
A magyar XVIII. század komplex vetélkedő zenei része. 

A verbunkos zene 
 

A szó német eredetű, Werbung = fogadást, édesgetést, szerzést, toborzást jelent. A tánccal 

társított verbuválás célja az volt, hogy a magyar parasztlegényeket katonai szolgálatra 

csábítsa, csalogassa, toborozza. Ez a hadkiegészítés adott nevet új stílusú férfitáncunknak, 

később pedig a verbunkos műzenei stílusnak. A verbunkos stílust tehát a zene és a tánc 

kölcsönhatása alakította. 

Az utolsó verbuválás 1848-ban volt. A verbunkos zene ezután kezdett megváltozni, szelídebb 

jellegű, hangulatú muzsikává vált. Ebben az időben keletkezett a csárdás és a palotás. A 

szegény ember a csárdában járta táncát, a gazdag ember pedig a palotákban - innen az 

elnevezés. Mindkettő eredete a verbunkos zene. A palotás a verbunkos színpadi és báltermi 

változata, kizárólag hangszeres zene. A csárdás szöveges zene. Nem népi tánc! Zenéjét és 

szövegét ismert emberek írták, főleg a nemesi osztály tagjai. Az énekelt csárdás lelassult, így 

születtek meg a hallgató nóták. A legtöbb hallgatót lehet csárdás-tempóban is játszani, ha ezt 

így tették, jött létre a friss, mely szintén csak hangszeres zene. 

A verbunkos táncok formai szempontból két nagy csoportot alkotnak:  

 A szólóverbunk gazdag formakincsű, rögtönzésszerű, az egész ország területén 

elterjedt. Nyitottsága a táncot és a zenét is alkalmassá tette a további átalakulásra. 

 A körverbunk ennek a táncnak a klasszikus formája, a katonai verbuválás 

megszűnése után más szerepkört betöltve, legényavatáson, bevonuló katonák 

búcsúztatásán, búcsúkon még ma is föllelhető. Szabályozott felépítésű, formakincse 

lényegében azonos a szólóverbunkéval, de abból csak azok a motívumok épültek a 

körverbunkba, amelyek alkalmasak voltak az egységes, egyöntetű előadásra, az együtt 

táncolásra. 

 

Fél évszázad alatt új verbunkos stílus jött létre, melynek felismerhető stílusjegyei vannak. 

1. Dúr és moll tonalitás - nyugati zene. 

2. Sajátságos pontozott ritmus - az első rövid és hangsúlyos, a második 

hosszú. Lombard ritmusnak is hívják, de az olaszoknál a hosszú hang a hangsúlyos. 

3. Triola kedvelése. 

4. Záradékokban un. bokázó ritmus - alsó és felső váltóhang. 

5. Cifrázatok, melyek a hegedű technikájából fakadnak. 

6. Hármas tagoltság - lassú, gyors, friss. Innen ered a mondás: „három a tánc”. 

7. Bővített szekund, szűkített szeptim hangközök 

 

A verbunkos tánczene tehát két szakaszból áll:  

 Az egyik gyökere a lassú magyarban tánc. Zenéje lassú, széles ívű dallam, hallgatónak 

is szokták nevezni.  

 Másik gyökere a friss magyar, melyen a gyors és feszes tempójú, tüzes, dinamikus 

ugrós táncot értjük. Zenéjére is a feszes táncritmus, és a gyorsan ívelő dinamikus 

dallammozgás a jellemző. 

 

A verbunkos zene hatása az európai zenére 

 

A verbunkos a maga korában egyet jelentett a magyar zenével. Elemei, mint 

ún. „ungarizmusok” szinte minden európai szerző zenéjében nyomot hagytak.  

 Brahms például műveiben a verbunkos muzsikát egészen magáévá 

tette, mintegy anyanyelvi szinten művelte. 21 magyar táncot írt, s 

valamennyi eredeti dallam feldolgozása.  

 

 



 Joseph Haydn, a bécsi klasszicizmus egyik vezéralakja, mint ismeretes - 

megszakításokkal ugyan -, de több mint 30 évig állt az Esterházyak 

szolgálatában. Nem csoda, hogy hatott rá a magyar verbunkos zene. 

(Haydn: „Magyar nemzeti induló”).  

 Beethoven több alkalommal is járt 

hazánkban. Szoros kapcsolatban állt a 

művészetet pártoló Brunszvik, Erdődy, 

Esterházy családokkal. III. szimfóniájának 

egyik részletében az ünnepélyes dallam, a pompázatos ritmus 

nagyon emlékeztet a verbunkos tánczenére.  

 Liszt Ferenc volt az első, aki 

műveivel fölkeltette Európa 

érdeklődését a verbunkos alapú magyar műzene iránt. A XIX. 

századhoz, a romantika évszázadához jól illett Liszt érzelmekre 

ható muzsikája. Magyar rapszódiáival Európa-szerte mindig 

elsöprő sikert aratott.  

 Erkel Ferencnek a verbunkoszenéhez 

kapcsolódó munkássága még színesebb. ı stílussá formálta ezt a 

zenét, így alkotta meg énekes és hangszeres műveit. Erkel operáiban 

a hagyományos balett verbunkos elemeket tartalmazó táncbetét. A 

Bánk bánban a csárdást, a Hunyadi Lászlóban a kifinomult úri 

palotást találjuk. 

 

A verbunkos muzsika a XX. században is tovább él Kodály, 

Bartók és követőik munkásságában. Kodály nagyzenekari 

művében, a Galántai táncokban használ fel verbunkos 

elemeket. 
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