
 

A verbunkos 

 

A verbunkos zene a 18. század végén,  1880 táján  alakult ki a katonai toborzások 

jellegzetes kísérőjeként.  
 

Alkotóelemei:  közelkeleti, balkáni, szláv zenei hagyományok töredékei – olasz zenei 

hatások – a bécsi utca muzsikája –  a régi népies magyar muzsikálás, például a hajdútánc, 

a kanásztánc sajátos dallami és ritmikai fordulatai.  

 

A sok forrásból magyarrá lett verbunkos zene nyelve tele van nemzeti szimbólumokkal, 

zenei jelképekkel. Sőt maga a verbunkos is egyféle nemzeti szimbólummá, nemzeti 

jelképpé lett  

 

Zenei jegyei: Forma, szerkezet:  kétrészes - lassú és friss 

                       Ütem:  páros ütem. 

                       Ritmus: szinkópákkal, triolákkal tarkított pontozott ritmus –  bokázó zárlatok. 

                       Dallam: dúr és moll melódiák –  díszített, „tírádás”  dallamfordulatok.  

 

Palotás 

 

A XIX. században elterjedt páros ütemű társastánc, a verbunkos előkelő változata.  A 

palotákban rendezett vigasságok kedvenc ünnepélyes tánca volt  és  a zenésszínpad is 

elfogadta. Kedvelt táncbetétje lett a magyar operáknak is (például Erkel Ferenc: 

Hunyadi László, Kodály Zoltán: Háry János.)  

 

A nagy virtuóz triász 

Bihari János 

(Nagyabony, 1764. október 21. – Pest, 1827. április 28. Cigányszármazású magyar 

zeneszerző és hegedűművész. A verbunkos stílus egyik legnagyobb képviselője. Bihari 

Jánost, Lavotta Jánossal  és Csermák Antallal együtt a verbunkos zene nagy triásza ként 

tartja számon a magyar zenetörténet.  

Bejárta Magyarországot.  Működésének fénykora az 1820-as évek évek elejére tehető. 1822-

ben Liszt Ferenc is hallgatta játékát és nagy elismeréssel emlékezett meg róla. 1824-ben 

baleset érte, eltörte bal kar- ját, ez véget vetett virtuóz pályájának. Öregkorában magára 

hagyatva élt. 

 

Lavotta János 

(Pusztafödémes, 1764. július 5. – Tállya, 1820. augusztus 11.) magyar zeneszerző, 

hegedűművész, a verbunkos delelő kor- szakának egyik kiváló képviselője. Művelt 

muzsikus volt, a nyugati kultúra hatása művein is fokozottan érződik. Katonaévei 

után Bécsbe ment, azután Fraknóra, végül Pestre. Hivatalnok lett a kancelláriánál. 

Később döntött végérvényesen a zenei pálya mellett. A Fővárosban a pest-budai magyar 

színjátszó társaság muzsika-direktora volt. 1797-től 1799-ig Miskolcon tartózkodott, 

majd a Kolozsvári Színtársulat karnagya volt.   Tállyán telepedett le, és ott is hunyt el 

1820. augusztus 11-én. 

  

Csermák Antal György 

 

Zeneszerző és hegedűművész, a 19. század eleji magyar romantikus zene kimagasló alakja. 

Feltevések szerint 1774-ben született. Bihari Jánossal és Lavotta Jánossal együtt zeneszerző- 

ként és hegedűművészként annak a „virtuóz triász”-nak a tagja volt, amely a 19. század első 
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évtizedeinek magyar zenéjében korszakos jelentőségre emelkedett. Legfőbb érdeme volt, 

hogy kísérletet tett a nemzeti kamaramuzsika, sőt a programzene megteremtésére. Az elsők 

között próbálta átültetni a verbunkos stílust a nyugati műzenétől átvett formákba. Műveinek 

sorában a verbunkosok, táncok, rondók a legjelentősebbek. Veszprémben halt meg 1822. 

október 25-én.  

 

Rózsavölgyi Márk 
 

A 19. századi magyar verbunkos zene utolsó jelentős mestere Balassagyarmaton születet 

1789-ben (vannak, akik ezt 1787-re teszik)  Korán megtanult hegedülni. Magasabb zenei 

tanulmányait – önéletrajza szerint – Prágában végezte. 20 éves kora előtt Pestre jött, ahol a 

magyar színtársulat hegedűse lett. Baján élt, de közben több magyar városban is 

hangversenyezett  Rózsavölgyi Márk, a legelső magyar „csárdáskomponista”  1844-ig 

több, mint 200 „eredeti magyar hangmű”-vet írt. Táncait nem- csak zongorára írta, 

hanem különféle kamaraegyüttesekre is feldolgozta. 

A verbunkos országjáró nagy muzsikusa 1848. január 23-án halt meg Pesten. Haláláig 

szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz, aki 1844-ben a Magyar Divatlapban elismerő cikket 

írt játékáról. A költő az öreg muzsikus halálára írt versében örökítette meg emlékét.    

 

Mosonyi Mihály 

 

A XIX. század magyar zenéjének második zeneszerző egyénisége Mosonyi Mihály, alig 

néhány évvel volt fiatalabb Erkel Ferencnél. 1815-ben született a mai Ausztria területén 

fekvő Boldogasszonyfán. Pozsonyban végezte tanulmányait, 1842-ben, a reformkor 

legszebb éveiben került Pestre.   Közeli barátság fűzte Liszt Ferenchez. 

  

Első művei a bécsi klasszikus mesterek szellemében születtek  Amikor nevét Mosonyira 

változtatta, korai stílusát is elhagyta, minden erejét a magyar zene ügyének szentelte.   

 

Közeli barátság fűzte Liszt Ferenchez. Liszt Ferenc révén megismerte Wagnert és 

műveinek legfőbb magyar-országi méltatója lett. Maga is megpróbálkozott operák 

írásával. Operaszínpadra állította Vörösmarty Mihály „Szép Ilonká”-ját, a Szigligeti 

Ede szövegére írt „Álmos”-t. Dalai közül kiemelkedett az Arany János versére 

komponált  „Letészem a lantot”. Az ifjúság számára írta „Magyar gyermekvilág, 12 

életkép zongorára” című sorozatát. 

 

Goldmark Károly 

 

Keszthelyen született 1810. május 18-án. 12 éves korában Sopronban kezdte 

hegedűtanulmányait , majd két évvel később Bécsben tökéletesítette hangszertudását. 

Zeneszerzést is tanult, ebből az időből valók  első hegedű- re írt kompozíciói. Első nagy 

sikere az 1863-ben bemutatott Sakuntala nyitány volt, Fő műve a ma is nép- szerű Sába 

királynője című operája, amely Európa-szerte nagy közönség- sikert aratott. Goldmark 

nem írt sok zeneművet, de életműve szinte valamennyi zenei műfajra kiterjedt – 

szimfonikus művek, kamara zenedarabok. zongorára írt kompozíciók, dalok, kórusművek 

születtek alkotó éveiben, de ma elsősorban operaszerzőként emlékeznek rá. 84 éves 

korában még komponált, ekkor írta II. zongoraötösét.  1915-ben halt meg Bécsben.  
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