
A MAGYAR RHYTHMUS RENDEZÉSE. 

ELSŐ KÉSZ. 

A magyar zene rhythmusa. 
(Akadémiai székfoglaló.) 

Tekintetes Akadémia ! 

Engem azon ritka kitüntetés érvén, hogy e díszes társaságban 
ezennel belyet foglalhatok, bátor vagyok a Tekintetes Akadémia 
színe előtt oly kutatásnak eredményével megjelenni, mely szellemi 
életünknek egyik jellemző nemzeti formáját ismerteti. 

E nemzeti forma a magyar rhythmus. 
Kettős oka van, hogy miért választottam éppen azt székfog

laló értekezésem tárgyául. 
Mindenek előtt az volt óhajtásom, hogy értekezésem tárgya 

necsak átalában tudományos-érdekű, hanem egyenesen magyar-
érdekű legyen. 

Rhythmusunk csakugyan az. Megfejtése minket illet, a kül
föld bele nem bocsátkozik ; sőt éppen mitőlünk várja az ebbeli ku
tatás eredményét. 

Másodszor azt óhajtottam, hogy a Tekintetes Akadémia első 
osztályának mind a két irányát, a nyelvészetit szintúgy mint a 
széptudományit, egyaránt érdekelje. 

Úgy hiszem, e tekintetben is sikerült választásom. A rhyth
mus elmélete, a mennyiben nyelvtüneményt fejteget, a nyelvészet 
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körébe való; a mennyiben a rhythmusos művészeteket illeti, a szép
tudomány fóruma elé tartozik. 

Itt mindjárt az a kérdés merül fel, melyek a rhythmusos mű
vészetek ? 

Van eset rá, hogy a szobornak, az épületnek is rhythmust 
tulajdonítanak. Brunn »Greschichte der Sculptur«-jában törekszik 
is fejtegetni, miben áll a plastikának ezen rhythmusa. (V. ö. West-
phal, Allgem. Metr. 187. lap). 

Platen meg azt mondja egyik versében: 
Aber ein wirkliches Bauwerk ist ein versteinerter Rhythmus. 

II. 279. lap. ^ 
Itt csak átvitt értelemben lehet rhythmusról szó. Tulajdon 

értelemben vett rhythmus csak ott lehetséges, hol mozgás van, te
hát azon művészetekben, melyek a szépet az idő egymásutánjában 
mutatják, s melyeket e szerint mozgás- és időbeli művészeteknek 
nevezhetünk. 

Három művészet van, mely rhythmust vall, t. i. a zene, a köl
tészet s a táncz. * 

A nemzeti rhythmus mind a háromban csak egyformán, csak 
azon egy törvény szerint nyilatkozhatik. 

E sarkolatos meggyőződéshez a görögök nyomán jutottam, 
kik arra tanítottak, hogy a vers törvényét a zenei rhythmus isme
rete nélkül meg nem fejthetni; sőt hogy éppen a zene az, mely a 
nemzeti rhythmust a legtökéletesben mutatja. 

S így kerültem a vers törvényét keresve a zene országába. 
Kissé különösnek tetszhetik, hogy a magyar rhythmus fejte

getésénél a görögök tanulmányozására volt szükségem. Nem is le
hetett ez máskép. Míg a jelenkor alig képes egy munkát felmu
tatni, mely a rhythmust tudományosan fejtegeti, a classicus világ
ban egész szakirodalom volt, s a mit Aristoxenos, Aristoteles tanít
ványa e tekintetben tanított, oly becses, hogy jobb útmutatást semmi 
sem szolgáltathat, mint ama philologiai munkák, melyek Aristoxe
nos tanain alapszanak. 

Sőt még azt is ki kell jelentenem, hogy a mostani rhythmiká-
ban sokkal csekélyebb az alakbeli változatosság, mint a régiben; 
hogy a görögök a rhythmusi szerkezetek formai külömbségét ha
sonlíthatatlanul bensőbben érezték mint a jelenkor, melyben a har
mónia s a hangszerelés vált mindenek felett uralkodóvá. (V. ö~ 
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Westphal, Allgem. Metr. 215. lap. Rossbach u. Westph. Gr. Metr. 
XXV. lap.) 

Ily formán okvetetlenül a görögökhöz kellett fordulnom, be 
nem érhetvén azzal a kevéssel, a mit a jelen zenetan nyújt. 

Dal, zene és táncz eredetileg elválhatatlan. (Geiger, Urspr. u. 
Entwiekelung der menschl. Sprache u. Vernunft. II. 244. lap). 

A táncz tökéletesen alája levén vetve a zenének : világos, 
hogy rhythmusa egyedül a zene rhythmusától függ. A zenének 
nincs is olyankor egyébb teendője, mint a rhythmust kellőn han
goztatni. Hogy tehát a magyar táncznak olyan a rhythmusa, mint 
a magyar zenéé, azt egy szóval sem kell bebizonyítanunk. Annyira 
természetesnek érezzük, hogy például a %"e s ütem magyaros vol
tát az a kérdés dönti el, lehet-e és szoktak-e rajta magyar tán-
czot járni. 

A költészet rhythmusa is eredetére nézve egy a zene rhyth-
musával; mert eredetileg e két művészet együtt járt. 

A lantos költészet, a lyrika, már nevével hirdeti, hogy ő meg 
a zene édes testvérek, s minden eredeti költészetben szó és zene, 
"dal és dallam együtt születik. 

A görögöknél nemcsak a népdal keletkezett így, hanem az 
összes lyrai müköltészet. A költő a dal szövegét is zenéjét is maga 
szerzetté. 

Régibb görög költők, mint Stesichoros, Lasos, Anakreon, 
(Bergk, Fragm. p. 83.) Pindaros gyakran maguk említik költemé
nyeikben a dallam hangnemét. 

Phrynichos és Aeschylos voltak a leghíresb drámai zene
szerzők. 

Sophoklesről azt mondja Aristoxenos, hogy ő használta elő
ször a monodiákban vagy threnosokban (í'dia) a phrygiai hangne
met. (Westph. III . 78. lap). 

Euripidest megszólták érte, hogy melosait másokkal készít
tette, t. i. Jophonnal és Argosi Timokratessel. 

Agathonról azt beszéli Plutarchos, hogy ő alkalmazta először 
a tragoediában a chromaticus hangnemet. 

• 

A rhetoroknak és későbbi metrikusoknak is van tudomásuk 
a régi költőknek költő s egyúttal zenész voltáról. Cicero de orat. 
3. §. 174. Haec duo musici qui erant quondam idem poetae machi-
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nati ad voluptatem sünt, versum atque cantum. Atilius Fortunatia— 
nus p. 332. qui cum essent non tantum poetae sed etiam musici. 

(Wesph. II. 2. f. 3. s 4. lap. 195. lap.) 
A valódi lyrika, ha dallam nélkül születik is, mint a jelen 

müköltészetben, mindig zeneszerü. A dallam mintegy benne szu
nyád, s a fogékony lélek rögtön megérzi a szöveg testén a zenei 
hangok érverését. 

Ez az, a miért Göthe Linához intézett költeményében így 
figyelmezteti kedvesét: 

Láss die Saiten rasch erklingen 
Und dann sieh' in's Buch hinein; 
Nur nickt lesen ! immer singen, 
Und ein jedes Blatt ist dein ! 

(V. ö. Schuré, Gesch. des deutsch. Liedes 
15. és 323. 1.) 

A dal csakugyan akkor él valóban, ha az ének szárnyain 
járja be a világot; azért igen jellemző, mit Rückert a Guttenberg- -* 
Album alkalmakor a zenétől megvált költészetről mondott: 

Als sie statt gesungen ward gesprochen, 
Ist ihr der eine Flügel abgebrochen; 
Als sie statt gesprochen ward geschrieben, 
Ist im anderen kein Kiél geblieben. 

Minthogy a velünk született rhythmusi hajlamot gátolatlanúí 
legtisztábban s leggazdagabban a zene mutatja, a költészetben pe 
dig a csengő folyamatosság sokszor az értelem-kivánta szó miatt 
csorbát szenved, a rhythmusi törvények földerítése végett minde
nekelőtt és mindenekfölött a zenéhez kell fordulnunk. 

A m a g y a r z e n e r h y t h m u s a . 

A magyar zenének sajátságos volta, miben minden egyéb 
zenétől annyira különbözik, három dologban áll: intervalljaiban, 
fioritur éjeiben és rhy turnusaiban. (Liszt, Die Zigeuner. 251. é& 
163. lap.) 

E közöl a rhythmust állítjuk első helyre; mert a rhythmus-
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régibb a dallamnál: a rhythmus alkotja a dal csontvázát; ő tehát 
a fajtypus legfőbb ismertetője. (V. ö. Greiger Urspr. II. 244. 1.) 

Első, ki a magyar zenének e jellemző tulajdonságait nemcsak 
bámálatos művészetével, hanem ragyogó szavával is ország világ
nak tolmácsolta, s vele halhatatlan érdemet szerzett magának, 
Liszt Ferencz. 

Liszt a magyar zenét a maga elevenségében, megkapó hatá
sában, mint egészet érzi s a szerint jellemzi. O mint művész mint 
lelkesült költő szól. 

Halljuk csak, mit mond értekezésünk tárgyára nézve. »A mi 
a magyar zenében oly megkapó, az a rhythmusok szabad, bőséges, 
változatos és hajlékony volta, a mily mértékben sehol egyebütt elő 
nem fordulnak. Szakadatlanul váltakoznak, bonyolódnak, keresztül 
vágják, fölváltják egymást, s odasimulnak a kifejezés legkülönbö
zőbb nuance-aihoz a legszilajabb hévtől kezdve a legelringatóbb 
dolcezzáig, a legenyhébb smorzandoig, átcsapva a harczias mozgás
ból a tánczba, a diadal-indulóból a gyászmenetbe, a holdvilágban 
mezőn eljárt tündérkörből a bacchanti énekbe. Következésük, csat
lakozásuk, oszlásuk és egybeolvadásuk miatt e rhythmusok kivá
lóan alkalmasak arra, hogy költői képeket ébreszszenek lelkünk
ben- Valamennyi jellemző, teli tűzzel, hajlékonysággal, lendülettel, 
hullámmozgással, teli találékonysággal és phantastikus csoda ötlet
tel. Majd olyanok mint a kihívó szerelmi-báj, majd sóhajszerüek 
mint panaszkodó szívvallomások,' majd vágtatnak mint a telivér 
paripa, majd kedvesen odább ugrándoznak mint verőfényben a kis 
madarak; majd hasonlítanak az ebek elől rémülten menekvő szar
vas futásához, vagy a sürűsbe viasszariasztott vadkan dörmögő 
röfögéséhez; esdve esdenék mint a szerelem betege, vagy büszkén 
vágtatnak mint egy új csatákra siető győztes ,• csacskák és fürgék 
mint egy kaczagó leány sereg, majd megint sarkalva ügetnek mint 
egy lovas-csapat, mely sánczvívásra röpül.« 

»E rhythmusok hajlékonyak mint a szomorú fűz esti szél in
gatta ágai; szabályuk a szabálytalanság, s kellemmel vagy erővel 
térnek a kettős mozgásból a hármas mozgásba át a szerint, a mint 

Í
azt szilaj vagy szelíd érzések kívánják, a mint a szenvedélyek för-
getegét vagy pedig a lélek enyhe nyugalmát festik.« 

»Nem ismerünk semmi más zenét, melytől az európai zene 
.annyi rhythmusi eredetiséget s ebbeli helyes alkalmazást tanúihatna, 
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mint a magyartól. E jellemvonás még figyelemre méltóbb azért, 
mivel más nemzeti zenedarabok eredetisége sokszor éppen a rhyth-
musok egyformaságában áll.« (Liszt, Die Zigeuner. 164. s köv. 1.) 

így szól a múzsa embere, ki művészetéért rajongva, tele szív
vel fordul hozzánk s minket is törekszik az ideális világ élveibe 
beleavatni. 

A tudomány is szívesen hallja a lelkesedés szavait: szítják 
híveiben a kutatásra való kedvet, elfelejttetik velük azt a sok fá
radságot, melylyel az igazság földerítése jár. Még akkor is, ha ezen 
eleven érzésből fakadó szózatokra előbb-utóbb az bizonyulna, hogy 
tévedés van a dologban, a mi a jelen esetre éppen nem szól, a tudo
mány nem vallja kárát. Kezébe ragadja eszközeit, dolgozik, nyom
ról nyomra haladva közelíti meg czélját, s Ítéletét csak akkor 
mondja, ha a dolgot nemcsak hatása szerint egészében, hanem rész
letes mivoltában törvényestül ismeri. 

Mink e czélból a magyar rhythmus meghatározásában követ
kező módon jártunk el. 

A zenének zengő szálait szétfejtettük, megszámláltuk, össze
vetettük, megmértük; megfigyeltük, hol, mikor s hogy szövődnek 
egybe, s mindent statistikai pontossággal jegyezgettünk. 

A számoknak egész raja dongott körül, mindenik egy csöpp 
igazsággal járulva a tudományos adatok köpüjéhez. 

így sikerült kitudnunk, melyek a magyar zene jellemző üte
mei, hányszor fordul elő mindenik ütemforma, melyik leggyakoribb 
sorakozása, mely sorok alkotják a rhythmusi periódusokat s mely 
periódusok sajátságos tüneményei a magyar zenének. 

Szakasztott így jártunk el, a mennyiben módunk volt benne, 
a finn zenével is. Mert valamint van összehasonlító nyelvészet, úgy 
lehet összehasonlító zenészét is. És ebbeli kutatásunk csakugyan 
azon tény megismeréséhez juttatott, melyet a nyelvészet eredmé
nyéből bátran következtethettünk. 

(Mathematischer Urspr. der Musik, Geiger II. 244. lap. Ma-
them. Methode des Aristoxenes, Westph. Alig. Metr. 13. 1. — V. ö. 
Liszt, Die Zigeuner 195. lap.) 
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A r h y t h m u s i s o r e l e j e . 

A régi görögöknél két ütem, fajára, nagyságára s részeinek 
minőségére nézve tökéletesen azonos lehetett, mégis abban lénye
gesen külömböztek egymástól, hogy az egyik lüktető, a másik 
gyönge részével kezdődött. így daktilus is anapaestus is 2/4-es 
ütem, azon mindenikben 2 negyed vagy 4 nyolczad időrész van; 
mindenikben a hangerős rész annyi-idejű, mint a hangerőtlen; min
denikben a hangerős rész 1 negyedből, a hangerőtlen 2 nyolczad-
ból áll: mégis a kettő közt tetemes külömbséget okoz az, hogy a 
daktylusban elül van a hangerő, az anapaestusban hátul. 

Az új elmélet nem ismeri ezt a külömbséget. Szerinte az ütem
nek okvetlen erős felével kell kezdődnie, s gyönge felével végződ
nie. Úgyde számtalanszor megesik, hogy valami zenedarab, vagy 
periódusának egyik-másik szakasza könnyű taktus-részszel veszi 
kezdetét. Ilyenkor a jelen eljárás az, hogy azt a könnyű részt a 
nehéztől elszabjuk, s úgynevezett »Auftakt«-nak, ütem-előzőnek 
veszszük, úgy hogy a mi felosztásunk szerint az anapaestikus sor, 
daktylikus sorrá lesz, melyet 2 nyolczad megelőz. 

Ez természetesen mind csak a zenei írásmód szerint van; a 
zenei gyakorlatban korántsem szakad el az elül-álló gyönge taktus
rész a rákövetkező taktus erős részétől. 

A jó zenész élénken érzi az emelkedő s ereszkedő rhyth-
mus közti különbséget, jóllehet a mai zene sok hatásos eszköz
zel él, mely azt a külömbséget kissé elfödözgeti. (Westph. Syst-
59. 61. lap.) 

Az Auftaktnak, az ütem-előzőnek e magyarázata után első, 
mit a magyar zene rhythmusi jellemzésére elmondunk az, hogy 
nemzeti dalaink ütem-előzőt nem ismernek. 

Színi Károlynak 200 számra terjedő gyűjteménye közöl ugyan 
18 dalt, mely csonka ütemmel kezdődik; de közelebbről nézvén a 
dolgot, látjuk, hogy egyetlen egy példa sem bizonyít állításunk ellen. 

(Színi, A magyar nép dalai és dallamai. Pest, Heckenast Gv 
tulajdona. 1865. 27. 51. 58. 68. 91. 97. 112. 149. 150. 166. 169. 
170. 176. 177. 189. 191. 194. és 198. sz.) 

A 97. dal: »A vitéz tetteit jutalom kiséri« számba nem ve
hető, mert német szabású induló. • 
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Az öl . dal: »üepülj fecském « előfordul Bartalusnak »101 ma-
• . N N k N \ 

gyár népdala* közt is a 71. sz. alatt; de ott így indul: ] p J\ fN |> 
*• & m 9 9 

A 41. dal is megvan Bartalusnál az ÖT. sz. alatt: »Cserebo-
gár, sárga cserebogár«,. csakhogy Bartalus 4 nyolezadra szabja 
elejét. 

A 149. dalt közli Mátray is, magyar népdalok egyetemes 
gyűjteményének 2ő. száma alatt: »Pakó lovam fel van kantározva«; 
de Mátray nem nyolczad pauzával s két tizenhatoddal kezdi első 
ütemét, hanem 2 nyolczaddal. 

A 150. dalt » Kalapom szememre vágom« Bartalus gyűjte
ményében is látni az 53, sz. alatt, és pedig nem csonka, hanem 

R R ^ ilyen-alakú első ütemmel: 
9 9 9 9 9 9 

A 177. dal »Deres a fű« s a 191. dal »Csösz leszek én a nyá
ron* egy a Bartalus-gyüjtemény 15. és 97. sz. dalával, csakhogy 
itt mindakettő ép magyar choriam bússal, úgy nevezett lejti-szökő-

Tel indul: l R f̂  
9' 0 9 9' 

Látni tehát, hogy a mely dal már gyűjtőnél is előfordul, 
amott nem mutatja azt az eleje csonkaságot, melyet Színi gyűjte
ményében tapasztalunk. 

Egyébiránt még valamit kell itt köztudomásra hoznunk, t. i. 
azt, hogy népünk az egyik vagy a másik dalt néha rohamosabban 
kezdi, s rögtön nyugalmasabb tempóba csap át. S ez az oka, miért 
látszik olyankor az első ütem rövidebbnek mint a többi; de nem az 
ütem csonka, hanem tempója van kurtábbra fogva. . 

Olyanféle csonka kezdetet, mely a dallam szakaszának vagy 
egészének végével egy egészet tenne, semmiféle tős-magyar nép
dalban nem találni. Már pedig e volna az igazi ütem-előző. 

Eddigi állításunkból azt következtethetné valaki, hogy a ma
gyar zene ilyenformán csakis ereszkedő-rhythmusú. Valamikor ma
gam is abba voltam; de jelenleg más meggyőződést vallok. Van a 
magyar zenében emelkedő rhythmus is. A dal ugyan erős ütem-
részszel kezdődik; de nem minden dalban az első ütem az erösebb, 
hanem olykor a második, például »Szeretnék szántani« dallamából 

KYEf/VTCD. KÖZLEMÉh-yiiX. XI. 2 5 
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minden íigyelmes hallgató kiérzi, hogy mindannyiszor a páros he
lyen való ütüemben van a nagyobb lüktető erő. 

A rhythmusi sor elejéről áttérünk most annak végére, a be
fejező ütemre. 

A r h y t h m u s i s o r v é g é . 

A zenetudomány azt tanítja, hogy a dallam erőshangzásu 
véget kivan. Az utolsó ütemnek tehát erős ütemrészen, vagy volt 
erős ütemrészen kell végződnie. 

(Marx, Musikl. VII. kiad. 204. lap). 

Még azt is meg kell jegyeznünk, hogy a zeneköltészet tana 
nemcsak erősnek, hanem elég súlyosnak is kivánja a dallam vég
hangját. Abba van, ha véghang, az egésznek czélpontja, a leghosz-
szabb zengésű, s a közvetlen megelőzök mozgékonyabban sietnek 
egymásután, hogy avval a hanganyag czélszerübben van rhyth-
musra szedve. (Marx, Compositionsl. I. 27. 1.) 

Mit tapasztalunk a magyar zenében V 
Zenénk természetesen sokszor eleget tesz eme követelésnek; 

mert olyankor a dallam hangulata veszi reá; de számtalan esetben 
kitör e helyütt sajátságos pezsgő elevensége és szereti a dallam 
véghangját pattanósan rövidíteni. 

Például a 4 nyolczadból és 2 negyedből álló rhythmusi moti-

vum 
/ *S ÍS -.IS•• "!S IV 
I I 11 végére kerülvén a dallamnak, vég

hangja nem szól mindenkor \U-ig, hanem lüktetös nyolczaddá 
lesz; s a mivel megfogyott, azt pauza pótolja. 

Idő szűke miatt csak egy-két esetet említünk. 
Az Orpheus 88. lapján olvasható »Jere velem pajtás«-féle dal 

3-soros periódus. Az első meg az utolsó szakasz az említett motí
vum ismétléséből álló 4-ütemes sor- a közbülső 2 négy-nyolczados 
ütem. A hangzás mértéke mindenütt ép, csak a végén van */« he
lyett nyolczad hang és nyolczad pauza. 

Az állítólag Hunyadi János korabeli dallam, Orpheus 75. L 
az említett motívumot, valahányszor előfordul benne, mindenkor 
eme rövidítéssel hangoztatja. 
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Igen gyakori egy motívum a »lebegö-lengedi« azaz : 
N V i 

i r i 
érné 

h h 
mm m 

Legismeretesebb példája »Szeretnék szántani«, mély dal ama 
dipodiának négyszeres ismétléséből áll. Szerkezeténél fogva tehát 
két nyolczadba, s pedig gyönge ütemrészszel végződik, mi magá
ban véve már jellemző. Úgyde a nép itt-ott még azzal sem elég
szik meg, s a daktylus végtagját Vie-dá kurtítja, így közli Színi a 
155. sz. alatt, mig ellenben Bartalusnál a 10. sz. alatt ép daktylu-
sokat találunk. 

A »lebegő-körösdi«-féle motivum | 
m m m m m é 

képezi négyszerezve a Színi-gyüjtemény 183. dalát. Minden dipo-
dia pattanósban végződik az által, hogy az utolsó nyolczad tizen
hatoddá van kurtítva. 

Ennyiből is meglátszik, hogy a magyar dallam végénél négy 
különböző eset lehetséges. 

A dallam végződhetik: 
1) erős és huzamos hangon, 
2) gyönge huzamos hangon, 
3) rövid lüktető hangon, 
4) rövid gyönge hangon 

A r h y t h m u s f a j ok. 

A régi görög zenében közönségesen három rhy thmusfaj volt: 
a yévog icrov, yévog dinláaiov és yévog tjpteliop. 

A yévog tW/;, vagy a mint latinul nevezik, rhythmus par az, 
mit a mai zene kétrészü taktusrendnek mond. Ide tartozik tehát 
minden két egyenlő részre oszló ütem. 

A yévog őwláatov vagy rhythmus impar megfelel a háromré-
szü taktusrendnek. Ide való tehát a 3/s, s % taktus. 

A yévog rjuióhov vagy rhythmus seseuplex az, mit a zenészét 
szavajárása szerint 5/s, Hé taktusnak nevezünk. 

Hébekorba még egy negyedik rhythmusfajjal is találkozunk 
a görögben t. i. a Qvftfibg inírnitog-íizíi], melynek a 7/s vagy 7U tak
tus felel meg. (Rossb. I. 126. 1.) 

25* 



37G THKWKKWK EMIL 

A mai zenében egyáltalában csak az első két faj szokásos; a 
harmadik és negyedik alig fordul elő, úgy, hogy az a pár dal, mely 
ilyenfajta rhythmusban foly, valóságos ritkaság. 

Boieldien »Fehér no« czímü operájának cavatinája műtermék 
levén, szóba se jöhet a nemzeti rhythmus kérdésénél. 

Népdal 3A taktusban eddigelé csak három ismeretes, két né
met: »Prinz Eugen der edle Ritter« és »Auf einem Bauni ein Ku-
kuck« (Erk. Liederliort. 384. 380. L), a harmadik egy finn rúno> 
melyet SchrÖter ismertetett meg először a zenevilággal. (Finnische 
Hunén. Upsala, 1819). Azon esetre, ha e dallam nem azonos a Va-
lituita Suomalaisia Kansan Lauluja IV. füzetének 3. dalával, úgy 
ez utóbbi 4-ik példának csatlakozik az előbbiekhez. 

7A-es taktusban induló dalt a zenetan csak egyet említ, t. i. 
a, »Nachtigall ich hör' dich singen«-félét, melyet Kretzschmar kö
zölt Volkslieder 492. lap. 

A finnben is van egy rúno. a Kansan Lauluja I. fiiz. 13. lap
ján, mely 4 tiszta 7/ves ütemre szakad. 

Hogy a müzenében elvétve ezen taktusfaj is előfordul, mint 
például Lisztnél, nem tartozik a nemzeti rhythmus jellemző tüne
ményei közé. 

Közhiedelem szerint a magyar zene csak az első rhythuius-
fajt vallja magáénak. E szerint a magyarban nem volna egyéb 
mint •/*! */a és V-t vagy C-taktus. 

Tüzetes kutatásunk arról győzött meg minket, hogy rendes 
ütemünk ugyan a párosrészü; de a mellett nálunk a második és 

. harmadik rhythmusfaj is otthonos, nevezetesen hogy a 3/ij */s es 
4A taktison kívül még V* és % taktust is használ a nép, anélkül, 
hogy rajta valami idegenszerűséget éreznénk. 

Már az eddigiből láthatni, hogy a puszta számvetésen alapuló 
taktusfaj magában véve nem lehet a magyar zenére nézve jel
lemző. 

A mi a magyar zenét rhythmus tekintetében megkülönböz
teti, nem az időrészek száméban, hanem azoknak sajátságos elapró-
zásában s lüktető erejében áll. 

Az ütembe foglalt hanganyag a magyarban jobbadán más
kép oszlik szét mint akár a görögben, akár a mai úgynevezett eu
rópai zeneben. 
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A rhythnms Aristoxenos definitiója szerint nem egyéb mint 
időbeli rend. 

Zenében az idő szerint rendezett egész a periódus ; a periódus 
részei a rbythmusl rendek, az úgynevezett szakaszok; a szakasz 
részei az ütemek. 

Az ütem két lényeges részből áll, úgynevezett erős és gyönge 
részből. 

Az erüs résznek már neve mutatja, hogy benne lakik a tak
tus ereje, ő az ütem hangosabb fele. 

Az erőnek ebbeli nyilvánulását ictusnak vagy accentusnak 
is nevezzük. 

Minthogy a mai ütem, mint már előbb mondottuk, csak erős 
részszel kezdődhetik, természetesen az ictus, a lüktető erő minden
kor annak első hangjái'a esik. 

Ennélfogva a párosan csatlakozó hangsorban mindig a párat
lan helyre eső hangok a nyomatékosabbak. 

S a mit különösen ki kell emelnem, az, hogy nemzeti dalaink
ban az ictus, az accentus sokkal érezhetőbben lüktet mint egyéb 
idegen zenében 

Egyebütt a hangsúly hosszabb vagy legalább a többivel 
egyenlő hangot kíván a maga számára: a magyar ütemben nem
csak hosszabb, hanem a többinél rövidebb hang is foglalhatja el az 
erő székhelyét 

A pattanós rövid hang tehát az, miben a magyar rhythmus-
nak élete lüktet Valamint nyelvünkben az accentus mindig a szó 
elején van, s a szó eleje azért bátran rövid lehet: úgy a magyar 
zenében is az ütem erős része rövid hangon csendülhet. 

A magyarban tehát, a mi a hangsúlyt illeti, négyféle hang-
húzamot, quantitást különböztetünk meg: 

1) lüktető hosszú, 
2) lüktető rövid, 
o) gyönge hosszú, és 
4) gyönge rövid hangokat. 
E tényen alapszik az az állítás, hogy a magyar zenének jel

lemző ütemformája az úgynevezett Ujtiszök'ó és szökölejti, az az. 

r- &• ér ti - m 
* 0 m #• « * • # • # 

p Az egyikben a fő marcato hosszú 
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hangra, a mellék-marcato rövidre, a másikban a fő-marcato rö
vidre, a mellék-marcato hosszúra esik. 

Erre nézve következő megjegyzést kell tennünk: 
Mig e magyar természetű choriambus a daloknak körülbelül 

55 perczentjében fordul elő, az antispastus alig 4%-jáben találko
zik, ott is csak mint az előbbinek helyettese. 

(L. Bartalus-gyüjt. 61. dalában 2-szer; 91-ben 2-szer; 93-ban 

fe h fe h fc 2-szer; 43-ban 1-szer ily alakban j * A ? I P Simonffy 29. 

dalában 1-szer, Orpheus 78.1. 1. dalában 2-szer). 
Alig akad dal, melyben kettőnél többször találni. Péld. Or

pheus 80. 1. »Míg szerelmem közel értem «-félében 5 szőr. 
(Stettner is csak annyit mond, hogy »a lengedezőt helyette

sítheti toborzéki.« Programm der öfFentl. evang. Schulanstalten zu 
Oberschützen für das Schuljahr 1871—1872. 14. 1.). 

Ellenben a choriambus egész dallamot alkot. Példa rá Or
pheus 1. lapján »Futazoláh hegy oldalon.« Áll 9 ütemből 4-|—l-f-4. 

A közbülső I fS a többi mind choriambus. — Az »Én vagyok 
S m 4h 

a petri gulyás«-kezdetű dalnak első fele szintén cmpa lejtiszökő. 
(Bartalus 36. sz.) 

Vagy pedig lényeges részét képezi a periódus folyamatának 
mint például Simonírynak »Három a táncz« czímü dalában, hol 14 
ütem közt 9 ilyen természetű. 

Végre még azt is fel kell említeni e taktusformáról, hogy nem 
mindig önálló alkatrésze a dallamnak, hanem sokszor nem egyéb 
mint a proceleusmatikusnak, az úgynevezett » futamodó « ütemnek 
helyettesítője és manceirozása. 

Tanúságos példája ennek az Orpheus 85. lapján közlött »Jer 
haza vitéz pajtásom« régibb keltű dallama, melyet mai nap » Nincsen 
széna, nincsen abrak«-féle szöveggel énekelnek. Régen minden első 
s negyedik üteme proceleusmaticus volt, jelenlenleg, mint Színi 
gyűjteménye 35. száma alatt is, ama helyeken choriambus áll. 

A mit ezennel a choriambusról és antispastusról mondottunk, 
jellemző voltukat tagadhatatlanul bizonyítja. Úgyde a magyar ze
nében korántsem szabad csakis ilyen ütemformákat követelnünk. 

Egyéb ütemek is jellemzők, még olyanok is, melyek első pil-
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lanatra nagyon is kosmopolitikus képet mutatnak. Teszem a 4 

I h nyolczados trochaeus j | , mely akármely zenében előfordulhat. 

De ha tekintetbe veszszük, hogy ezt az ütemet feloldás esetében a 
magyar zene amphybrachissá változtatja, a mit akárhányszor ta
pasztalni, mikor a dal szövege az illető helyen egy szótaggal meg
bővül ; akkor csakugyan ez az ütemforma is más rhythmusi életet. 
sejtet, mint valamely idegen zenében találkozó hasonmása. 

Ilyen feloldásra szolgáló példát mutat a többi közt a »Mond
tam a liarátnak«-féle dal, utolsó versszakának eléneklésekor. 

Ezennel bemutatjuk a párosrészü rhythmusfajnak egyszerű 
ütemformáit. 

Nemzeti sajátságukat eddigi előadásunk eléggé jellemezte. 
Itt csak egy pár dolgot akarunk még különösen fölemlíteni. 
Először azt, hogy a magyar zene az amphibrachyst is hasz

nálja, s az amphibrachys-féle elaprózást nemcsak egész ütemre, 
hanem az ütem egyik-másik felére is alkalmazza. 

Például a proceleusmatieus első vagy utolsó két nyolczada 
N N fe 

olykor P i^-ra van szétszedve. 
0 0 0 

Ugyanez áll az anapaestus és daktylus két nyolczadára néz
ve is. 

A másik, a mi különös figyelmet érdemel, az, hogy a magyar 
zene kiváló hajlamot mutat az ütem első hangjának pattanós kur
títására, nevezetesen az anapaestus, ha az utolsó-előtti vagy utolsó 
helyet foglalja el, úgy idomul, hogy első hangja tizenhatoddá, má
sodik hangja pedig pontos nyolczaddá lesz. 

Á t t é r ü n k a %-e s ü t e m b e m u t a t á s á r a . 

Sok magyarszövegü dal van, mely ily rhythmusban mozog ; 
de nem mindenik valódi népdal, s ily esetben vagy germanismussal, 
vagy slavismussal van dolgunk. 

A magyar z/i-ea ütemnek sajátságos és egyedüli alakja azT 

f* H I I mit a régiek ionicus a minore-nek neveztek, t. i. I 
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Hogy ez csakugyan magyar rhythmus, bizonyítja a törzsökök 
magy*ar nép éneke 5 s a mi fő bizonyíték, a magyar nép táncza. 

Erre Színi Károly is figyelmeztet minket előszavának lo-dik 
lapján, a hol így szól: 

»A ki mélyebben tekint e dalokba, látni fogja, hogy ez a 7± 
egészen más, mint az, a mely a német dalokban van és a melyre a 
keringőt járják. A magyar dalokban a 24-del váltakozó ezen 3/± 
üteny nem annyira %} mint inkább egy és egy fél 3/< üteny, egy 
rendes magyar üteny még egy féllel megtoldva, de úgy, hogy az 
által a magyar üteny páros volta nem változik, a dal menete fel 
nem akad, a magyar táncz folyvást járható rajta, a minthogy jár
ják is, holott az igazi német 3/* üteny páratlan és magyar tánezot 
lehetetlen volna rajta járni.« 

Szóval a két nyolezadra és két negyedre szakadó 3/.t-es üte
met okvetlenül magyarnak kell elismernünk. 

Például idézzük a következő dalokat: 
Horváth Ádám gyűjteményéből: » Könnyű venni feleséget«, 

»Beborúla, már elmiilaanap fényes világa«, »Jer ártatlan galamb
jaim*, »Mi suhog itt valahol ?« (Orpheus 5. 7. 79. és 91. lap). 

Ezek kozől a második megvan Színinél is, a 1 97. sz. alatt, 
csakhogy ö a nyolezadok helyett negyedeket, a negyed helyett fe
let ír, s így az egész dalt -/^-es ütemre szedi. 

Idevaló példák még : 
Színi gyűjteményéből: »Kerekaz én kalapom« 87. sz , »Sobri 

Józsi a csárdában* 88. sz., »Esik eső a haraszton« 93. sz (Előszó 
13. lap). Mátray gyűjteményéből: »Elment a lány az apjával szán
tani* 8. sz., »Kisütött a nap a cserén« palóczdal, 10." sz., »Szőke 
kis lány megy a kútra hajaha« 14. sz. 

Ezen utóbbi dalok jeles példák arra nézve is, mit először 
Mátray fedezett föl, hogy nemzeti zenénkben a 3U és 2A-es ütem 
olykor fölváltja egymást. 

E tünemény átvezet minket az v^-es ütemre, mely már Ari-
stoxenos elmélete szerint a 3/< és 2/)-es ütem összetételéből áll. 
(Westph. Syst. 90. lap). 

Zenénknek szabad-mozgású rhythmusa bátran megengedi, 
hogy a dallam egyik fele 3A-es, másik fele 2 ves ütemű legyen. 
Ilyen például az említett »Könnyü venni feleséget.« 

Megengedi azt is, hogy helylyel-közzel a 3A-es ütemek közé 
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egy magános -/^-es ütem vegyüljön, mint azt az idézett palóczdah 
ban látni. 

Végre azt is megengedi, hogy 3/i-es és 2/i-es ütem egybekel
jen, azaz, hogy a dal 5/*-es taktusban mozogjon. 

A magyar 5A-es ütem alakja: egy magyar 3A_es ütem össze
kapcsolva egy proceleusmaticussal, azaz: 

I i r | r 
Gyűjteményeinkben seholsem akadunk ilyenformán írt tak

tusra. Gyűjtőink mind ketté választják, külön írják t, kü
lön a 2/±-est. 

r 

En a kettőt azért foglalom össze, mert a 2/-±-es ütem hang
súlya gyöngébb a 3/±-es üteménél, s gyöngébb egyszersmind a rá
következő uj ütem lüktető erejénél, i • 

Eme rhythmusfajra szolgáló példák a következők: »A sze
gedi legényeknek halat főznek szegények iczaeza!« Periódusa két
soros. Minden sor áll két 5/4-es ütemből, mihez végül az iczaczá-
nak megfelelő 2/í-es ütem csatlakozik. 

5 -i- es ütemeket mutat továbbá »Haragszom az olyan szóra«, 
mely dalt Színi (94. sz. a,) 2A-edre szedett, de Zimay »Hat népdal 
átirat«-ában helyesen kétféle üteműnek ismert föl. 

Továbbá idevaló még a Mátray-gytijtemény 8. és 14. dala. 
Magyar műzenénk is mutat már sA-es ütemet, és pedig egé

szen ösztönszerűleg, igazi magyar érzéssel, t. i. Gobbi Henriknek 
Grandé Sonate-jában. 

Még valami van, a mit e helyütt el nem hallgathatok. Sejtel
mem szerint ama híres katonadal, melyet föntejbb idéztem »Prinz 
Eugen der edle Ritter« nem német, hanem magyar dallamú. Szö
vegét ugyan egy porosz katona költötte, ki a dessaui herczeg alatt 
Eugen seregében szolgált; de dallamát valószínűleg a diadalünne
pen jelen volt czigányok szolgáltatták. 

Szerintem tehát a németek úgy vannak ezzel a dallal, mint 
egy másikkal »Die Hussiten vor Naumburg«, mely egész Német
országban ismeretes, és tudvalevőleg, saját vallomásuk szerint, ma
gyar dallam után készült. (Peters, Deutscher Liederschatz 149. és 
171. szám). 
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R h y t h m u s i r e n d e k . 

A természetben előforduló rhythmushoz például az árverés
nél nem szükséges egyéb minthogy ütem ütem után következzék, s 
az erős meg gyönge taktusrészek szabályosan váltakozzanak egy
mással. 

A művészet korántsem elégszik meg ily rhythmussal, megkí
vánja, hogy a taktuscsoportok egymás közt is rendezkedjenek, 8 e 
felsőbb rendbeli rhythmusi szakaszokat zenészeink periodusi elő-
meg utószakoknak nevezik. Mink egyszerűen rhythmusi rendek
nek is mondhatjuk. (Syst. 86.) 

A mai zenének majdnem általános periodusi alkata az, hogy 
4—4 taktus egyesül előszaknak, utószaknak. (Syst. 87.) 

Egyéb szerkezetek is találkoznak; de vajmi ritkák. A ma
gyar zene e tekintetben messze túl haladja minden más nemzet 
zenéjét. 

Nálunk is a 4—4-taktusos beosztás a leggyakoribb, mert 
legegyszerűbb. (V. ö. Grreguss. A vers törvénye. Tanúim. I. 368. 1.) 

De ebben annyi változatosság van! Az idegen dal rendsze
rint egyforma rhythmusi motivumból van szőve ; a magyar a maga 
rhythmusi rendjeit mindenfélekép alkothatja. Ha van is tetrapo-
diája 4 egyenlőformájú taktussal, rögtön annak alakváltott párját 
következteti reája. 

Rendszerünk azonban a tetrapodia különböző szabású részek
ből áll. 

Van olyan, mely két egyenlő dipodiából keletkezett. 
E dipodiák közöl bemutatjuk, mint jellemző rhythmusi motí

vumokat : 

1) a lebegő-lengedi-félét p p 
0 0 0 

tesebb példája »Szeretnék szántani.« Bartalus 10. E daltypus sza
kasztottképmása:»Szeretlek szeretlek, csak ne mondd senkinek« 
Bartalus 2. sz. 1. fele. »Láttál-e oly jeget« Orpheus 94. lap, 1. dal? 

1. fele. »Ámde meglátlak nemsokára« Bartalus 65. sz. 2. fele 
Mátray 43. V. ö. még Bárt. 4. sz. 

I p Legismere-
J 0 
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2) a »lebegő kőrösdi«-félét N N r ! 
Ilyen szabású: »Szomorú fűz ága« Simonffy 2. továbbá 20. 

Színi 183. Mátray 51. b. 63. b. 87. b. 

& i IS 3) »köröadi-lépö« 
m & 0 « 

Ilyen Simonffy 6. dala, melyen a nép »Ka-kántor uram« szö
vegét énekli (Népd. gyűjt. II . 241. lap), továbbá a Mátray gyűjt. 
•81. b. Színi-gyűjt. 36. b. 

4) t>futamodi-körösdi< r r \ r M r 
m m 4 0 0 0 0 

Például »Nem megyek én kanászhoz« Bartalus 17. és a Színi-
gyűjt. 82. dala. 

5) »futamodi-lebegő< h - N . V ' h fs * 

6) »futamodi-lépő« 

. dal. 

7) »lejtiszökő-lépő« 

ítray 40. Orph. 

Például »Kerek az én kalapom« Bárt. 54. 

i á é , I J J 
7.1. 2. dal. 

0> 0 0 #• I 0 0 I 
Például » Korcsmárosné hallj a.« 
Vannak taprodiák, melyeknek első felében egyik, másik felé

ben másik taktusforma párosan áll. 
Péld. 2 futamodi -f- 2 lebegő : 

h -' IV" h 
• 

r h S h N N f\ S -̂  

Ilyen: »Pesttől fogva Debreczenig a vasút a vasút« Mátray 2. 
Gyakori áz a tetrapodia, melynek másik fele »futamodi-lépő« 

8 b K K J J J J 0 0 
első fele különböző formán mozoghat 
1) vagy ugyanazon motívum szerint: péld.: 

»Ne menj el gyermekem« Orph. 7. lap. 
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2) vagy »lengedi-lépő« járásban : péld.: 

»Szép szeme csillog, szerelmesen villog.« 

o) vagy »futamodi-lebegő« alakban: mint állítólag Hunyadi 
János korabeli dal. Orph. 75. lap és Mátray-gyűjt. 47. dala. 

4) vagy két lebegő-vei indul, péld.: 
»Kis kutya, nagy kutya, ne ugass hiába.« 

Bárt. 92., továbbá Színi 10L>. Simonfíy 15. 
5) vagy lengedi-lebegő-vel, például: 

»Adj egy csókot rózsám« régibb keltű dallam. 
Orph. 82. lap. 

0) vagy lebegő-lengedi-vel, például az idéztem »Szeretlek 
szeretlek«, »Láttáí-e oly jeget«, »Ámde meglátlak nemsokára«-féle 
dalok második felében. 

Ezennel egyszersmind 
A magyar tetrapodia legváltozatosb alakjához érkeztünk, mi

kor t. i. a rhythmusi rend minden nyomon más ütem-alakot ölt. 
Az utolsó előtti példában látni 1. helyt lengedit, 2. helyt le

begőt, 3. helyt futamodit, 4. helyt lépőt, az utolsóban 
1. helyt lebegőt, 2. helyt lengedit, 3. helyt futamodit, 4. helyt 

lépőt. 
Végül még egy példát idézünk, t. i. SimonfFy 26. dalát a »Pa-

lócz lány panaszátT« 
Itt a 4 taktus ilyen alakú: 
futamodi, lépő, lebegő, körösdi vagyis: 

: ; ; ; 0 0 i /. -A I ,N 
m « 

Még sokkal többet lehetne a magyar tetrapodiáról értekez
nünk ; de az eddigiből is kiviláglik, mennyi változatosság, mennyi 
gazdagság van még eme közönséges rhythmusi rendbe és a ma
gyar dalok világába. 

Úgyde a magyar zene nemcsak a párosságot ismeri, hanem 
ismeri a páratlan beosztást is, nevezetesen a harmadlást. 

Ismeri: 
1) a taktusban, a miről már szó volt, 
2) a rhythmusi rend szerkezetében, 
3) a periódusnak háromszoros alkatában. 
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A görögökről megjegyeztük, hogy rhythmusuk hasonlítha
tatlan gazdagabb, mint a jelen koré : náluk e beosztás közönséges 
volt. A mai zene jóllehet a 3Aes ütemet bőven használja, a sor- és 
periodusbeli háromságot csak elvétve képes egy-egy példában föl
mutatni. (Syst. 90. lap\ 

Ilyen ritkaság á 
»Gang mer nit über mia Matteli« svajczi dal (L. Erk és w. 

Irmer gyüjt. Musiklehre 209. lap), melynek mindenik fele két tri-
podiából áll. 

A magyarban a tripodia ép oly gyakori mint a tetrapodia. 
Bemutatjuk belőle a következő alakokat 

0 0 I 0 0 
Példa rá Orpheus 85. lap, 2. dala a Bartalus-gyüjt. 28. és 94. 

dala, a Színi-gyüjt. 35. dala. 
2) Ugyanaz, csakhogy első taktusa lejti-szökőre van szedve, 

iN : b fc h M M I 
azaz ,̂  ^ 

0-0 0 0- 0 0 14 0 
Ilyen Orpheus 92. lap, 2. dala, Bartalus-gyüjt. 28. dala. 
3) Az 1. taktus is a 2. is futamodi, azaz: 

!S h iN N I h h ,N ,N 

»nn futamodi, lépő, lépő. 

Példát mutat Simonny 23. dala. 
4) E tripodiának érdekes válfaja, mikor az első taktus 4 nyol

c a d á n a k két közbülsője syncopáltatik, azaz a kezdő taktus körösdí. 
Ilyen szerkezetű a Bartalus-gyüjt. 85. dala. 
5) Gyakori és jellemző tripodia az, mely körösdi-vel végző

dik. Van többféle változata. 
I I ' I I i N ! K 

Vagy ilyen: í \ I | j j mint a Bartalus-gyüjt. 
0 0 l 0 0 l 0 0 0 bJ J 

46. dalában. 

Vagy 4 nyolczadra aprózott kezdettel, mint a Mátray-gyüjt. 

•85. dalában ( p ]>•• I I I ! 
0 0 0 0 00 0 é 0 

Vagy futamodi kezdette], s lebegő középpel; mint a Bartalus-
gyüjt. 32. és 31. b. Mátray-gyüjt. 24. Színi-gyüjt. 102. és Sinionfly 
10. dala. 
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Végre úgy is, hogy futamodi áll 1. helyt, második helyt meg 
?S N h M h> I IS I K ' I N j ; körösdi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 « 
Példával szolgál a Bartalus-gyüjt. 31. dala. 
Még más szabású tripodiák is vannak, például 

,N !̂  h N 

Ilyen folyamatú Orpheus 7. lap, Bartalus-gyüjt. 33. dala, a 
Színi-gyüjt. 158. dala. 

Két lépő s egy lengedi is alkothat tripodiát, mint például a 
| ! ] | ^ N 

Bartalus-gyüjt. 8. dalában e 0 0 0 0 0 
Végre még egyet említünk, t. i. ezt 

I l i i ! 
0 0 0 0 I jf 0 

r 

így mozog Orpheus 4. lap és a Színi-gyüjt. 130. dala. 
E tripodiáknál feltűnőbb még ama jelenség a magyarban, 

hogy olykor a periódus mindenik szakasza három dipodiából áll, 
(Syst. 90.1.), tehát hat részre szakadó 12 taktus képezi a periódust-
Ilyen szerkezetű például az »Erik a szölö«-féle dal. Mátray 37-
Rhythmusi alakja: 
1 lN ls 

t 0 0 
11 1 • í* M 1 

i 1 i ! I I I 
0 0 0 0 0 0 0 

p r i 
0 0 0 

J ,N N 

• 0 
• Vagy, ü °gy két dipodia csatlakozik periodusi előszaknak, 3 

dipodia meg utószaknak. 
Például szolgál a »Fiúk az isten áldjon meg«-féle dal. Színi 

6. szám. 
»Hogy mennék én be te hozzád« (Színi 21.), melynek perió

dusa három szakból áll, a o-dik ismétlődik, ezt beleszámítva tehát 
4 bői. 4 + 4 + 6 + 6 - b ó l áll. 

»Arra járjunk arra, merre furulyálnak.« Színi 15. sz. 
Áll egy tetrapodiából s egy hexapodiából, mely ismétlődik. 
Szakasztott ilyen: 
» Ereszkedik le a felhő«-féle dal is Egresi Bénitől, Színi 80. sz. 
»Azt mondják, nem adnak engem galambomnak«-féle dal 

(Színi 92. sz.) első fele áll két tetrapodiából, másik fele pedig 3 di-
jpodiás hexapodiából, melyet megismételnek 
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Még érdekesb szerkezetű az »Elindula szent Péter«-féle bor
dal (Színi 49. sz.). 

Ali két tetrapodiából, három dipodiából, és három tripodiából. 
Még egy szép példát mutat ama régi néptáncz és játék dal, 

melyet Színi közöl a 70. sz. alatt. 
Áll 2 tetrapodiából 36 taktusból, mely 5 szakra oszlik, 

2 dipodiából 1. szaka 4-}-4 
3 dipodiából 2. » 2 + 2 
1 tetrapodiából 3. » 2-í-2-f2-f-4 
2 tetrapodiából 4. » 4-J-4 
3 dipodiából 5. » 2-J-2+2 

Látni való, mennyi változatosság él a magyar rhythmusban.. 
Hogy tér egy és ugyanazon dal a legnagyobb könnyűséggel az 
egyik mozgásból a másikba át. 

De mindennél nevezetesb, hogy a magyarban az öt-taktusos 
rhythmusi rendek is otthonosak, melyeket a tudomány eddigelé 
csak a görög zenében látott, a németben pedig alig hogy észrevett. 
Westphal. (Syst. 90. lap) figyelmeztet minket a »Gang i ans Brün-
nele«-féle sváb dalra, melyet az északnémet kiadók többnyire 
4-részüre változtatnak, és Beethoven Cis-moli sonetjának elejére, 
melynek elsö 28 taktusa úgy oszlik szét, hogy három pentapodiát, 
két tetrapodiát s egy pentapodiát képez. 

Hogy 4-taktusos rend öt-taktussá bővül, nevezetesen a perió
dus másik felében, igen gyakori eset. * 

Legrégibb példáját mutatja a Tinódy-féle »János király te
stamentuma* 1553-ból. 

Az egész dallam tulajdonképen 4 tetrapodiából áll; de az 
utolsó hosszabbra nyúlt, és pentapodiává lett. (Mátray, Énekek a 
XVI századból 7. lap. Gyűjteménye 40. sz.) 

»Hej Rákóczy, Bercsényi« (Orpheus 1. lap) a XVIII . század 
elejéről való dal pentapodiával kezdődik; másik fele pedig két 
tetrapodia. Az egésznek rhythmusi szerkezete azt mutatja, hogy az 
első sor nyújtást szenvedett. 

Ámde nemcsak eféle sorokat ismer a magyar zene, hanem — 
a körtánczot csak mellesleg említve — oly dalaink is vannak, me
lyeknek rhythmusi szerkezete egyenesen a pentapodián alapszik.. 

Az »Állj meg Jancsi« féle dal, de nem mint Mátray közli (az 
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58. sz. alatta, hanem mint Színi közli (a 135. sz. alatt) háromsoros 
periódus ; minden sor tiszta pentapodia. 

I I I i i I N N N N i I 1 I 1 

J J I J J I J: Ji J J I J J I J * 
» Vörös bársony süvegem«, a Színi gyűjtemény 75. dala két 

rhythmusi rendből áll, mindenik öt-öt taktusból. 
»Kupeczes kalapot veszek« a Színi-gyűjtemény 34. dala első 

felében két pentapodiára, másik felében két tripodiára szakad. 
S így lehetne még számos példát idéznünk. Hanem úgy hisz-

szük, az a kevés is, a mit felmutattunk, eléggé bizonyította, mily 
nevezetes a magyar dal a maga rhythmusi szerkezetében. 

Ha most értekezésünk végén mindazt összefoglaljuk, a mit a 
magyar zene rhytlimusában jellemzőnek találtunk, azt veszszük 
észre, hogy sok tényező van, mely rhythmusunk nemzeti sajátsze
rűségét alkotja. 

1, az ütem lüktető ereje, 
2. az ütem faja, 
8. az ütem elaprózása, 
4. az ütemeknek különös motívumokká való egybekelése, 
5. a rhythmusi rendeknek, és 
6. a periódusnak a szerkezete. 
Mindezekhez járul még az a szabadság, melylyel a rhythmus 

folyamata egy és ugyanazon dallamban változhatik. 
Nevezetesen átmehet a dipodiai szabásból a tripodiaiba és 

viszont • 
átmehet az egyik ütem fajból a másikba, s nem idegenkedik 

attól, hogy a különben egyenletes mozgásba itt-ott másfajta ütem 
vegyül: 

Végre jellemző a magyar dallam egész mivoltában még az is, 
hogy indul s hogy végződik. 

F ü g g e l é k ü l m é g e g y p á r s z ó t a f i n n z e n é r ő l . 

Rendelkezésünkre állott a Valituita Suonialaisia Kansan Lau-
luja czimü gyűjtemény, mely 1855—57. évben Helsingforsban je
lent meg, s négy füzetre szakadva 58 dalt foglal magában. 

Ezek közül 45 2;'4-edes, 5 és 1j% V^-edes ütemű, tehát 50 s Va. 
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dal a párosrészü rhythmusfajhoz tartozik. 3A-es ütémü van 5 és Va? 

azonkívül van még egy 5A-es, és egy V*-es ütembe beosztva. 
Nem tudom, mennyi ezek közül népies-eredetű; de annyi 

bizonyos, hogy jelentékeny része oly rhythmusi sajátságot mutat, 
mely a magyarral tökéletesen megegyez. 

Hogy itt magyar befolyásra gondolni nem lehet, azt nem is 
kell említenünk. Csak a múlt évben jelent meg Finnországban az 
első kis dalgyűjtemény, mely a mi zenénket ama távolban lakó 
rokonainkkal ismerteti. (Fó'v. Lapok 1872. decz. 25.) 

Ami a finn ütemformát illeti, négyet találunk, mely a ma
gyarban is közönséges, úgymint: 

a proceleusmatikust vagyis 4 nyolczadost, 
a spondeust, vagyis két negyedest, 

1 N N a daktylust, vagyis 
9 ú € 

N N I 
és az anapaestust vagyis I 

A mi ennél nevezetesb az, hogy sok dal van, mely rhyth
musi motivumokra és rhythmusi rendek alkotására nézve tökélete
sen megegyez a magyar zenével, sőt mondhatni oly magyarosan 
hangzik, hogy a ki hallja, s nem tudja, hogy finn zene szól, egye
nesen magyarnak gondolja. 

E tekintetben jellemző a finn tetrapodia szabása, mely a mi 
nemzeti daliáinkban is akárhányszor előfordul, úgy hogy ezt a két 
rokon népnek közös rhythmusi typusának vehetjük. 

Állításunk igazolására idézzük a finn gyűjtemény 
I. füzetéből a 12. és 14. dalt, 
a H-ból a 14-diket; 

a III-ból a 10-diket, 
a IV-ből a 4. 5. és 6-at. 

Ezek közül a III. füzetbeli dal szakasztott olyan szerkezetű 
mint a Hunyadi-korából idézett »Menj el, menj szegény magyar.« 
Orpheus 75. lap., s »Mi suhog itt valahol ?« Orph. 90. lap., s »Itt-
hon van-e a kanász«, a Mátray-gyűjtemény dala. 

Egyetlen s pedig lényegtelen kis különbség, hogy a magyar
ban mind a 4 tetrapodia futamodival kezdődik, a finn pedig a 3-ik 
és 4-ik sorban lengedivel váltja föl. 

NYELYTUP, KÖZLEMÉNYEK, XI, 2 6 
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A IV. füzet. 5. dalának tetrapodiája áll: 
két lengediből, egy futamodiból s egy lépőből; tehát két há

romtagú, egy négytagú s egy kéttagú ütemből. 
Ilyen sorokat mutat a magyarban: »Adj egy csókot rózsámé-

féle dal, Horváth Ádám gyűjteményéből. Orpheus 82. lap. 
A lényegtelen eltérés benne, hogy itt a 2. helyen daktylus 

helyett anapaestus áll. 
A IV. füzet 9. dalának ] . tetrapodiája tökéletesen azonos a 

»Nézz rózsám szemembe« első sorával, 2. tetrapodiája pedig úgy 
jár mint »Van neki, van neki, van neki, van.« 

Végre még egy dolgot említünk, miben a finn zene a ma
gyarral megegyez, t. i. azt, hogy utolsó ütemét szintén rövid han-

I ^ gon, például 7*val végezheti. 

Ha kevés is, a mit ezennel a finn zenéről mondhattunk, any-
nyit mindenesetre bizonyítottunk vele, hogy a finn és a magyar 
zene feltűnő rokonságot mutat egymáshoz, a mi új és nyomós ta
núbizonysága annak, hogy összehasonlító nyelvészetünk helyes 
úton jár, mikor a magyar és finn népek rokonságát vitatja. 

Thewrewk Emil. 

• 
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