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MAGYAR NÉPZENEI KUTATÁSOK A TÖRÖKSÉG KÖZÖTT

S íp o s  J á n o s

Mit keres egy m agyar népzenegyűjtő a Volga-vidéken, a kazak sztyeppén, Kis- 
Ázsiában, Közép-Ázsiában vagy Belső-Ázsiában? Emlékezzünk SZABOLCSI Ben
ce szép m egtogalm azására: „A m agyarság ma legszélső, idehajlott ága a nagy 
ázsiai zenekultúra évezredes fájának, mely Kínától Közép-Ázsián át a Fekete-ten
gerig lakó különböző népek lelkében gyökeredzik."'

Számos m agyar tudós kutatta keleten személyesen a m agyar nép eredetének 
nyomait. Elég, ha KÖRÖSI Csorna Sándor, REGULY Antal, VÁMBÉRY Ármin, 
LEITNER Miklós, BÁLINT Gábor, SZÉCHENYI Béla, LÓCZY Lajos, ZICHY Jenő, 
ALMÁSY György vagy STEIN Aurél nevére gondolunk. Ugyanakkor kiem elkedő ha
gyom ányai vannak a m agyar népzenében levő keleti elemek vizsgálatának is. Itt 
már a kezdeteknél olyan zenészóriásokkal találkozunk, m int BARTÓK Béla és KO
DÁLY Zoltán.

Felmerülhet azonban a kérdés, hogy miért is kell személyesen látogatni Ázsia 
korántsem  veszélytelen területeire, miért nem elegendő a különböző népzenei 
könyvek íróasztal melletti tanulmányozása.

M indjárt az első ok az, hogy az egyes török népek zenéiről n incsenek átfogó 
monográfiák, az pedig ugyancsak esetleges, hogy a létező népdal kiadványokba 
milyen dallam ok kerültek be. Ha egyes dallam okat meg is találunk a pub likációk
ban, arra legtöbbször nem kapunk választ, hogy ezek mennyire közismertek, m i
lyen tájegységeken éneklik őket, városban, tanult em bertől vagy egy kicsiny falu 
szélén éldegélő öreg nénikétől történt-e a gyűjtésük, és még sok más kérdésre 
sem. És főleg: nincs m ód arra, hogy alaposabban utánajárjunk azoknak a dallam 
típusoknak és zenei rétegeknek, melyek különösen felkeltették érdeklődésünket.

Tudnunk kell azt is, hogy a helyi gyűjtők a bonyolultabb, szerintük fejlettebb da l
lamokat részesítik előnyben. Ahogy VIKÁR Lászlónak a Volga-vidéken, nekem Tö
rökországban, Kazakisztánban és Azerbajdzsánban jelentett kom oly „leküzdendő" 
problémát, hogy kísérőim szinte el akartak „tiltani" az egyszerűbb dalok gyűjtésé
től. Ezeket ugyanis szégyellték. Inkább a nagyobb formákkal, azoknak is lehetőleg 
a hivatásos előadóm űvész által m egzendített változatával szerettek volna büszkél
kedni. Emlékszem, mennyire nyugtalankodott délnyugat-kazak gyűjtésem  során a 
m inket kísérő AMANDIK barátunk, hogy egyszerű dalokat veszünk fel, m éghozzá 
képzetlen parasztem berek vagy éppen nom ádok előadásában. Aggódott, hogy 
m it is fognak szólni ezekhez a prim itív dalocskákhoz a távoli országokban.

A személyes gyűjtést indokolja az is, hogy a népzenei könyvek egy-egy dallam 
típusból csak egyetlen adatot közölnek, m árpedig a variánsok ismerete nélkülöz- 1

1. SZABOLCSI Bence 1934.
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hetetlen a végső elemzésekhez. Végül, talán m eglepő m ódon, a da llam ok rend
szerezésében is nélkülözhetetlen segítséget ad a helyszíni gyűjtés. Nemegyszer 
fordul ugyanis elő, hogy többen énekelnek egym ás után. Ilyenkor az elhangzott 
dallam  olyan dallam ot hívhat elő az énekesek em lékezetéből, mely első hallásra 
egészen különböző ugyan, de m égis sok szálon kapcsolódhat az előzőhöz.

Mivel a honfoglaló magyarság kultúrája erős törökös elemeket tartalmaz, jo g 
gal tehetjük fel je lentős török hatás, sőt egész török rétegek jelenlétét a m agyar 
népzenében is. De hogyan ism erhetjük meg a honfoglalás kori vagy az előtti ze
nét, hiszen abból az időből sem miféle zenei írásos dokum entum  nem m aradt 
fenn?

A történeti kutatások (nyelvészet, régészet, történetírás) segíthetnek abban, 
hogy legalább feltételes következtetésekre juthassunk, és az irodalm i adatok is 
szolgálhatnak egy-két utalással, de olyan értesüléseket, melyek valóban érdem i 
zenei adatokat tartalmaznak, sem innen sem onnan nem szerezhetünk. Egyetlen 
lehetséges forrás marad, a ma élő népzene és -  a történelm i érte lem ben szintén 
nem régi -  zenei gyűjtemények. A m ódszeres és óvatos dallam összehasonlítás le
hetővé teszi -  ha nem is egyes dallam ok, de egyes stílusok korának m egállapítá
sát. Azt ugyan sohasem  lehet bebizonyítani, hogy egy ezer évvel ezelőttinek ítélt 
zenei stílus egyes darabjai akkoriban is pontosan ugyanolyanok voltak, m int ma, 
de ahol m ód volt régebbi (két-háromszáz éves) feljegyzéseket a mai élő népzenei 
adatokkal összevetni, ott figyelem re méltó hagyományőrzést lehetett m egállapíta
ni a lényegi jegyekben.2

Ideális lenne, ha a világ m inden népének a népzenéje rendezett kiadványokban 
ott lenne a polcunkon. Ekkor m eg lehetne kísérelni egy zenei világtérkép elkészíté
sét, ahol az egym ásba fokozatosan átolvadó zenei óceánok és az egyes kiugró 
szigetek szépen kirajzolódnának. így fény derülhetne az egyes dallam típusok és 
dallam stílusok elterjedtségére, a nemzeti vagy nemzetek feletti je llegükre illetve ál
talános vagy területhez kötött voltukra. Ez azonban m ost még csak álom.

Mivel a jelen m agyar népzenéről, annak főbb típusairól és rétegeiről -  noha 
nem m inden kérdésben értenek egyet a kutatók -  viszonylag tiszta kép áll előttünk, 
tudjuk, hogy m ilyen jellegű zenei form áknak a m egfelelőit kell keresnünk más né
pek népzenéjében.3 Az összehasonlító munka több  m int kilencven évvel ezelőtt 
kezdődött meg, egy hatalmas tudós átfogó koncepciójával.

BARTÓK 1906-ban, a m agyar népdalok rendszeres gyűjtésének és tanulm á
nyozásának m egkezdése után alig néhány hónappal hozzálátott a Kárpát-m eden
cében élő szlovákok, m ajd később a rom ánok népzenei hagyom ányainak 
feltárásához.4 M eggyőződése volt, hogy csak a szom széd népek zenéjének ala-

г .  A  legrégebbi olyan m agyar kiadvány, mely régebbi népdalokat kottástól közöl PÁLÓCZI HORVÁTH 
Ádám  gyűjteménye. Ez kétszáz évvel ezelőtti á llapotokat ‘tükröz1. Lásd m ég a tém áról DOBSZAY 
László 1984. 17-23.

3. Fontosabb összefogla ló munkák: BARTÓK Béla 1924.; KODÁLY Zoltán 1937.; SZABOLCSI Bence 
1940.; VARGYAS Lajos 1981.; SZENDREI Janka-DOBSZAY László 1988.

4. A román gyűjtés 1967 és a szlovák gyűjtés 1959-1970 csak jóval halála után jelent meg. Saját gyűjté
sein kívül a Columbia egyetemen 1941-1942-ben a PARRY-féle szerbhorvát gyűjteményt dolgozta fel.
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pos ismerete segítségével lehet megállapítani, mi a sajátosan magyar, illetve mi az, 
ami közös vagy eltérő a különböző népek hagyományaiban. Ezt a nagy je lentősé
gű m unkát a trianoni békeszerződésig folytatta, am ikor is az elcsatolt területeken 
végzett gyűjtőm unka ellehetetlenült. Magyarlakta területen 1918 után lényegében 
már nem gyűjtött. Összesen m integy hatezer m agyar dallam ot vett fel, és jegyzett 
le szövegestül,5 megírta alapvető könyvét A m agyar népdalt, m egalkotta az Egye
temes Gyűjteményt, és a dallam ok egy részét zeneműveiben is felhasználta.6 
Ugyanakkor intenzíven érdeklődött a rokonnépek és más népek zenéje iránt is.

1913-ban Észak-Afrikába utazott, ahol a Biskra-vidéki oázisok élő arabok nép
zenéjét tanulmányozta, 1919-ben kárpát-ukrán népdalokat gyűjtö tt a Felvidéken, 
1929-ben ped ig  a szovjetunióbeli turnéja során m eglá togatta  a leningrádi 
fonogram m -archívum ot.

1924-ben közölt három cserem isz  népdalt, melyek kvintváltó-ötfokú stílusát a 
m agyar népdalokéhoz hasonlította,7 és 1934-ben összehasonlító tanulm ánya zá
rószavában leszögezte: „Az összefüggés a m agyar pentaton anyag és a csere
misz anyag közt kétségtelen".8 Akkora je lentőséget tulajdonított ennek az anyag
nak, hogy elkezdett oroszul tanulni, és gyűjtőútra készült a volgai cseremiszekhez. 
Noha, m int tudjuk, a trianoni békeszerződés után abbahagyta a népdalgyűjtést, ez 
a tém a később is fogla lkoztatta ,9 10 11 sőt a kutatást a törökség felé is ki akarta terjesz
teni.

Á lláspontját így fogla lta ö s s z e :....m ikor hozzáfogtunk a munkához, az a benyo
más vált bennünk uralkodóvá, hogy ... a pentaton stílusnak az eredete ázsiai, és 
az északi törökségre m u ta t.... Olyan m agyar dallam okon kívül, am elyek cserem isz 
dallam ok változatai, olyan m agyar dallam okat is találtunk, am elyek Kazan környé
kéről való északi-török dallam ok változatai. Nemrég m egkaptam  M ahm ud Ragib 
Kösem ihalnak ... »A török népzene hangnem i sajátságainak kérdése« című köny
vét, és ott is találtam  néhány ilyenfajta m e ló d iá t.... Nyilvánvaló, hogy m inden ilyen
fajta dallam  egyetlen közös forrásból származik, és ez a forrás a központi régi 
északi-török ku ltúra."'0 Vagy ahogy később írja: „F innugor-tö rök hasonlóságokat 
először a Volga táján élő népek irányában kerestem, és onnan kiindulva végül Tö
rökország irányában.”"

BARTÓK 1936-ban Törökországban gyűjtött, és a gyűjtö tt anyagról egyebek 
között megállapította, hogy „m integy 20%-a m eglepő rokonságot m utat a régi m a
gyar da llam okka l.”12

5. BARTÓK Béla 1923.; 1935.; 1967.; 1959.; 1970.
6. Lásd a Gyermekeknek vagy a Mikrokosmos  sorozat szám os darabja.
7. BARTÓK Béla 1924.; m ég BŐI 267. A cserem isz dallam ok hangsora akárcsak a hasonló magyar 

dallam okéhoz la-pentaton, szerkezetük azonban a m agyarban je llem ző A 5B5AB helyett ABA5B5,
8. BARTÓK Béla 1935.; BŐI 429.
9. Ahogy ez olvasható például a török gyűjtése előszavában.

10. BARTÓK Béla 1936.
11. The Etude, 1941. február.
12. SAYGUN A. A. 1976. In troduction -  C onclusions.
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A m agyar zenei őstörténet megismerése érdekében végzett gyűjtések ezután 
hosszasabban szünetelnek, de ez idő alatt fontos elméleti tanulm ányok születnek. 
Ezek közül is kiem elkedik SZABOLCSI Bence munkássága. SZABOLCSI hatalmas 
áttanulm ányozott zenei anyagok segítségével nagy ívű összefüggések feltárására 
törekedett. B em utato tt pé ldá i a mai nap ig  ösztönzik az e tnom uziko lóg ia i 
kutatásokat.13 SZABOLCSI Belső-Ázsiáig és Kínáig terjesztette ki az ereszkedő-öt- 
fokú dallam típus területét.14 M egfogalm azása szerint a közép-ázsiai pentatónia a 
régi nagy kultúrákat je llemző pentatónia egyik sajátos változata, melynek az ötfo- 
kúságon kívül speciális je llemzője a vele járó kvintváltó szerkezet, illetve a m aga
sabb dallam sorok m élyebben való megismétlése, melyekhez még bizonyos ritm i
kai és díszítésbeli sajátosságok is járulnak.

Az Osztrák-Magyar M onarchia hadifogolytáboraiban Robert LACH osztrák ze
netudós finnugor és török anyanyelvű katonáktól gyűjtö tt.15 Ugyanebben az idő
szakban egy orosz had ifogságba esett kántortanító hazahozta VASZILJEV-nek, a 
cserem iszek polihisztorának 1920-ban kiadott népdalgyűjtem ényét. Ezek és más 
beszerzett publikációk alapján KODÁLY im m ár jó ötszáz dallam  birtokában m eg
rajzolta a cserem iszek sajátos kvintváltó dallam szerkezetének a képét.16 Ettől kezd
ve, egészen VIKÁR László nagy Volga-vidéki kutatásáig a m agyarországi népze
netudom ány számára kétségkívülinek tűnik a közvetlen finnugor-m agyar zenei 
rokonság.17

A keleti népzenék helyszíni kutatása akkor indulhatott újra, am ikor KODÁLY köz
benjárására a  Szovjet és a M agyar Tudományos Akadém ia egyezménye lehetővé 
tette, hogy kétévenként két m agyar kutató a Közép-Volga vidékére utazhasson. 
KODÁLY kérésére tanítványa, VIKÁR László lett a zenekutató, és hozzá csatlako
zott BERECZKI G ábor finnugor nyelvész. A  kutatás eleinte azt a célt tűzte ki, hogy 
a cserem isz kvintváltó dallam ok hátterét megtalálják, de a kutatás a do lgok term é
szetéből fakadó term észetességgel itt is úgy történt m int Bartók esetében. A vizs
gálatok fokozatosan a finnugor népek felől a területen és általában is a finnugorok
nál dom inánsabb törökségi népek, jelen esetben először a csuvasok, m ajd a ta tá
rok és baskírok felé fordult.

VIKÁR László és BERECZKI G ábor 1958-1979 között gyűjtö ttek a területen az 
ott élő finnugor és török népek között. Az általuk felvett m integy négyezer dallam  
egy részét publikálták is .18 Ennek a gyűjtésnek felbecsülhetetlen értéke, hogy egy

13. Igen e lgondolkoztató párhuzam okat von például finn és m agyar regősének között; osztyák m edve
ének, kínai s irató és magyar sirató között, valam int magyar, cseremisz, csuvas, kalmük, m ongol és 
kínai dallam ok között, például SZABOLCSI Bence 1979. 106-109.

14 SZABOLCSI Bence 1933. 71-95.; SZABOLCSI Bence 1934. 138-156.; SZABOLCSI Bence 1936. 
233-251.; SZABOLCSI Bence 1940. 242-248.; SZABOLCSI Bence 1950.

15. Például mordvin, votják, cserem isz valam int tatár és baskír katonáktól is. A köteteket 1917 és 1933 
között Bécsben és Lipcsében hét kötetben ki is adta.

16. 1934-ben erről tanulmánya jelent meg, valam int a Bicinia Hungarica N. és az Ötfokú zene lll-IV. kö
tetekben csokrot kötött e dallam okból a zenei anyanyelvet tanuló magyar fiatalok számára,

17. E nézet egyik je lentős képviselője SZOMJAS SCHIFFERT György 1976.
18. VIKÁR László-BERECZKI Gábor 1971,; 1979.; 1999.
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nagyobb, és sok nemzet által lakott terület különböző népzenéiről ad megbízható 
képet.

VIKÁR László m egfigyelése szerint a Vo lga-Kám a vidéken a török és a finnugor 
rétegek szétválasztása szinte lehetetlen, és a legegyszerűbb dallam típusoktól a 
legbonyolu ltabbakig gyakran hallani közös elemeket. Ugyanakkor az oroszok dia- 
tonikus, többszó lam ú zenéje élesen elválik a több iek egyszólamú, nagyrészt pen- 
taton dallam aitó l. Á ltalános tendenciaként konstatálja, hogy m íg a törökök zenéje 
évszázadok óta erősen hatott a finnugorokra, ez fordítva nem igaz. A  gyűjtések so
rán kiderült, hogy a m agyar népzene egy rétegéhez hasonló kvintváltó stílus csak 
a cserem isz-csuvas határon, egy 60-80  átmérőjű körben él, m égped ig  m ind a két 
népnél. A  személyes gyűjtések alapján (Kodály m ajd később VARGYAS vélem é
nyével szemben) VIKÁR megkérdőjelezi, hogy az ottani kvintváltó stílus a hasonló 
m agyar stílussal genetikus összefüggésben lenne, azt ott egy újabb fejleménynek 
tartja. A  Volga-vidék népeinek és a m agyarság népzenéjének az összevetése te
hát, ha nem is egyértelmű végeredménnyel, de megtörtént.

Magyar részről egy másik, igen jelentős hatású népzenei kutatás Anatóliában 
zajlott le. Ez a kutatás BARTÓK m ár említett törökországi gyűjtésével kezdődött.

1936-ban az Ankarai Egyetem tanárának, RÁSONYI Lászlónak a javaslatára a 
Halkevi’3 ankarai szervezete meghívta BARTÓK-ot, hogy tartson néhány előadást 
Ankarában, lépjen fel szólistaként az Ankarai zenekarral és végezzen népzenei ku
tatóm unkát néhány megfelelően kiválasztott török faluban.

Ahogy BARTÓK írta: „K itörő öröm mel fogadtam  el a meghívást, hiszen régóta 
szerettem volna a helyszínen vizsgálni a török népzenét, és kideríteni, van-e össze
függés a m agyar és a török népzene régi rétegei között. Erre a kérdésre feltétlenül 
választ kellett találni, mert a magyar népzene régi rétegei, valam int a cserem iszek 
(marik) és a kazáni tatárok népzenéjének összehasonlítása során határozott ro
konság m utatkozott e népek népzenéi között. Lényegbevágónak tűnt, hogy m eg
tudjuk, van-e hasonló dallam csoport a török népzenében, hiszen ilyen dallam ok 
m egléte term ékeny következtetések levonását teszi lehetővé...

Sajnos a  kutatóm unka időtartam a m eglehetősen rövid volt, csak tíz nap állt ren
delkezésükre. Rásonyi javaslatára végül is a nom ád yürük törzsek egyik téli szál
láshelyét, az Adanától m integy hatvan-hetven mérföldnyire fekvő Osmaniye körül 
elterülő déli tengerpart közelében levő helyet választották ki. Feltételezték, hogy 
azok az em berek, akik ilyen régies vándorló-szokásokat m egtartottak, jobban 
m egőrzik régi zenei anyagukat is, mint a m ár letelepedett népesség."

A gyűjtö tt dallam okat BARTÓK csoportosította, és dallam osztályokat alakított 
ki, melyek közül az első kettőnek, az anyag 43%-ának kiemelt je lentőséget tu la jdo
nított. A  török nyolcszótagos parlando és izometrikus dallam ok bem utatása után 
ezt írja: „Ha összehasonlítjuk ezeket a tu la jdonságokat a nyolcszótagos régi stílu
sú m agyar dallam ok tulajdonságaival, látjuk, hogy szinte szó szerint m egegyez- 19

19. A Halkevi („Népház") egy Törökországot lefedő ku It úrház hálózat volt.
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nek". A  különbségek között felsorolja, hogy a török dallam okban ritka az alsó szó 
hang,20 kevésbé pentatonok és nincs bennük kvintváltás.

A  tizenegy szótagos izometrikus parlando dallam ok osztályát m integy ikerosz
tályként kapcsolja a nyolcszótagos dallam ok fenti osztályához. A  bennük szereplő 
kisebb am bitusú dallam okat szintén hasonlónak tartja a m egfelelő m agyar dalla
mokhoz.

Végül m ég az anatóliai pontozott ritmusú dallam okra hívja fel a figyelm et, azzal 
a m egjegyzéssel, hogy „Nem  tudjuk pontosan, vajon a pontozott ritmus előfordul- 
e m áshol is, így bárm ilyen erős is a hasonlóság, a magyar és a török anyagnak ezt 
a közös tu la jdonságát nem vehetjük a ritm usok közös eredete m eggyőző bizonyí
tékának".

„A  többi osztályt olyan kevés dallam  képviseli, hogy se típusleírást nem  adha
tunk, se következtetéseket nem vonhatunk le" -  írja végül BARTÓK.

BARTÓK anatóliai kutatása után izgalm as a kérdés, hogy egy bővebb török 
anyag birtokában találhatók-e további, egym ással összefüggő török és magyar 
népzenei dallam típusok, dallam osztályok és zenei stílusok, illetve a már felfedezett 
összefüggések megerősítést vagy cáfo la to t nyernek-e?

A sok-sok egyéb kérdés között szám unkra különösen érdekes annak a kinyo
m ozása is, hogy megtalálhatók-e közös régi török zenei stílusok nyomai a mai tö 
rök népek zenéiben. Ugyanilyen vizsgálatlan az is, hogy mi az összefüggés az 
egyes török népek nyelvi rokonsága és népzenei kapcsolataik között? A  m agyaro
kat közelebbről érdeklő fontos kérdések egyike az is, hogy a török zenei stílusok
nak mi a viszonya a m agyar népzene egyes rétegeihez. A kiterjedt összehasonlító 
kutatás reményt adhat az egyes régi népzenei stílusok kialakulásának és fe jlődé
sének kiderítéséhez is.

Törökországi kutatásom  1987-ben kezdődött, és 1993-ig tartott. Az o tt tö ltött 
hat év alatt összesen 1400 dallam ot rögzítettem és jegyeztem  le. Saját gyűjtésem  
kiegészítéseképpen fe ldo lgoztam  egy összehasonlító anyagot, mely Törökország 
szinte m inden területéről származó m integy háromezer dallam ból áll.

Ez a nagy anyag lehetővé tette, hogy BARTÓK-nak a m agyar és a török nép
dalokra, valam int a dalszövegekre vonatkozó összehasonlító elemzését tovább 
bővítsem, sőt helyenként módosítsam. Kiderült, hogy a BARTÓK által felfedezett, 
a m agyar pszalm odizáló dallam okhoz hasonló török dallam ok nem csak Törökor
szág délkeleti vidékén élnek, hanem Anatóliában szinte m indenhol, m égped ig stí
lusalkotó sokaságban.

Fény derült arra is, hogy az anatóliai siratok egyes dallam ai igen erős hasonló
ságokat mutatnak a magyar sirató általános kisformájával, ami m egkérdőjelezi azt 
az állítást, hogy a m agyar siratóstílust csak m int „ugor-réteget” lehetne m egm a
gyarázni. A  gyerm ekjátékok egyszerű szerkezetű dallamai pedig sok népnél előfor
dulnak, ám a m agyar és az anatóliai dallamstílus alapvető hasonlóságának -  és 
jellegzetes különbségeinek -  m egállapítása m égis tanulságokkal járt. Végül beb i
zonyosodott az is, hogy a pentaton kvintváltó stílus Anatóliában nem létezik,

20. Később kutatásom  során ilyenek is szép szám ban kerültek elő.
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ugyanakkor kiterjedt stílusként találtam  meg a belső-m ongóliai Dzo-uda terület 
m ongoi és tunguz törzseinek népzenéjében.2’

M indenképpen érdem es elgondolkozni, hogy ezeknek a zenei rétegeknek a ha
sonlósága m inek tulajdonítható.

Kezdjük a gyerekjátékok egyszerű dallamaival. A nagyszekundos re-do  bichord 
elszórtan előfordul a magyaroknál, törököknél és sok más nép zenéjében is.21 22 
Ugyanakkor a m agyar gyerm ekdalokban oly fontos szerepet játszó kisterces szó
rni bitón vagy szo-la-szo-m i tritonból építkező dallam  sem az anatóliai népzenében 
sem az edd ig áttanulm ányozott más törökségi népnél nem létezik. Ilyen je llegű tö
rök dallam m al m agam  csak BARTÓK török gyűjtésének egyetlen példájában 
találkoztam .23

Ezzel szem ben a m i-re-do  m agon körül forgó m ajd re-n végződő m egoldások 
gyakoriak a török gyerm ekdalok és más egyszerű dallam ok között, és nem ritkák 
a m agyar gyerm ekdalok között sem. Itt a hasonlóságból természetesen nem von
hatunk le m esszem enő következtetéseket: a mag és jellegzetes m egvalósulásai 
ősi és általános zenei m egnyilvánulások lehetnek. „Ez a fajta dallam  megtalálható 
más népek zenéjében is, ilyenek a német gyerm ekdalok, vagy a paleo-ázsiai né
pek zenéje is, am i nem más, mint a m i-re-do trichord, amely szinte m indig a kö
zépső hangján ér véget."24 Ugyanúgy m egem líthetünk itt hasonló türkmen vagy ira
ki dallam okat is.25 Mégis érdem esnek tűnik m egjegyezni, hogy ez a fajta dallam, 
mely a m agyar és a török zenében gyerm ekdalként, valam int bőségvarázslással 
és rontásbetegség-elhárítással kapcsolatos szokásdalként olyan gyakori, a m a
gyarok szom szédai, illetve a németek gyerm ekdalai vagy szokásdalai között csak 
elvétve ta lálható meg.

Fontos lenne egy alaposabb vizsgálatot folytatni az egyszerűbb dallam ok kö
zötti összefüggésekkel kapcsolatban. A  hangkészlet ugyanis önm agában nem m i
nősít, sőt m ég a m i-re-do  forgóm ozgás is különböző m ódokon mehet végbe. Pél
dául a m agyar gyerm ekdalokban a m i-re-do-re  m ozgás uralkodik, az anatóliai 
gyerm ekdalban ped ig inkább a do-re-mi-re, ahogy azt a következő dallam okban is 
halljuk.

21. SIPOS János 1998. 1-57.
22. Például BELIAEV V M. 1975. 130. türkm en dallam,; MNT I. kötet kezdő dallam ai.: WIORA Walter 

1956. szerb, tűzföldi, algériai, bo lgár dallam ok,; VIKÁR László 1993.
23. BARTÓK Béla török gyűjtés No49d,
24. VARGYAS Lajos 1981.
25. Például BELIAEV V M. 1975. 136.; PAPRONYI T 1981.
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1. példa m i-re-do m agú forgó dallamok, a) Csip-csip csóka, m agyar gyerm ek
dal (AP 12565), b) Yağ satarym, bağ satarym  anatóliai gyermekdal.

A m agyar sirató stílus nemzetközi vonatkozásait legújabban egyrészt VARGYAS 
Lajos, másrészt DOBSZAY László fogla lta össze.26 A hasonló dallam ok után kutat
va áttekintették az európai népzene hozzáférhető anyagait és DOBSZAY a 
gregoriánum ot is.

Az eredm ények röviden összefoglalva a következők: a szlovákoknál van egye
ző kis forma, mely a történelm i adatok alapján m agyar átvételnek tekinthető. A ro
m ánoknál a legegyszerűbb egykadenciás fa-m i-re-do  hangkészletű siratókon kívül 
re-do  b ichordbó l építkező kétkadenciás és dór-fríg  je llegű Vll-es főkadenciá júak is 
szerepelnek, ezen kívül gyakoriak a pszalm odizáló dallam okhoz hasonló pentaton 
sorok, valam int a tritont hangsúlyozó mixolíd típusok is. A szerb és m acedón  
anyagban is e lőbukkannak ilyen jellegű, bár többnyire egysoros vagy sorpáros for
májú dallam ok, a bolgár népzenében ped ig kifejlett hasonló stílusként él, többnyi
re strófikus és rövidebb sorokból álló dallam okban. Európa néhány más népénél 
is előfordul hasonló dallam: a sirató kisform ájára em lékeztető alakzatok szórvá
nyosan a szicíliai, francia, ném et dallam ok között és kifejlett, a kétkadenciás form át 
és a trig lefutást is tartalmazó stílus form ájában a spanyoloknál. Az északi (angol
szász, ír, skót, hebridai stb.) gyűjtem ényekből azonban, a bennük található dalla
m ok eltérő jellege m iatt nem várható ilyen stílus felbukkanása. Ugyanakkor a gre
gorián egyes tónusai közelebb állnak a m agyar sirató stílushoz, m int bárm ely nép
zenei dallam csoport.

A korábbi adatok alapján a m agyar kisforma által képviselt dallam eszm ény sok 
európai és Európán kívüli népnél je lenik meg elszórtan vagy akár továbbfejlesztett 
formákkal, gazdag stílus alakjában. M indez utalhatna egy általános, m indenhol 
előforduló ősiségre is, ám egyes népeknél teljességgel hiányzik -  igaz nem tu d 
hatjuk, hogy valaha megvolt-e náluk.27 Azon is el kell gondolkoznunk, hogy nem

26. VARGYAS Lajos 1981. 255-280.; DOBSZAY László 1984. 49-95.
27. A  35-ik ICANAS-on bem utatott videóról jegyeztem  le egy hasonló nepáli sám ándalt: s ' rm m r d  d  i  

rm m r d  d.
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m inden gyűjtem ény volt reprezentatív, valam int azon az egyes népeknél ezek a 
dallam ok eltérő súllyal és gyakorisággal je lentkeznek.

DOBSZAY László szerint „Európa déli övezetére kellene e zenei nyelvet lokalizál
nunk, egy keleten kissé felkanyarodó, lényegében mediterrán sávban elhelyezkedő 
dallamkultúra szétfejlődött utódainak kellene tekintenünk az elemzett stílusokat.,,ai

Keleten ide tartozó dallam ok bukkantak fel vogul, osztyák,28 29 finn, észt,30 
Kaukázus környéki31 népeknél, egyes török népeknél32 sőt a szlávoknál is, ám  egy
részt az áttekintett gyűjtemények itt sem vehetők teljes körűeknek, másrészt sok 
népnél teljesen hiányoznak az ide vonatkozó publikációk. DOBSZAY László a ke
leti adatok alapján úgy véli, hogy ezek m egengedik a sirató gyökereinek az ugor 
korba való visszavetését, de további kutatásokat tart szükségesnek.33 34 35 Ezzel szem 
ben Vargyas Lajos határozottan állítja a sirató ugor kori eredetét.3"

VI KÁR László és BERECZkY G ábor nagy Volga-vidéki gyűjtése is járt tanulsá
gokkal a siratókat illetően.36 A m ordvinok között végzett gyűjtés megmutatta, hogy 
náluk él a sirató. E dallamok hangkészlete általában a do-re-m i vagy a re-do-ti-la tri, 
illetve tetrachord, mely ütempáros form ában szólal meg (például drdl/rd(t)l vagy 
m rdlrm rd  stb.) E dallam ok m indig egykadenciásak, nem ereszkedőek, motivikájuk 
inkább a gyerm ekjátékokra emlékeztet, és a gyűjtések ki Is mutatták, hogy a mord- 
vin siratók és gyerm ekdalok között nagyfokú hasonlóság van.36 A  kisebbségben élő 
votjákok zenéje nagyrészt a (la/szo)-m i-re-do hangokból építkezik, ám itt Vikárék ke
vés siratót találtak. A do-re-mi-(szo) hangkészletű dallam ok itt is többnyire egyka
denciásak, nem ereszkedő jellegűek: do-re-m i- (szo-mi) -re-do  dom bokból, illetve 
m i-re-do  leereszkedésekből épülnek fel, és időnként az első sor végén do-re-m i 
em elkedés is hallható. Ezek a dallam ok sem vehetők a m agyar sirató-dallam ok köz
vetlen rokonainak.37 A cseremiszeknél a sirató már nem él, A  tatárföld délnyugati ré
szén élő csuvasok igen egyszerű dallam ainak m agja (szó') -fa-m i-do, ingadozó m a
gasságú 2. fokkal. A menyasszonysirató mozgásai itt is jellegzetesen dom borúak 
do-m i-fa-(szo‘-la )-m i-do. ü g y  tűnik, hogy a tatároknál és a baskíroknál sem él már 
a sirató. A  keresztény tatárok népzenéjében és a baskírok egyes dallam aiban is fel
tűnik a (szo)-m i-re-do tetra, illetve triton.38 Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a 
Vo lga-Kám a mentén nem találkozunk ezzel a fajta sirató stílussal.

28. DOBSZAY László 1983. 93.
29. SZABOLCSI Bence 1933.; VARGYAS Lajos 1953.
30. C. NAGY В 1959.; C. NAGY В 1962. 229-240.; SZOMJAS-SCHIFFERT G yörgy 1963.; 1965. Ezek a 

dallam ok általában strófikusak és tem po gíusto ritmusúak.
31. LACH Robert 1928. 114., 126., 128., 130., 135., 157-61., 172., 174., 177., 181., 118-121 stb,
32. LACH Robert 1952. 160-61.
33. DOBSZAY László 1983. 53,
34. VARGYAS Lajos 1953. 611-557. Megvizsgálja nyelvrokonaink zenéjét, majd az osztyák és vogul 2-1 

kadenciás dallamokon kívül 5, 4, 2 ,1 , valamint 4 ,1 ; 5, 4 ,1 ; 5, 4, 2 ,1 ; 5, 4, b3 stb. kadenciájú m ed
veénekeket is közöl.; VARGYAS Lajos 1981. 262-267.; DOBSZAY László a VARGYAS Lajos (1953)- 
ban felhozott példák egy részét a sirató stílustól eltérőnek tartja.; DOBSZAY László 1983. 50-51.

35. VIKÁR László 1979,
36. VIKÁR László 1980. 159.
37. VIKÁR László 1969.
38. VIKÁR László 1979.
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E rövid áttekintés után érdem es összefoglalni, hogy kutatásaim  milyen irányban 
m ódosították a siratókkal kapcsolatos megállapításokat. M agam  az edd ig i ada tok 
mellé egy kb. három száz dallam os anatóliai sirató gyűjtést, egy húszdallam os ka
zak és egy ötvendallam os azeri s iratóanyagot tettem.

A nagy m ennyiségű megbízható anatóliai adat azt mutatja, hogy ott a pentato- 
nos (la-) szo-m i-re-do, illetve a diatonikus (la-) szo-fa-m i-re-do  hangkészletű egy- 
és kétkadenciás form a mind járulékos leereszkedéssel, m ind e nélkül él, m égpe
d ig  sirató, menyasszony-búcsúztató, altató stb. jellegű recitatív m űfajokban és kö
tetlen formai elrendezésekben is. Azerbajdzsánban is van a siratóknak egy ugyan
ilyen, kétkadenciás kisformája. Ugyanakkor a nagyform ához hasonló alakzatokat 
Törökországban legfe ljebb elszórtan lehet felfedezni, Azerbajdzsánban pedig még 
úgy sem. M indez nem mond ellent a dallamstílus mediterrán elterjedtségét valló el
méletnek, különösen mivel tudjuk, hogy az anatóliai kultúra összetett, és annak a 
közép-ázsiai török kom ponens csak az egyik, bár alapvető réteget alkotja.

Ezzel összefüggésben e lgondolkoztató a m ongólia i kazakok népzenéje. Ez az 
archaikus kultúrájú, máig nom adizáló török csoport erősen őrzi ősi hagyom ányait 
és zenéjét. N agyobb m ennyiségű m ongólia i kazak dallam ot néztem át,39 tú lnyom ó 
többségük d o -pentaton vagy szo-m i-re-do  tetrachord volt. Ezt a hangsort eresz
kedve használják a siratok, és dom b alakú ívekkel a párosító valam int a tu la jdon
képpeni dalok. A  dallam ok között m integy húsz sirató és m enyasszony-búcsúzta
tó akadt, m indegyik szo-m i-re-do  alapú. Közöttük gyakori az egym agú, m indig d ó 
ra ereszkedő (s ssm  r rd d  d  /  dm  dr d d  d).

Ugyanakkor e lőfordulnak kétkadenciás siratok, illetve siratószerű dallamok, 
melyeknek legegyszerűbb típusa kizárólag a m i-re-do  trichordot használja. A  kaza- 
koknál, törököknél és az azeriknél is megtalálható a periódus előtti állapot és a ka- 
denciáknak az a szabad váltakozása, melyet VARGYAS Lajos az obi-ugor dalla
moknál tapasztaltam . Nézzünk meg m ost egy anatóliai, egy magyar, egy m ongó
liai kazak és egy azeri siratót.

39. Negyvennyolc da llam ot jegyeztem  le SOMFAI Dávid gyűjtéséből, valam int átnéztem a K az l kötet 
325 dallamát.
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2. példa Siratódallamok, a) anatóliai (Sipos No18), b) m agyar (AP 10117f), c) 
m ongólia i kazak (Csáki Éva m ongólia i gyűjtéséből), d) azeri (Sipos János azeri gyűj
téséből)
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Úgy tűnik tehát, hogy a sirató stílus elterjedtsége határainak végleges megállapítá
sával még várni kell. Valószínű, hogy az időálló eredményeket itt is a nagy mennyisé
gű megbízható gyűjtések végzése és áttanulmányozása során mondhatjuk majd ki.

Végül vizsgáljuk meg a pszalm odizáló  stílust. M agyar területen ez a zenei stílus 
csak Erdélyben mutatható ki, azon belül is főleg a székelyek között. Ugyanakkor 
perem területekre visszaszorult archaikus réteg nem igen lehet, mert más régies 
kultúrájú helyeken nem található meg, és ez arra utal, hogy a székelyek sajátja volt, 
és az ma is. Természetesen felmerül a kérdés, hogy miért éppen itt je lentkezik ez 
a zenei forma. A  székelyek esetleges -  többek által feltételezett, de érvényesen 
nem bizonyított -  török eredete önm agában nem feltétlenül köti össze az anatóliai 
és a m agyar stílust. Nagy nehézség itt ugyanis egyrészt az anatóliai kultúra, és 
ezen belül a zenei kultúra sok kom ponensből való összetettsége. E lgondolkoztató 
persze, hogy hasonló dallam ok stílusalkotó m ennyiségben a nyugat-kazak terüle
teken is előkerültek. Ugyanakkor például a keleti kazakoknál nincs, ott viszont -  
m int az imént láttuk -  a siratódallam ok hasonlóak egyes m agyar és anatóliai sira
tó rétegekhez.40 41 42 A stílus török származtatása tehát nem bizonyítható, és m indez új
ra rámutat arra is, hogy óvatosabban és sokkal pontosabban kell fogalmaznunk, 
am ikor á lta lánosságban beszélünk a török vonatkozásokról.

KODÁLY Zoltán a do-re-m i m agú recitáló dallam okat külön tárgyalja, és a Szi
várvány havasán dallam m al kapcsolatban a következőket írja: „Ennek a dallamnak, 
legalábbis első felének, töméntelen változata van a Lach-gyűjtötte mordvin, zűrjén, 
votják dallam ok közt is. Mégsem láthatunk benne finnugor vagy török őstípust: úgy 
látszik valam i általánosabb, nemzetfelettibb, ősi recitáló form ula él benne, mert a 
fenti népek aligha meríthették akár a keresztény, akár a zsidó egyház liturgikus 
zsoltárénekéből, ahol máig nagy szerepe van."'"

Szabolcsi Bence e dallam okat elválasztja a belső-ázsiainak tekintett kvintváltó 
dallam októl, és elő-ázsiai, a zsidó szertartási zenéhez is kapcsoló form aként m u
tatja be őket.43 Rajeczky Benjamin e zenei körbe tartozó középkori német példákat 
idéz.43 SZENDREI Janka átfogóan ismerteti a m agyar pszalm odizáló  stílust44 Felhív
ja a figyelmet arra, hogy a m agyar stílushoz hasonló rétegeket a latin egyházi ze
nekultúra az első és a hatodik zsoltártónusban és ezek strófás form áiban már ki
alakulási periódusa óta (legkésőbb 3 -4 . század) m agában hordoz, és ezek a ze
nei rétegek a héber liturgikus zenével is összefüggenek. A népi és az egyházi stí
lus közötti kapcsolat m agyarázata véleménye szerint az, hogy az egyházi hagyo
mány „stilizált, rögzített, rendezett valamit, am it a zenei köznyelvből merített.” A 
m agyar stílus eszerint nem egyházi eredetű, és tartalmaz annál egyszerűbb (sira
tó) ill. szervezettebb (strófikus) rétegeket is. Ugyanakkor e lőfordulnak benne egy
házi énekekből levezethető dallam ok is.45

40. Két hasonló tatár dallam ot találtam ugyan, de ezek az áttanulm ányozott m integy 1200 dallam  kö
zött kivételesnek tűntek. Ugyanakkor ide tartozik az ún. „cigány himnusz" is.

41. KODÁLY Zoltán 1976.35.
42. SZABOLCSI Bence 1936. 243.
43. RAJECZKY В 1969. 57-58.
44. DOBSZAY László-SZENDREI JANKA 1988. 53-232.
45. DOBSZAY László-SZENDREI Janka 1977. 18.
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Az a kérdés azonban megválaszolatlan, hogy az erdélyi népesség hol találko
zott ezzel a zenei köznyelvvel, melyből az egyházi stílusok is merítettek. Láttuk, 
hogy ennek a dallam típusnak az első fele előbukkan a szinte kizárólag do- 
pentaton dallam okat éneklő m ongóliai kazakoknál, vagy éppen Anatóliában is. Ám 
a pszalm odizáló  stílusnál a dallam  m ásodik fele is alapvető szerepet játszik, noha 
nem lehet kizárni, hogy egy alapvetően m i-re-do-n  recitáló dallam kor dallam ai egy 
erős/á-penta tonos hatásra éppen pszalm odizáló  dallam okban látott m ódon bővü l
tek volna lefelé.

Nézzünk m ost m eg egy magyar, egy anatóliai és egy nyugat-kazak 
pszalmodizáló dallamot. A nyelv és a  zene közötti ambivalens viszonyt jól tükrözi, 
hogy míg az azerik az anatóliai törökök legközelebbi nyelvrokonai, náluk ez a stílus, 
mely az anatóliai népzenében oly fontos szerepet foglal el, teljességgel hiányzik.

a)

Û - liini Ü - 1ец ay * n  - lik de bel - le - li * ml de bű - kér, 

Ь)

J ij, hun hon meg. vagy hol hord-Uk d  a tH -M  я vs*dok.

Jaj. ha lud - nüm, hogy mer • te a  - gyom

E • nk liz b» * ken ö t lü-rim.

E ■ r ik  • s í i  ge -  t ip  o w  bn -  r í  -  m tn .

3. példa Pszalmodizáló dallamok, a) magyar (AP 8112d), b) anatóliai (Sipos No74), 
c) nyugatkazak dallam  (Sipos János kazak gyűjtéséből)
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Az összehasonlító etnom uzikológiai kutatás tehát az edd ig i eredm ényeket ki
bővítő keretekben folyik tovább. A  hatalmas török nyelvi töm b nyugati részén élnek 
északról dél felé sorolva a nagyobb népeket: a csuvasok, baskírok, tatárok, kaza- 
kok, türkmenek, azerik és az anatóliai tö rökök.156

•  cserem isz
• csuvas

• kazak 

•  azeri
• anatóliai török

4. példa Térkép a gyűjtési helyekről

Mint láttuk ezen az óriási félho ldon élő török népek között már történtek m agyar 
népzenei kutatások. A felső, északi részen VIKÁR László je lentős csuvas, tatár, 
baskír anyagot gyűjtött, és a cserem isz-csuvas határon a m agyar pentaton kvint- 
váltó stílushoz igen hasonló zenei stílust fedezett fel.46 47 Délen ped ig az anatóliai 
népzene tudom ányos igényű feltárását BARTÓK Béla 1936-os törökországi gyű j
tése indította el, ehhez csatlakozott azután az 1987-1993 közötti anatóliai gyűjté
sem. Ennek során kiderült, hogy a kvintváltó stílus itt ugyan nem talá lható meg, de 
a zsoltározó és a sirató stílusokban rendkívül erős hasonlóság m utatkozik a m a
gyar és az anatóliai népzene között.

A Volga-vidék és Anatólia között élnek a nyelvileg az anatóliai törökséghez igen 
közel álló, ugyancsak az oguz csoportba tartozó azerik és türkm enek, valam int a 
tatárokhoz hasonlóan kipcsak-török nyelvet beszélő kazakok. Nyugat-Kazakisztán 
M angistaw  területén, Nyugat-M ongólia  Bayan-Ö lgiy területén va lam int Azer- 
baijanban végzett gyűjtéseim, és Belső-M ongol kvintváltó stílus felfedezése to 
vább szélesítették a kutatás területét.

A  2000-es türkm en expedíció anyagával a 'fé lhold ' áttekintése befejeződik, és 
remélhetően lehetőséget ad egy nagyszabású areális összehasonlító áttekintésre. 
Nem tűnik tehát reménytelennek, hogy a nem nagyon távoli jövőben nagyobb biz
tonsággal nyilatkozhassunk egyes törökségi népek zenéjéről, azok belső össze
függéséről, és az esetlegesen a m agyarság felé m utató szálakról.

• tatár
• baskír
• m ongolia i kazak • belső-m ongol

• türkmen

46. Ebben a sávban, sőt még nyugatabbra is élnek török nyelvű népek, például a szintén oguz cso
portba tartozó gagauzok vagy a kipcsak nyelvek északnyugati csoportjának nyelvét beszélő 
karaimok, karacsaj-balkárok, krími tatárok, kumükök. Ezen felül Európa szám os országában ta lá l
hatók török kisebbségek, például a dobrudzsai vagy a bulgáriai tatárok. Természetes az ő zenéjük 
vizsgálata is igen fontos.

47. A magyar és a cserem isz-csuvas határ dallam ai közti genetikus összefüggés vitatott. Ellene nyilat
kozik a terület zenéjét igen mélyen és közvetlenül Ismerő VIKÁR László is.
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Hungarian ethnomusicological research into the music of Turkic peoples

J á n o s  S ip o s

W hile the com parative  linguistics o f Turkic  peoples has reached a high level o f scholarship, 
com parative  ethnom usico log ica l research into the  m usic o f Turkic  peoples lags w ay behind. No 
m onographs indispensable fo r com parative  analyses have been w ritten, and a ttem pts at tune 
system atiza tion and com parative investigation are also often missing.

This is in sp ite  o f the fact that the question w hether the fo lk  m usics o f d iffe ren t Turkic  peoples 
and the Hungarians have features in com m on deserves general attention. Just as im portant it w ou ld  
be to establish w ha t the possible co incidences can be attributed to.

It is im perative fo r  Hungarian e thnom usico logy to ge t an insight into the old s trata o f Turkic  folk 
m usics, as it is known that som e Turkic e thn ic  groups played a sa lient role in the  em ergence o f the 
Hungarian ethn icity, Hungarian culture and fo lk  music. It is no w onder then that Hungarian 
researchers have played a leading role in the  com parative exam ination o f Turkic  and H ungarian fo lk  
musics,

Béla B AR TÓ K  inferred from a re lative ly sm all m ateria l som e conclusions abou t the fo lk  m usic  o f 
the Volga region and Anato lia  w ith va lid ity to  ou r day, Zoltán KODÁLY extended the analogies by 
studying the fo lk  m usic o f C herem is and Chuvash people. On the basis an im m ense collection from  
fie ld -w ork am ong Cherem is, Chuvash, Mordvin, Tatar and Bashkir peoples, László V IKÁ R  described 
these m usics. From a study o f publications, Lajos Vargyas gave a h istorica l outline o f the  fo lk  music 
o f the Volga region. Having studied an im m ense am ount o f m ateria l, Bence SZABO LCSI 
dem onstra ted even broader in ternational m usical connections. W ith a novel approach  to the 
H ungarian m ateria l, László DOBSZAY and Janka S ZENDREI have m ade an e thnom usico log ica l 
study o f the  H ungarian lam ent and psa ltnod ic  styles in a broad in ternationa l context. The  s ix-year 
co llecting w ork o f János SIPOS in 1988 -1993  in A nato lia  as w ell as his study trips to  Kazakhstan 
and Azerba ijan also fit into this range o f work.

A ll these are in troduced shortly  in th is study, w ith som e interesting m usical exam ples.
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