok bemutatása. E három kötet nagy előrelépést jelent, 
fontos állomás lesz a magyar néptáncokról eddig megjelent forrásértékű 
munkák sorában. Anyagával nagy segítséget ad, új ismereteket hoz mind 
a népzene- mind a néptánckutatás számára. Továbbviszi az eddigi, nem-
zetközileg is elismert eredményeket a hazai kutatásnak azon a már 1950- 
es évek óta megindult nyomvonalán, amely a táncot és zenét a maga 
egységében vizsgálja.

Az ugrós a Kárpát- medence régi táncrétegének legjelentősebb, legtöbb 
elméleti tanulságot hordozó tánca. Mint Felföldi László írja, „kísérőzené-
je a maga széles földrajzi elterjedtségével, mélyre nyúló történeti gyöke-
reivel, változatgazdagságával és tipológiai sokrétűségével nem kis feladat 
elé állította a kötet szerzőjét és munkatársait.” Ha e gondos, nagy munkát 
végigolvassuk, tanúsíthatjuk, hogy Paksa Katalin és segítői ezt a feladatot 
fényesen megoldották.

A könyvben mind énekelt, mind hangszeres dallamokat találunk. Eze-
ket összeválogatni, rendszerezésük szempontjait kidolgozni is nagy mun-
ka volt a szerző részéről, de Paksa Katalin ennél is tovább ment: a dalla-
mok áttekintésén és katalogizálásán túl az anyagot stílus, földrajzi elter-
jedtség és történeti összefüggések szempontjából is megvizsgálta. Ezzel 
az ugrós táncok zenéjét beemelte a magyar népzene nagy egészének stí-
lus- és tipológiai rendjébe, egyúttal megadva a kapcsolódás lehetőségét a 
két tudományág párhuzamosan futó kutatásai számára. A hangszeres dal-
lamok harmóniai elemzésére a sorozat harmadik kötetében kerül sor. 
A második és harmadik kötetre is érvényes lesz az a szerző által nagy 
gonddal kialakított hivatkozási rend, ami nagyon jól kezelhetővé, átte-
kinthetővé, használhatóvá teszi ezt a gazdag anyagot.

Újdonság nemcsak maga a kötet, hanem még az is, hogy a magvas 
előszó, a nyitó és záró fejezet, valamint a táncnévmutató bevezetője és a 
fejezetcímek angolul is olvashatók. A szerző a kétnyelvűséggel módot ad 
a magyar néptánc és zene iránt érdeklődő külföldieknek is, hogy hagyo-
mányainkat mélyebben, szakszerűbben megismerhessék.

A Tánc és zene című nyitó fejezetben a szerző sorraveszi a dalok for-
rásait, ahonnan könyve anyagát válogatta. Ez volt nagy munkájának első, 
alapvető fázisa. Látható, hogy a lehető legnagyobb teljességre törekedett. 
Mutatja ezt a bőséges, 15 oldalnyi irodalomjegyzék is. A lehetséges legtöbb 
táncdallamot gyűjtötte egybe, hogy a sokból a legjobbat, legjellemzőbbet 
kiválaszthassa. Végigkutatta a támlapokon a mindenkori gyűjtők táncra 
utaló feljegyzéseit is. Az eddig készült ugrós táncfilmeket csak kevéssé 
használhatta. Nem csak azért, mert nagy részük némafilm, hanem azért 
sem, mert a modernebb hangosfilmeken az esetleges zenekíséret nem 
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felelt meg a válogatás szigorú szempontjainak. Így többnyire tánc nélkü-
li hangfelvételekre és helyszíni lejegyzésekre támaszkodott. Az egész anya-
got áttekintve 81 olyan dallamtípust talált, melynek ugrós tánckapcsolatát 
kimutatta. Ezek közül nyolcat határozott meg, mint legtipikusabbat, mivel 
ezek a típusok mind a leggazdagabb Nyugati-, mind a Tiszai és az Erdélyi 
táncdialektusban egyaránt honosak. Már maga ez a nagy szám is bizo-
nyítja, de a könyvben megjelent dallamok részletes tanulmányozása során 
magunk is rádöbbenhetünk, hogy milyen gazdag és sokrétű az ugrós táncok 
kísérőzenéje. 

Egészen újszerű az a mód, ahogyan Paksa Katalin a dallamokat tár-
gyalja. Dallamtípusokba rendezve tárja elénk a hatalmas anyagot, a Ma-
gyar Népzene Tára „Dallamtípusok” című kötetei, a Típuskatalógus és a 
Népzenei típusrend anyagával egybevetve. A dallampéldák kiválasztásá-
nál igyekezett minél nagyobb területről minél értékesebb, jellemzőbb, 
gazdagabban variált dallamot minél többféle táncnévvel közölni. És minél 
többféle hangszeren is, mert bár a dallamok nagy része vokális alapú, a 
kutatások eredménye azt mutatja, hogy ennek a táncnak a kísérőzenéjét 
játsszák a legtöbbféle hangszeren. Mivel ez a dalanyag a maga szerteága-
zó sokrétűségével táncdallamaink legrégibb, legfontosabb csoportja, mely 
a kvintváltást és a pentatóniát éppúgy őrzi, mint a későbbi századokban 
a nyugati zenéből beáramló, s azt magába olvasztó idegen hatásokat, tör-
téneti áttekintését a szerző feltétlenül szükségesnek találta, és a dallamo-
kat a típusokon belül történeti sorrendben közli. A kötet bemutatja az 
ugrós tánchoz köthető ereszkedő pentaton-, továbbá sirató stílusú, majd 
a Rákóczi és Tyukodi dallamcsalád ide sorolható példáit, ezt követően 
dúr jellegű nyugat-európai eredetű dallamokat. A történeti sorrendet kö-
vetve foglalkozik a népdal és műdal határán álló dallamokkal, tárgyalja 
a népies műdalok tánckísérő szerepét, végül az új népdalstílus e tánchoz 
kapcsolódó legjellemzőbb dallamait. 

A Dialektus-vonások, metrikai jegyek című záró fejezetben Paksa 
Katalin az egyes földrajzi körzetek repertoárját mutatja be. Megállapítja, 
hogy az egyes táncdialektusok (melyek nem esnek egybe a népzenei di-
alektus-beosztással) zenei képe összetett, és körvonalaikat nem lehet pon-
tosan meghúzni. Részletesen tárgyalja ezek dallambeli jellemzőit, melyik 
dialektus mennyire őrzi a régi ereszkedő pentaton stílust, hol kedvelnek 
már újabb, nótás vagy egyéb dallamokat, és milyen arányban. Milyen 
különlegességeket mutat fel egy-egy dialektus. A Dél-Dunántúl jár egy-
értelműen az élen az ugrós táncok és dalanyaguk gazdagsága, régisége 
tekintetében. Az Erdélyi dialektus érdekességeként pedig azt olvashatjuk, 
hogy egyedül ott él a régiek mellett egy 17. századi dúr dallam, a Farkas 
Ferenc feldolgozásaiból jól ismert Apor Lázár tánca. Bár az egyes táncdia-
lektusok zenéjét elsősorban a dalanyagukkal jellemezhetünk, a szerző a 
válogatásnál fontosnak tartotta azok hangzásvilágának, előadásmódjának 
vizsgálatát is. Ebben gyönyörködhetünk a könyvhöz csatolt CD segítsé-
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gével, melynek anyagát nem dallamtípusok, hanem a használhatóság ér-
dekében földrajzi körzetek szerint tárja elénk a szerző. Ezek részben 
a könyvben található kották hangfelvételei, -eredeti dallamok-, részben a 
dúsabb cifrázatok, díszítések bemutatása érdekében azok variánsai, vo-
kálisan, és különféle hangszereken. A lemezen a hagyományőrzés eltérő 
fokozatait is megfigyelhetjük a régiestől a legújabb, „kávéházi” előadás-
módig.

Az ugrós táncdallamok metrikai jegyeivel, a dalok felépítésének jellem-
zőivel foglalkozik még a könyv záró fejezete. Legtipikusabb a tetra pódikus 
felépítésű, négysoros kanásztánc-forma. Ebből hangszeres előadásban 
ismétlések révén gyakran létrejön az ugrós táncdallamok legterjedelme-
sebb, 32 ütemes formája, a Nyugati táncdialektusban oly népszerű kis-
kvinváltó bipódikus dallamokból pedig a jellemző tetrapódia. Olvas-
hatunk még az ugróst kísérő tripódikus páva-dallamokról, valamint 
szaffikus formájú dalok csoportjáról, ahol érdekes módon a táncosokat 
nem zavarja a rövidebb negyedik sor. (Pl. Ó mely sok hal..) A dallamok 
több sége izopódikus, de vannak heteropódikusak is. A variálás egyik 
módja a pódia növelése ütemismétléssel. Más ritmust képvisel a dudanó-
ták nagy-bipódikus csoportja. A tanulmányt a jellemzően előforduló kü-
lönféle ritmusképletekről, a toldalékos és a „kétéltű” dallamokról szóló rész 
zárja.

A már említett imponálóan széleskörű irodalomjegyzék után a Füg-
gelékben találjuk Paksa Katalin egyik munkatársának, Vavrinecz András-
nak két fontos írását. A nyomtatásban megjelent ugrós táncdallamok 
jegyzékét, táncdialektusok szerint felsorolva, valamint e dallamok biblio-
gráfiáját. A kötet végén a nagy körültekintéssel elkészített Mutatók talál-
hatók, melyeknél részletesebbet nehéz volna elképzelni. Nem kevesebb, 
mint 12 féle szempontból rendszerbe szedve találjuk itt a könyv anyagát. 
A szerző a sokféle praktikus mutató segítségével a legnagyobb segítséget 
nyújtja az olvasónak ahhoz, hogy a dalok és táncok között könnyedén 
eligazodjék. Nem lehet eléggé dícsérni a könyv gazdag kottaanyagán túl 
a hasonlóan gazdag képanyagát is. A precíz képjegyzék ugyanolyan biztos 
tájékoztatást nyújt, mint a könyvhöz mellékelt lemezen hallható dallamok 
felsorolása, illetve az ehhez fűzött jegyzetek, a dalok részletes adataival.

Pesovár Ernő, Olsvai Imre és Bereczky János tanácsain túl a szerzőt a 
már említett Vavrinecz András mellett még Karácsony Zoltán, Németh 
István, Szőkéné Károlyi Annamária és Juhász Zoltán segítette. 

Szeretettel ajánlom ezt a rendkívüli igényességgel megírt ízléses, szép 
kiállítású könyvet nemcsak a szakmabelieknek, hanem mindazoknak bel-
és külföldön egyaránt, akik dalainkat, táncainkat szeretik, a néphagyo-
mányt értéknek, életünk, mindennapjaink fontos részének tekintik. 

Bencze Lászlóné dr. Mező Judit




