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NÉHÁNY MEGJEGYZÉS 
BATIRKAN SHAMAN ÉNEKÉHEZ11

Igazi csapatmunka tette lehetővé, hogy a tisztelt olvasó közelebbi pillantást vet
hessen a Batirkan sámán dallamaira. A dalokat az etnofotográfus Kun-Kovács 
László vette fel Nyugat-Mongólia kazakok által lakott Báján Ölgij tartományában, 
a szövegeket Somfai Kara Dávid tuideológus írta le és fordította, magam pedig 
összehasonlító zenekutatóként a dallamfolyamatot elemeztem és hasonlítottam 
össze néhány népzenei stílussal.

Az etnomuzikológia elvei szerint nem elegendő az elvont szerkezetek tanul
mányozása, fel kell tárnunk a zenei előadás társadalmi viszonylatait is.13 Mivel 
azonban egy korábbi publikációnkban megvilágítottuk a hátteret,14 a következő 
néhány lapot a zenei vizsgálatoknak szentelhetjük.

A török népek népzenéje, így a Báján Ölgijben élő kazakoké sem tartozik a 
jól feltárt területek közé. Igaz, van egy hasznos könyv, a Mongoliya Kazaktanmrj 
Halik Jırları „A mongóliai kazakok népdalai”, melyben számos lejegyzés található, 
de a dalok adatait vagy épp zenei elemzést itt sem találunk. Megemlítem, hogy 
magam is tanulmányoztam a mongóliai kazakok népzenéjét, sőt össze is vetettem 
a nyugat- kazak zenei stílusokkal.ls

Az írástudatlan társadalmakban a zene egyik fontosabb funkciója a vallási 
szertartásokban figyelhető meg. Ide tartoznak például a törökországi alevi/ 
bektasi rend énekei és táncai mellett a dakota vagy navaho „medicine man” 
illetve a mongol sámánok dalai.1(1 Noha az egyes közösségek zenei anyaga eltérő, 
közös bennük a kapcsolat a vallási dallamrepertoár és a közösség által énekelt 
más dallamok között.

. Az írástudatlan közösségek zenéjét sokszor felületesen „primitívnek” nevez
zük, noha e zenei formák a maguk módján meglehetősen komplexek és fejlettek.17 
A hozzá nem értő esetenként úgy vélheti, hogy az énekes egy dallamot ismételget 
újra és újra, pedig rendszerint minden megszólalás különbözik. A jelen esetben 
sem csupán személyi változatokat hallunk, hanem egy zenei gondolat folyamatos 
művészi kifejtésének vagyunk a tanúi. Ebben a vonatkozásban az előadás igen

“  Részlel esetiben 1. Somfai-Torma-Sípos 2005: 181-187.
Merriam 1964, Neltl 1983 

14 Somfai -  Kim kovács -  Sípos 2006 
,s Sípos 2001
“  A bektasi, dakota és navahó népek táncaival éséenekeivel kapcsolatban 1. Koca-Onaran 1998, 

Birgc 1937, Powers 1990, Jurreııs 1965, McAllester 1949 és 1973. A mongóliai sámándalokról 
Bİrtalan-Şipos 2004b: 51-59.

17 Pl. Netti 1972.
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hasonló a kazak énekmondók terme-előadásaihoz, noha a variációképzés eltérő 
zenei szöveten történik.19

Mielőtt más népek dalaival összehasonlítanánk e dallamsorozatot, vizsgáljunk 
meg közelebbről néhány zenei jelemzőjét.

39. példa Batirkan sám án éneke (Batirkan-i, Barirkan-2, 

Batirkan-3, Batirkan-4, Barirkan-5, Badrkan-6)
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111 Többet írok a kazak terme dallamokról Sípos 2001-ben. Egyéb publikációk Alekseev 1947, 
Belíaev 1962 és 1975, Dernova 1967, Erzakovich 1955,1957 és 1966, Z.ataevích 1925,1931,193;, 
19630s 1971 valamint Zhanuzakov 1964.
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A dallam a mi-re-do trichord három hangján mozog, ezeket a hangokat az európai 
fül számára szokatlanul, meglehetős szabadsággal, de nem hamisan intonálva. 
A három hang nem is kevés, hiszen egyes népek teljes népzenéje ezen alapul, és 
másoknál is fontos zenei stílusok alapja.

A dallammenet általában véve lehet ereszkedő, emelkedő illetve hullámzó, a 
vizsgált dallamok ereszkedő trenddel hullámoznak. A hullámzó mozgás ellenére 
ugyanis ereszkedő érzetünk van, mert az első sorokban a trichord magasabb 
hangjai szerepelnek és ezek a sorok e hangokon is zárnak (mi vagy re), míg a 
második sorokban a trichord legmélyebb hangja gyakrabban fordul elő, és ez is 
zárja a dallamot. A jellemző mozgás do-re-mi-re l  do-re-mi-re, vagyis a dallam 
szomszédos hangokon lépegetve a do-mi intervallum két széle között mozog fel 
és le. Hangközugrások csak a sorok elején illetve az egyik sor vége és a következő 
sor eleje között fordulnak elő.

A sámán egy számára kényelmes hangmagasságban, kissé feszített hangon 
énekel. A rövidebb hangokat természetes hangvétellel, egyszerűen szólaltatja meg,
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míg a hosszabb hangokon gyakran alkalmaz egy gyorsabb vibrátót. A hosszú 
hangok előadásuk során kissé emelkednek, ily módon az alaphang a négyperces 
előadás során szinte észrevétlenül egy hanggal feljebb kerül. A sorpárból (ritkáb
ban három-négy sorból) álló zenei egységeket az énekes többnyire szünet nélkül, 
egy levegőre énekli.

A dallam tonális szerkezete külön figyelemre méltó. A mi és a do hang között 
feszült, ellentétes viszony áll fent. A klasszikus összhangzattan fogalmaival azt 
mondhatnánk, hogy a do tonikával szemben a re-nek szubdomináns, a mf-nek 
pedig domináns funkciója van. Az éneklés során a mi, re és do hangok egyenlő 
időtartamban hangzanak fel. Nem számítva a hangmagasság folyamatos emelke
dését, a do ton ika nem változik az előadás során, vagyis nincs moduláció. A tempó 
végig egyenletesen gyorsul.

A ritmusképletek igen változatosak, talán ez a legnehezebben megfogható és 
leg változékonyabb része az előadásnak. Kezdetben a J J J j| J~)J képlet és válto
zatai dominálnak, de előfordul a n J \ r j \D J ll/773LnJ is. A hangjegyek 
értéke is sokféle, a pontozott nyolcad illetve pontozott negyed mellett előfordul 
nyolcad, negyed, egész, fél és egész, ez utóbbiak főként sorvégeken.

Az alapvetően parlando-rubato előadás alatt rögzített ritmussémák rejlenek, 
ahogy az megszokott más népek szabadabban előadott dallamainál is. Az egyes 
sorok szótagszámuktól függetlenül nagyjából ugyanannyi ideig tartanak. Ha mégis 
időben hosszabb sorokat hallunk, annak oka többnyire a sor végén egy különösen 
hosszú hang vagy/és egy szünet. Ritkábban egyes bővített sorok a szokásos idő
tartam mintegy másfélszereséig tartanak, pl. a 30, 31. és 32. sor (tíz szótag), a 36. 
sor (tizenkét szótag) és a 40. sor (tizenhárom szótag).

A két legfontosabb daílamsor váza a következő:19

A -  do-re-mi-mi /  mi-re mi™
В = mi-do-re-re /  do-do do

Az előadás folyamata négy szakaszra oszlik.
a) A nagy rögtönző előadóművészekhez hasonlóan az énekes először bemutatja 

a témát egy egyszerű, ötszótagos formában (1-2. sor), majd egy kilencszótagos 
bővített variáció következik (3-4. sor). Ezután hosszabb ideig a legáltalánosabb 
hétszótagos formát variálja. A zenei formák képlékeny kölcsönhatásban vannak a 
hosszabb és rövidebb szövegsorokkal.

Természetesen különböző variánsokkal, pl.: do-re mi/mi-re mi// re-do-re-re / do-do do vagy 
do-mi mi-re / re-do mi И mi-do-re-mi / do-do do stb.

1,1 Az első sor tipikusan mi-n, ritkábban re-n vagy e két hang közé internált bizonytalan fokon 
érvéget.
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b) Mielőtt az előadás túlzottan monotonná válna, az énekes hosszabb, bővített 
sorokat kezd énekelni, ezzel lehetővé teszi a zenei alapforma fejlettebb variációinak 
és időnként tripodikus ritmikus alakzatoknak a megjelenését (pl. 30., 32. és 38. sor).

c) A legkomplexebb forma, az előadás csúcspontja a 38-40. sorokban jelenik 
meg. Itt már nem is olyan egyszerű felismerni a kiinduló zenei alapformát. Ez a 
rész egy záró kadenciával ér véget (41. sor).

d) Az utolsó részt kissé egyszerűbb zenei sorok alkotják, de a szerkezet összetet
tebb mint amit a dallamsorozat elején láttunk. A 42-44. sorbeli A A fcB háromsoros 
szerkezetet a 45-48. sorok négysoros formája követi. A dallamsorozatot két rövid 
dallam zárja köztük Kudayim! „Istenem!” felkiáltással (49-51. sor). A téma bemu
tatása, majd különböző formákban történő variálása után a sámán itt visszatér a 
legegyszerűbb kezdő formákhoz (52-53. sor).

Az előadás sémája a következő (az egyes sorokat A és В betűvel jelölve):51
a) AB / AB / AB / AB / AB / AB / A ... A kB / AB / AB
b) Istenem! A + AB + Istenem! AB / A + В / A A k + В + /А  + В+/ AAB / A + В 

+ / A  + A + B + záró kadenda
c) AA.B / A. AAB
d) AB Istenem! AB
A jelen zikir-sorozat dallamai a bajan-ölgiji népdalok közül csak a siratóhoz 

hasonlítanak valamelyest. Azonban ellentétben a hullámzó dallammozgású és 
szűkebb hangterjedelemmel jellemezhető sámándalokkal a sirató sorai mindig 
határozottan ereszkednek, mégpedig nem három, hanem a szó’ hangot is használva 
négy hangon. Bajan-Ölgijben vannak ugyan hullámzó mozgást végző dallamok 
is, ezek hangterjedelme azonban mindig nagyobb, legalább egy oktáv.

A kis hangterjedelmű anatóliai siratok között találunk szabadon előadott és 
többé-kevésbé hasonló dallamokat, de ezeket a kis hangterjedelem ellenére szintén 
az ereszkedés jellemzi. Hasonlóan a magyar sirató kis formája is ereszkedő karak
terű és nagyobb hangterjedelmü. A karacsáj-balkár, tatár, baskír, cseremisz, cstivas, 
kazak, türkmén vagy a kirgiz népzenében pedig még csak hasonló dallamokkal 
sem találkozunk. Néhány amerikai indián törzs között is alaposabb kutatást vé
geztem (dakota és navajo), ők sem használnak ilyen zenei formákat. A legközelebbi 
párhuzamokat talán az azeri népzenében találjuk.55

Első ránézésre azt gondolhattuk volna, hogy a vizsgált egyszerű zenei forma 
általános, és sok nép zenéjében megtalálható. Valójában azonban nem könnyű 
pontos párhuzamot találni hozzá. Igaz, egyszerű formák többé-kevésbé szabad 
előadása jellemzi sok nép siratóit, és bizonyos értelemben ide sorolhatjuk az

11 Az A az A sor variánsa, mdy a sor végén tér cl az A-tól. 
îJ L. Sípos 2004: №22-30 dallamok.
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ázsiai ásik zenészek improvizált, elasztikus előadásmódját is. Azonban a vizsgált 
dallamot egyedivé teszi, hogy kizárólag a mi-re-do trichordon mozog, hullámzó 
mozgással, egyben ereszkedő tendenciával. A kis hangterjedelem ellenére itt tehát 
egy komplex zenei világot látunk sokszínű variációkkal és eredeti megoldásokkal.
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