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KELETI NÉPZENEI KUTATÁSOK  III.
Népdalok a kazak steppe két végéről - Délnyugat-kazak népzene (folytatás)

Mindannyian találkozunk olyan hír-
adásokkal, hogy felfedeztek olyan 

népeket, törzseket, akik magukat magya-
roknak tartják. Hallunk beszámolókat Ázsia 
különböző helyein vagy éppen Nepálban 
élő madzsarok, madjar, mazsarok, mozsa-
rokról. A közelebbi vizsgálódás során azon-
ban gyakran kiderül, hogy a név hasonlósá-
gán kívül szinte semmi sem támaszt-
ja alá a feltételezett rokonságot. E tör-
zsek, közösségek tagjai nem beszélnek 
magyarul, és nem kerül elő kézzelfog-
ható bizonyítéka annak, hogy a őse-
ik és a mi őseink közül egyesek roko-
nok vagy éppen azonosak lettek vol-
na. Törökországi éveim alatt például 
Torma József turkológus, akkori ka-
zak nagykövet meglátogatta az Anta-
lya közelében levő Madzsarköjt, ahol 
azonban nem talált magyarokra uta-
ló nyomokat. Nemrég jelent meg egy 
cikksorozat a kazakisztáni madjarok-
ról is, ám a közöttük történt rokon-
kutatás szintén nem járt tudományo-
san értékelhető eredményekkel.
 A török népek körében persze van 
egy általános testvériség tudat, és a 
magyarokat a legtöbb török a leg-
nyugatabbra szakadt testvérnek tart-
ja, amiben, tekintve a sztyeppei múl-
tat és a magyar nép kialakulását van is 
igazság. A magyar ősvallás, hiedelem-
világ és szokásrendszer szinte kizáró-
lag török elemeket mutat, ami szelle-
mi téren ugyancsak közel hozhatja a 
magyarokat és a török népeket. Elté-
rő azonban a nyelv, igaz a közös nyelv sok 
esetben inkább elfedi az etnikai rokonságot, 
mint bizonyítja, gondoljunk csak a nagy bi-
rodalmakra, például Amerikára. Különösen 
vigyázni a rokonság keresésénél, hogy ne a 
mai nemzettudatot vetítsük vissza az ezer 
évekkel ezelőtti állapotba. Nem szabad el-
felejteni, hogy az akkori nagy birodalmak, 
pl. a türköké, avaroké, hunoké, hasonlóan 
a mai nagy birodalmakhoz, nem voltak ho-
mogének, hanem különféle törzsből, nem-
zetből, népből álltak össze. 
 Egy nép őstörténetének feltárása külön-
ben sem könnyű feladat, hiszen a szálak 
olyan messzi múltba vezetnek, ahonnan le-
hetetlen pontos, megbízható adatokat sze-
rezni. Ezért azután kétféle őstörténet van; 
egyik a nép hagyományaiban, mítoszaiban 
mutatja meg magát költői erővel, a mási-
kat pedig a tudomány igyekszik feltárni, 
megpróbálva csak bizonyítható tényekre 
támaszkodni. Bár a két megközelítés ered-

ményei gyakran ellentmondanak egymás-
nak, más és más a szerepük, ezért mind a 
kettőre szükségünk van.
 Ráadásul az összehasonlító kutatás vég-
zésénél csak annak ismertetése nehezebb. 
Aprólékos elemzések, fi nom meggondolá-
sok követik egymást, és „rohanónak” neve-
zett, szellemileg meglehetősen elkényelme-

sedett korunkban kinek van kedve, türelme 
ezeket elolvasni, végiggondolni? Ha valaki 
egyáltalán érdeklődik a különböző népze-
nék közötti kapcsolatok iránt, az is hamar 
elveszti türelmét hallva a bonyodalmas ér-
veléseket. És nekiszegezi a tudósnak a se-
hogyan, de röviden biztosan nem megvá-
laszolható kérdéseket: Most akkor törökök 
vagyunk vagy fi nnugorok? A kazak népzene 
rokon-e a magyar népzenével? vagy éppen 
Mit mutatnak a zenei kutatások a hun-ma-
gyar rokonságról?
 A kutatón pedig erőt vehet a kísértés, 
hogy egy kis népszerűséget érjen el vagy leg-
alább érdeklődőket szerezzen kutatásához, 
és bizonytalan teóriák gyártásába kezdhet. 
Pedig sajnos a jelenkori kutatások őstörté-
neti vonatkozásai igen bizonytalanok. Nin-
csenek népzenére vonatkozó adataink nem-
hogy a honfoglalás előtti időszakokról, de 
néhány száz évvel korábbról sem. Mégis 
van értelme az összehasonlító kutatások-
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nak. Segítségével felfedezhetünk általános, 
de legalábbis sok népre vagy nagy terület-
re érvényes zenei törvényszerűségeket, illet-
ve nagyobb megbízható anyag birtokában 
rámutathatunk jelenkori zenei egyezések-
re, és óvatosan elméleteket is felállíthatunk 
a múltbeli hasonlóságokra, feltételezett ro-
konságokra.

 Térjünk most rá igazi célunkra, és 
adjunk egy kis betekintést a dél-kazak 
népdalok legjellegzetesebb típusaiba. 
A kisebb hangterjedelmű kazak nép-
dalok között két határozottabb cso-
portot fi gyelhetünk meg. Vessünk 
rájuk egy pillantást, elsősorban arra 
koncentrálva, hogy vannak-e közöt-
tük magyar dallamokra emlékeztető 
típusok. 
 Mangislakban, ha nem is verejték 
nélkül, de eredményesen gyűjthe-
tők a zsoktau „sirató” dallamai. Sira-
tót tud szinte minden nő, fi atal vagy 
öreg, és ha nem is éneklik, ismerik 
ezeket a dallamokat a férfi ak is. A ha-
lottat kötelező elsiratni a halál har-
madik, hetedik, negyvenedik és szá-
zadik napján, és felhangzik a sirató 
akkor is, amikor egy rokon vagy is-
merős először látogatja meg a gyászo-
lókat a haláleset után. 
 Hasonlóan a magyar, a törökorszá-
gi és még sok más népnél látott kép-
hez, a szingszu „leánysirató” dallamai 
alapvetően megegyeznek a sirató dal-
lamokkal, legfeljebb formailag szabá-
lyosabbak. A hasonlóság érthető, hi-

szen az esemény igen fájdalmas, különösen 
a szülői házat elhagyó lány és szülei számá-
ra. A lány elköltözik férje családjához, joga-
inak jó részét elveszti, kiszolgáltatott hely-
zetbe kerül, és szeretett rokonait sem lát-
ja sokáig. A leánybúcsúztató dallamok elő-
adását ezért ugyanúgy gyakran kísérik zo-
kogás és fájdalmas felkiáltások, mint a sira-
tóét.
 Lássuk egy leánybúcsúztató rövid részle-
tét, melyet Kiziltöbében énekelt egy 67 éves 
Akkoráz asszony.

 Esiktiŋ aldï taldï, goy,
 Törimniŋ aldï kaldï, goy.
 Bermeydi degen kökekem,
 Moynïma kurïk saldï, goy.

 Jurtám előtt fűzfa, aj,
 Jurtám főhelye üresen maradt, aj.
 Apám azt mondta, nem ad oda,
 Nyakamra most mégis pányvát vetett, aj.
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1. kotta Kétsoros dél-kazak sirató

Kazak asszony siratót énekel

2. kotta Mi-re-do központú kazak sirató dallam

 A siratók legegyszerűbb és valószínűleg 
legősibb dallamát egy kis domború motí-
vum jellemzi (lásd 1. kotta első sora). Ez is-
métlődik újra és újra, de már ennél az ele-
mi dallammozgásnál is kialakulhat egy egy-
szerű kétsorosság: a második sor gyakran az 
első sor alatt halad, de a két sor ugyanazon 
a hangon végződik. A legtipikusabb sirató 
formában a második dallamsor szintén az 
első alatt halad, és egy hanggal lejjebb zár 
(1. kotta). A magyar siratót ismerők itt fel 
is kiálthatnának: „Állj!, de hiszen ez a ma-
gyar sirató kisformájára is szó szerint igaz”. 
A műfaji és a szerkezeti hasonlóságon kí-
vül azonban erős elválasztó jegyek is van-
nak. Ilyen a hangkészlet, ami miatt a délka-

zak sirató csak a mollos magyar siratókkal 
mutat hasonlóságot. A másik eltérés prozó-
diai: a jellegzetes kazak verselésnek megfe-
lelően a sorok többnyire nyolcszótagosak, 
ráadásul 3-2-3 belső osztásúak. 

 Vessünk egy pillantást egy másik sirató 
néhány sorára, hogy képet kapjunk a kirgiz 
siratók és menyasszonysiratók szövegének 
elvont költői világáról.

 Ay menen künim tutïldï,
 Altïn bir sakam utïldï.
 Utkan bir kisi berer-me,
 Jezdekem kaytïp keler-me?

 Holdam, napom elsötétedett,
 Arany bokacsontomat elvesztettem.
 Aki megtalálta, visszaadja-e,
 Sógorom visszatér-e?

 A sirató dallamok között a most látott 
formából kifejlődött, de azzal szoros rokon-
ságot mutató más siratók és leánybúcsúz-
tatók is vannak, ezek ismertetésére most 
nincs hely. Ugyanakkor, ha ritkán is, olyan 
egyedi siratók is hallhatók, melyek lényegé-
ben megegyeznek a legtipikusabb magyar 
(és anatóliai) siratókkal, amennyiben a (so)-
mi-re-do magon ereszkedve mozognak, re és 
do kadenciákkal (2. kotta). 
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 Bir küy bar dombïramda tartïlmagan, Van egy dal a dombrámban, még el nem játszott,
 Bir sïr bar köŋilimde aytïlmagan. Van egy titok a szívemben, még el nem mondott.
 Änimdi arnadïm men, säwlem sagan, A dalomat neked szántam, kedvesem,
 Köziŋnen aynalayïn jawtaŋdagan. Szép szemed csillogása megigéz.

 Ak säwle aspan menen talasasïŋ, Arcod fehér fénye az éggel is vetekszik,
 Tögilüp ïyïgïŋa kara šašïŋ. Fekete hajad a válladra omlik.
 Jalt berip kuralay köz karaganda, Szemed villan, mintha tatárantilop gidája volnál,
 Janïmnïŋ jaylawïna jarasasïŋ. Illesz lelkem szállására.

 Šïnar ay, Šïnar ay, gašïgïŋ sizge kumar, Sinar, Sinar, szerelmed bolondul érted,
 Šïnïŋdï aytšï känekiy, Mondd meg az igazat,
 Jas jürek kašan tïnar. A fi atal szív mikor csitul?

3. kotta Ak böbek dallam, Kara än ‘egyszerű dal’

 A 2. kottán látható dalt a kilencvenéves 
Bejnis néni eredetileg tizenhatéves korában 
énekelte, amikor jószágokért cserébe férjhez 
adták. Mára kihalt az a szokás, hogy a férj-
hez adott lányok, mielőtt elhagyják a szülői 
házat, énekkel búcsúznak el sátruktól és ro-
konaiktól. Az ajtófélfa (boszaga) a jurtaajtó 
fakeretének oldala, a lány otthonát szimbo-
lizálja. A kelengye (dzsasagan) olyan szőt-
tesekből áll, melyet egy ládában (kebedzse) 
visz magával a lány az új lakóhelyére. A sá-
tor főhelye (tör) az ajtóval szemben a tűz-
hely túloldalán van. Általában a családfő ül 
oda, vagy a legtiszteltebb vendég. A szöveg 
arról tanúskodik, hogy a lányt nagy becs-
ben tartották. 

 Kayranda meniŋ bosagam,
 Birine šešile jasagam.
 Erkindep ösken öz törim,
 Eriksiz ketip baramïn.

 Kayranda meniŋ bawrïm,
 Bawrïmdï kïya almay, 
 Aynalayïn xalkïm, aw!

 Bazardan kelgen keseler,
 Samawrïn šäynek eseler.
 Eriksiz ketip baramïn,
 Koš aman bolsa šešeler.

 Drága ajtófélfám,
 Hirtelen előkerült a kelengyém.
 Jurtám főhelyén szabadon nőttem fel,
 De most kénytelen elhagyom.

 Ó kedves rokonaim,
 Rokonaimat nem tudom otthagyni,
 Drága népem, jaj!

 A piacról hozott csészék,
 A szamovárból teát öntenek beléjük.
 Kénytelen-kelletlen elmegyek,
 Isten áldjon bennetek, anyám.

 Vannak olyan kis hangterjedelmű man-
gislaki dallamok, melyek a magyar illetve az 
anatóliai pszalmodizáló stílussal hozhatók 
kapcsolatba. Röviden összefoglalva: jellem-
ző rájuk a mi-re-do magon történő mozgás, 
az 5-b3-b3 sorzáró hangok és sokszor a re-
citatív előadás. A mi-re-do mag fölfelé ki-
egészülhet so-val, a dallam vége pedig több-
nyire la-ra ereszkedik le. A dallamok között 
van lakodalmi dal, terme, bölcsődal, szerel-
mes dal és táncdallam is. Egyik jellegzetes 
képviselőjük a területen igen kedvelt Ak bö-
bek ‘fehér baba’ dallam (3. kotta).
 Ugyanebbe a zenei stílusba – a magyar 
vagy éppen az anatóliai helyzethez hason-
lóan – 7-, 8- illetve 11-szótagos, kisebb-na-
gyobb hangterjedelmű dallamok is tartoz-
nak. Mivel hasonló zenei formák más né-
pek zenéjében is előbukkannak, gondol-
hatnánk, hogy Anatólián és Kazakisztánon Kazak lány egy fi atal tevével
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4. kotta Nagyobb ambitusú dallam domború első sorral, kara än ‘egyszerű dal’

 Kelemin jogarïdan kerge minip, A hegyről jövök pej lovamon,
 Akbas altay toga erge minip. Fehérelejű altaji csatos nyergen ülök.
 Ayrïlïp Ak Böbekten jürgennen, Ak Böbektől elszakadtam,
 Onan da ölgen jaksï jerge kirip. Tán jobb lenne, ha meghalnék.

 Men ketkeli jeŋeše köp jïl ötti, Sok év múlt el, sógorasszony, mióta elmentem,
 Köp sargayïp kökešim kasiret šekti, jeŋeše. Vágyakozva sokat szomorkodtam, sógorasszony.

5. kotta Domb–völgy első sorú dallam, sïŋsuw ‘leánybúcsúztató’

kívül más török területeken is jelentős ré-
teget alkotnak. A helyzet azonban nem ez. 
Vizsgálataim alapján ilyen karakterű dalla-
mok nagyobb mennyiségben Anatólián és 
Dél-Kazakisztánon kívül a törökség köré-
ben csak a kaukázusi karacsájoknál fordul-
nak elő. 
 A nagyobb hangterjedelmű kazak dalla-
mok közül két osztály emelkedik ki. Ezek-
ben a dallamsorok jobban elkülönülnek 
egymástól, és párhuzamos mozgások, sőt 
nemegyszer határozott kétrészes szerkezet 
is kialakulhatnak. Mégis, inkább az a jel-
lemző, hogy e dallamok második fele is ma-
gasan kezdődik.
 Az egyik osztály dallamainak jellemző-
je a domború első sor, mely oktáv közelé-
be emelkedik majd középmagasságra visz-
szaszáll, a második sorok pedig többnyire 
ereszkedő karakterűek (4. kotta). Emlékez-

hetünk arra, hogy a siratók sorai is dombo-
rúak volt, és számos kisebb hangterjedelmű 
dallamban is a domború első sort egy eresz-
kedő második sor követte. 

 Érdemes megfi gyelni, hogy ezen a kazak 
területen nem ritka a szoros összefonódás a 
kétsoros és a négysoros dallamok között. A 
fi gyelmes szemlélő hamar észreveszi, hogy 
az első ill. harmadik sor végétől eltekintve 
a 4. kotta első két sora megegyezik a máso-
dik két sorral. 
 Záró példánk jellemzője a domb–völgy 
alakú hullámzó első sor. Mint látni fog-
juk, ez a dallammozgás a mongóliai kaza-
kok dallamvilágában igen kedvelt, de a déli 
kazakok zenei világában csak ritkán jelenik 
meg. Ráadásul a mongóliai kazakok teljesen 
pentaton világával szemben itt ez a zenei 
forma diatonikus skálán mozog (5. kotta). 
 A következő cikkünkben a dél-nyugati 
Aday kazakok zenei világát a tőlük jó há-
romezer kilométerre keletre lakó, ugyanazt 
a nyelvet beszélő, de teljesen más dallamo-
kat éneklő mongóliai kazakok népzenéjével 
hasonlítjuk össze.

Sipos János
(A cikkben szereplő fotókat a szerző készítette, a 
kazak szövegeket Somfai Kara Dávid jegyezte le, 
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