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MIÉRT VÁLASZTOTTUKA LA-PENTATÓNIÁT
Emlékezetes egy kollokviumom Bartha Dénesnél. Tudott népzenei érdeklődésemről.
kezdeti gyűjtéseimről. Bizonyára ezért volt, hogya hypo-skálákról kérdezett. Éreztem;
hogy helyre akarja tenni a "terminológiát", amit Bartók az általánosan elfogadottól
eltérőleg alkalmazott: plagálisnak nevezte a hypo-felépítés ű dallamokat.
De azt már bizonyára Bartha Dénes sem tudta, mennyire érdekelt ez a téma. Gyerekkorom kizárólagos dúr-moll zenei világa után ezek az annyira elütő felépitésű dallamok
különösen érdekeltek. S mikor néprajzprofesszoromtól, Györffytől megkaptam Vasziljev
egyik cseremisz gyűjteményét s benne a rengeteg szo-végű ötfokú dallamot, amelyek
dallamfölépitésükben oly sok hasonlóságot mutattak hypo-skálájú dalainkkal, meg is
született első és máig kiadatlan kéziratom: "Ötfokúság dúrjellegű dallamainkban" (1940).
Kodály "Magyar népzene" tanulmánya két szo-végű ötfokú példájából kiindulva csupa
hypo-felépitésű dallamról igyekeztem kimutatni, hogy szo-alapú ötfokúság rejlik benne.
Kodály akkor azt mondta: várjunk, hátha még újabb adataink lesznek a kérdésre.
Ezek a szo-pentaton dallamok később elő is kerültek Gyimesből és a Mezőségről. Sőt
nagy ritkán do-alapú ötfokú dal is felbukkant, igazolva, hogy valaha még ilyenek is lehettek a magyar hagyományban. (Kodály még csak la-végű dalaink szo-végű keleti párhuzamaira hivatkozva mondta nekem vagy egy évvel később: "Hát most már úgy látszik,
mégis voltak szo-végű dalaink. ")
Miért tűntek el ezek a dalok, vagy miért szorultak ki annyira az általános gyakorlatból ? Miért uralkodott el nálunk annyira a moll jellegű la-ötfokúság, mikor még legközvetlenebb zenei rokonainknál, a cseremiszeknél is egyenlően elosztva jelentkezik a la-, szoés do-alapú pentatónia. Sőt a szo- és do-végű, tehát dúr jellegű ötfokúság együtt messze felülmúlja a moll-jellegű la-végűek számát. (A mi-végződés és különösen a re-n való zárás
ott is ritka. Cseremiszeknél a kettő együtt sem éri el a 3%-ot, csuvasoknál pedig 2,4%.)
De messzebbre is kiterjeszthetjük ezt a tapasztalatot. Az európai népek legősibb
zenéjében a dúr-jelleg az uralkodó, s ahol az ötfokúság még megtalálható - keltáknál s
az angolok appalachi népdalaiban -, ott is szo- és do-ötfokúság van döntő többségben.
Ezt a dúr-hagyományt már mint általános ízlést fogalmazta meg a közelmúltban
egy angol zenetudós, Colin Mason. Szerinte - ahogy Fodor András és Domokos Mátyás
emIékezéséből olvashattuk - a dúr hangnemű művek magasabb művészi értéket jelentenek a moll hangneműekkel szemben. Az ő példája szerint Mozart Jupiter-szimfóniája
magasabb érték, mint a g-moll szimfónia moll világa.
Ez persze egyéni vélemény. Magam pont az ellenkező állásponton vagyok: méltány10m a Jupiter-szimfónia ünnepi-világos dúr hangzását, de érzelmileg közelebb áll hozzám;

és mindig szívemig megráz a g-moll szimfónia. Nyilvánvaló, hogy vannak, akiket a dúr
zene fog meg jobban, és olyanok, akik inkább a molIra fogékonyabbak.
Mégis, kétségtelenül vannak nemzeti különbségek is. Nem véletlen, hogy anémet
zenepedagógia annyira egyoldalúan épül rá a dúr-hexakord melodikára. S az sem véletlen, hogy Kodály éppen ez ellen az egyoldalúság ellen hadakozik a maga la-ötfokúságra
épülő zeneoktatási elképzeléseiben. A magyar népdal ugy/inis döntő többségében molljellegű, s ötfokúsága ma már szinte teljesen a la-pentatóniára épül.
Vajon miért választottuk ki az ötféle lehetőség közül mi éppen a la-végűt, a molljellegűt? Mi vonzotta benne a magyarok ízlését, ami különbözik benne a többitől, s ami
hatással lehet valakinek az fzlésére is? Vizsgáljuk meg, miben tér el ez a modus a pentatónia többi modus ától.
Mindenekelőtt már hangterjedelmében is: szeptim-távolságot fog át, míg a két legáltalánosabb másik, a dúr szo- és do-modus csak szextet. (la+do-re-mi + szo, g-re transzponálva g-bcd-f; do-re-mi+szo = gah-d; szo-la + do-re-mi=ga-cde.) Tehát nagyobb ívű
dallamokat adhat már maga az alapskála. Igaz, a ritka két modus is, a mi- és re-végű is
szeptim-terjedelmű. Vajon mi a különbség ezekkel szemben, hogy ezek annyira ritkák
minden nép gyakorlatában? A fokok elosztása lehet a döntő. A re-végűek fölépítése kétkét egymás melletti szekund, amely kisterc-távolságra van egymástól, s végül felül ismét
egy kisterc távolságra magában áll egy ötödik hang: re-mi+szo-la+do = ga-cd-f. Nem
jobb a mi-végűeké sem! mi+szo-la+do-re = g-bc-esf. Itt alul "lóg ki" egy magános hang
a tercenként egymás fölött levő szekund-párok sorából. Mindkét hangsor olyan szakadozott, olyan kis mozgásokra osztaná szét a hangtávolságot, amiben kevés lehetőség
van változatos dallam alkotására. Ugyanakkor a la-végű felépítésnek döntő különbsége
az összes többivel szemben a három egymás melletti szekundnak, a do-re-mi-nek központi
elhelyezkedése. Alatta is egy kistercre van egy szélső hang (la), fölötte is (do): tökéletes
a szimmetria. Sőt még tovább is mehetünk egy hanggal mindkét irányban, a szimmetria
megmarad: egy-egy szekunddal növekedik a hangterjedelem, felül la-val, alul szo-val.
Így már nóna-hangterjedelem adódik teljes szimmetriával, s a középen a leggazdagabb
mozgáslehetőséggel. Nem véletlen, hogy régi dalaink leggyakoribb hangterjedelme éppen
ez a nóna: la'-tól szo,-ig (8-VII-ig). Ez nincs a do- és szo-végűeknél, ahol a do-re-mi hármas vagy legfelül, vagy legalul helyezkedik el, vagyis súlypontja vagy alul van, vagy felül,
de nem középen. (És többnyire meg is marad a hexakord-terjedelemben.)
Még van egy másik szimmetria-tengelye is ennek a szeptim-terjedelmű öt hangnak:
két egymást kiegészítő kvart: la-re+re-szo (=g-c+c-f). A következő dal (Pt. 125.) bemutatja mindkét sajátság előnyét egy dallam kialakításában! mind a középen levő hármasnak, mind a két kvartnak felhasználását szerkezetében:
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A Bartha Dénest köszöntő írások közreadását az 1988/4. számban foly tatjuk. (A szerk.)
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S ha legtöbb régi stílusú dallamunkban nincs is ennyire kidomborodó jellege a két
tulajdonságnak, maga az a közös jelleg, hogy a dallam felülről indul, leér a középre, ott
végzi a legtöbb mozgást, majd lezárja a dallamot az alsó hangokon - mutatja a skála
felépítésének előnyeit és azok tudatos kihasználását.
De nemcsak a régi stílust idézhetjük mintának. Alább két újstílusú dalt mutatunk
be, amelyben a hangsor felépítésének ez a két sajátsága szinte kikristályosodott formában
jelentkezik. Mintha a sok századon át sok száz dallamban megfogalmazott stílus annyira
"tudatossá" vált volna, annyira "leszűrődött volna", hogy amikor az öröklött dallamok
helyébe teljesen újakat, másféléket alkottak, akkor már ezt a leszűrt "lényeget" tudták
megfogalmazni - persze öntudatlanul - két pompásan sikerült alkotásban (Pt. 400.):

Nyilván meg lehetett érezni a la-ötfokúságnak ezt az arányosságát, ha még a legújabb időkben is, vagy még inkább éppen a legújabb időben, amikor mindent "újra lehetett
kezdeni" így tudták fölhasználni a fülükben élő hangrendet.
És n'yilván ezért tűntek el már a régi dallamstílus késői életében az egykori sza-végű
dalok - esetleges do-végűekkel együtt. Valószínűleg záróhangjuk fölcsúszott la-ra, dúr
jellegűből moll jellegűvé alakult át, amit több variáns-csoportban meg is ragadhattunk.
(4-5. Csuvas, cseremisz és magyar dallamok):

l
3)

2.

J; OL ~ : 2 IFr 677 Ir r r fr Iui @ f IU t~
~

J'ine

F
Erdő,erdó,

de magos a
Árva madár párját kere-

teteje.

III

si benne.

ijg, rJaj fde régen
r r I: tr H l: (j~T;- ~i,'i:
lehullott a
lel~
Itt a középpont, a do-re-mi hármas a dallammozgás lényege, tőle föl és le egy terctávolságra egy-egy "kinyújtott kar" ; engem mindig a kajakozó mozgására emlékeztet,
amint jobbra-balra ringatózva hol itt, holott mártja a vizbe lapátját. A dallam odavissza ringatózás a központi hangok körül. (Természetesen csak az első és negyedik sorban, a döntő A-sorokban, amihez a belső két B-sor mindig az ellentétet hozza, hogy annál nagyobb hangsúllyal jelenjék meg a végén újból a fő mondanivaló.)
A másik példa a két kvartot emeli ki, amire szinte "ráhurkolja" a belső hármast,
mint egy övet a katona derekára. (AP 3774/e Ura [Szatmár] 1960 Vargyas):
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Hogy én mindig selyem ruhá- ba járok.
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(A szembeállitott B-sor itt még az ötfokúságból hiányzó hangokat is felsorolja,
súlyozza az ellentét kedvéért.)
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Az AA szerkezetű, b3-as középkadenciájú sorpárokat hangszeres zenénkben kiemelt hely illeti meg. Hangszeres és vokális változatai k nagy mennyiségben, Vas megyétől
Moldváig az egész magyar nyelvterületre kiterjedően, egységes arculattal képviselik a
magyar népzene, ezen belü1 a hangszeres zene régi rétegét. Származásuk oly mértékben
látszik ütempárosnak, hogy szinte csodálkoznunk kell, miért nem vettük bennük eddig
észre az V-l-es ütempár ismétlődését. A teljesebb formákból a következő ütempársmétlő gerincet rekonstruálhatjuk :

1.

19!!). 17. sz .' b: Pt
.
'

Vagyis a magyar nép sz:nte a szemünk láttára szakított végleg a fényes-vidám dúr
hangzással a sötétfényű, érzelemgazdag moll hangzás kedvéért.
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Népdaltipusaink közt mindjárt az első erre a gerincre egyszerűsíthető. A kvintváltó
dallam második fele (transzponált ismétlésről lévén szó, tulajdonképpen az egész dallam)
ennek az ütempárismétlő sémának felel meg:
2.

Hogyasémabeli hangot annak oktávja, kvintje - hangszeres változatban nem ritkán
már terce, sőt szeptimje - is helyettesítheti, arra sok példa van és emiatt nincs okunk
meglepődni,

• Az MTA Soros Alapítvá ny Bizottság anyagi lámogatásával készülő munka.
L. Sárosi 1987,339-343. L, valamint ugyanott a 11-18.,20. és 21. kotlát .
• Az ütempárok bemutalásakor az V-l-es ütempá r hangjegyben kifejezve d-g-t (g =do) kívánt. Itt azonban,
a dallamok g záróhangjára való tekintettel, az V-I-et i-b kotta jelzi. E dallamrésrlet eredetijét l . az MNT VI. 63. lapján. Ugyanott, a 65. la pon, ugyanattól a bolhási (Somogy m.J adatközlőtől, ugya nabban az időben (1922. XII.J felvett ,
furulyán játszott változatot is találunk. Ebben a változatban írott egyvonalas g a legmélyebb hang - nyilván ez a furu. ya alaphangja. A játékos ezért volt kénytelen elkerülni a szekunddal mélyebbi-et.
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