
NÉPRAJZI
LAtóhatÁr

fl GVÖRFFV ISTVÁN NÉPRAJZI €GV£SÜ16T POLVÓIRATA

VII. éVfOLVflM 1998. 1 -2. SZÁM



A szerkesztőbizottság tagjai:
GALAMBOS FERENC Iréneusz (Ausztria)

KÁLMÁN FERENC (Ukrajna), KESZEG VILMOS (Románia), 
LÁBADI KÁROLY (Horvátország), SILLING ISTVÁN (Jugoszlávia), 

LISZKA JÓZSEF (Szlovákia)

A szerkesztőbizottság etíi'ókéi: 
BALASSA IVÁN és UJVÁRY ZOLTÁN

Szerkeszti:
KEMÉNYF1 RÓBERT-VIGA GYULA

A szerkesztőség munkatársa: 
DEÁKY ZITA

Felelős kiadó:
BODÓ SÁNDOR, a Györffy István Néprajzi Egyesület elnöke

HU ISSN 1215-8097



SIPOS JÁNOS

ÚJABB ADATOK A KVINTVÁLTÁS EURÁZSIÁI 
ELTERJEDTSÉGÉHEZ

A magyar népzene régi ötfokú rétegeiben a mi-re-dó gerincű 'pszalmodikus' dal
lamok mellett oktávról ereszkedő dallamokat is találunk. Ez az ereszkedés gyakran kötet
len, ám sok ereszkedő dallamban több-kevesebb szabályosság is felfedezhető. Ilyenek 
például a kvintváltó dallamok, melyek utótagja az előtagot egy kvinttel lejjebb ismétli 
meg. E cikkben a pentaton ereszkedő kvintváltó dallamok elterjedtségéről, valamint az 
egyes területek kvintváltó dallamstílusainak összefüggéséről igyekszem képet adni.

Először Bartók (1924:285) írja le a kvintváltó dallamokat. Megállapítja, hogy jel
lemző kadenciáik 7(5)b3, 8(5)4 vagy 9(5)5 és csak ritkán 4(5)VII. A tipikusabb A % 5AB 
szerkezet mellett a vele rokon, de az AAV periódusból létrejövő A5A5VAAV formára is 
felhívja a figyelmet. Lábjegyzetben utal arra is, hogy „az A5B5AB szerkezetű dallamok
nak sokszor vannak ABCD szerkezetet megközelítő variánsai és fordítva.” A kvintváltó 
szerkezetet Bartók megtalálta a szlovák anyagban is, de „dacára ennek, speciális magyar 
szerkezetnek mondhatjuk, elsősorban izometrikus pentaton formáit.”

Közli azt is, hogy „cseremisz dallamoknál sajátságos szerkezetet találunk, amely 
azonban lényegében megfelel az A5B5AB szerkezetnek.”1

Kodály (1937:17-25) részletesen elemzi a tonális és a modális kvintváltás jelen
ségét, s a magyar dallamokhoz cseremisz és csuvas párhuzamokat hoz. A magyar, cse
remisz és csuvas kvintszerkezetű, kisebb kvintszerkezetű (ASBAB) valamint egyes, pa- 
rallclizmus nélküli kis ambitusú dallamok megfelelése alapján állítja, hogy „a magyarság 
ma legszélső, idehajlott ága a nagy ázsiai zenekultúra évezredes fájának, mely Kínától 
Közép-Ázsián át a Fekete-tengerig lakó különböző népek lelkében gyökeredzik.” Kodály 
tehát -  noha példái zömmel onnan származnak -  nem szűkíti le a párhuzamok lehetősé
gét a Volga-vidékre. Ugyanakkor a kvintváltó dallamokra, az A5BAB ill. AJBAB for
mákra, valamint egyes parallciizmus nélküli dallampárhuzamokra támaszkodva arra a 
következtetésre jut, hogy „egyes zenei alapelemek egymástól távol élő különböző népek
nél érintkezés nélkül is hasonlókká fejlődhetnek... De mára dallamszerkezet, frazeológia, 
ritmus ily feltűnő, lényegbeli egyezése nem lehet véletlen. Itt már közös forrást kell fel
tenni.”

Szabolcsi Bence (1979:107-109) a kvintváltás jelenségéhez egyes cseremisz, 
csuvas, kalmük, Bajkál-vidéki mongol és kínai dallampárhuzamokat is hoz2, s a magyar 
stílust a „régi nagy kultúrákat mindenütt jellemző pentatónia egyik sajátos stílusfajához, 
a közép-ázsiaihoz” köti. Nála is általánosabb párhuzamról van tehát szó, a magyarság

1 Három ilyen dalt közöl is Appendixében. Figyelemre méltó, hogy mindhárom dallam szerkezete 
AjBjAB, mely az első dallamfélnck egy oktávval feljebb transzponálása után lesz csak A!B'AB. Vikár László 
helyszíni tapasztalata alapján a cseremiszek számára ez a két forma nem válik szét, s nagyrészt a kezdöhang 
magassága határozza meg, hogy A5B5AB vagy A4B4AB hangzik-e el.

: Ezek közül a csuvas, kalmük és a Bajkál-vidéki mongol dallamokra Kodály (1937:97) is hivatkozik.
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népzenéjének pentaton rétegei és egy hatalmas, sok népet és kultúrát összekötő terület 
népzenéi között.

A Volga-vidéken Vikár László 1958-79 között gyűjtött mintegy 4000 dallamot. 
Cseremisz és csuvas gyűjtésében többek között e népek kvintváltó stílusáról is igen jó 
áttekintést kapunk (Vikár 1971, 1979). A helyszíni gyűjtések során bebizonyosodott, 
hogy ez a stílus csak a cseremisz-csuvas határ két oldalán egy 100 km-es körön belül él, 
s attól távolodva fokozatosan eltűnik. Vikár László kételkedik a magyar és a Volga- 
vidéki kvintváltás genetikus összefüggésében. Nem tartja kizártnak, hogy „mások zenei 
hagyományához hasonlóan a Volga-vidéki nyelvrokonainknál is a kétsoros és alsó kvart- 
váltó a legrégebbi forma, a kvintváltás által létrejött négysorosság pedig már újabb fej
lemény.” Felhívja a figyelmet arra, hogy a gyűjtések során sokkal gyakoribb volt a felső 
kvartváltás, mint az alsó kvintváltás. Nem mindenben ért egyet Kodály, majd Vargyas 
Lajos megállapításaival, szerinte pl. a Lach-gyüjteménybeli kétsoros cseremisz dallamok 
hiteles formák lehetnek, és a ‘páva’-dallamhoz állított cseremisz dallamnak nemcsak 
kadenciáit, hanem dallammozgását is eltérőnek találja a magyar dallamtól1. Meggyőző 
érvelése szerint a Volga-vidékhez hasonló forgalmas terület nem könnyen őriz meg nagy 
régiségeket, ráadásul az archaikus kultúrájú keleti cseremiszek nem is ismerik a kvintvál- 
tást. Valószínűtlennek tartja azt is, hogy egy stílus évezredeken keresztül olyan virágzó 
legyen, mint amilyen ma a cseremisz-csuvas határ menti kvintváltás.

Ezzel szemben Vargyas Lajos (1980) így ír: „...a magyar és a Volga-vidéki kvint
váltó stílus és a kvintváltó dallamok azonossága... olyan nagyfokú és tömeges, hogy azt 
mindenképpen közös eredetűnek kell tartanunk.” Ugyanakkor a kvintváltó stílust az 
ereszkedő dallamstílusból való logikus fejleménynek képzeli el, mely az ereszkedő dal
lammozgásból az ismétlésre való törekvés állomásainak csúcsán jelenik meg. Áttekinti a 
mordvinok, baskírok, kazáni tatárok, votjákok és a miser tatárok népzenéjét, és megál
lapítja, hogy ezek népzenei stílusaitól „egészen elüt a Volgától délre eső szűk terület, a 
cseremisz-csuvas határ mentén, ahol mind a két nép körében nagy ívű ötfokú kvintváltó 
dallamok élnek szinte kizárólag.” C. Nagy (1947:76, 80-81) cikkében levő két mongol 
dallam, valamint Szabolcsi (1979) két példája alapján Vargyas Lajos is konstatálja a 
mongol kvintszerkezet meglétét (MNT VII1/A: 12). Megvizsgálja a nyugati kvintváltást 
is. A szlovák és morva területeken hallható kvintváltást magyar hatásra történt újabb 
fejleménynek tartja (1980:20), a jellegzetes nyugati 'kvintváltó' formákról pedig kimutat
ja, hogy ezekben a rendszerint alulról felívelő AB5CB formájú dallamokban a legtöbb 
esetben nem kvintváltás van, hanem csak egyes variánsokban és csak egy-két hangban 
mutatkozó megfelelés.

E rövid áttekintés után foglaljuk össze az eredményeket. Nyugaton szórványos, 
nem pentaton, s csak nyomokban jelentkező kvintváltást látunk. Szomszédaink kvintvál- 
tását (morva, szlovák) nagyobbrészt magyar hatásra történt utólagos fejleménynek vehet
jük. Magyar területen kevés, de elterjedt dallam által képviselt kvintváltó stílus él(t). Tá
volabb, a Volga-vidéken a cseremisz-csuvas határ mentén virul egy kvintváltó stílus, 
míg a szomszédos mordvinok, baskírok, kazáni tatárok, votjákok és miser tatárok zenéjé
ben a kvintváltás jelensége úgyszólván ismeretlen. Szórványos kvintváltó példák bukkan
tak elő Mongóliából és Kínából.

5 Vikár (1993:167) Írja: „Kétségtelen, hogy néhány ereszkedő vonalú vagy egyenesen kvintváltó pen
taton magyar dallamhoz közel áll cgy-egy cseremisz, esetenként csuvas népdal.......lehet-e ebből mindjárt
cgyenesági rokonságra következtetni? ....pl. a magyar »páva« motívum egyszerű és természetes, mely a máig 
csak pentalonnak ismert cseremisz, csuvas vagy esetleg mongol sőt kelta vagy indián zenei nyelvezetben -  
minden különösebb ráhatás nélkül -  megjelenhet.”
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Ezeket az eredményeket szeretném három területen kiegészíteni. Először meg
vizsgálom, hogy egyes török népek, nevezetesen a mongóliai kazakok, a tatárok, a 
tuvaiak, a sárga ujgurok és az anatóliai törökök zenéjében létezik-e kvintváltó stílus. 
Ezután bemutatom az újabban előkerült belső-mongóliai mongol és evenki kvintváltó 
stílust. Végül áttekintem a kvintváltó stílusokat és megkísérelem a köztük levő jelentő
sebb különbségek ill. egyezések kimutatását. A dallampéldákat szöveg nélkül, ám a lehe
tő legteljesebb pontossággal idézem. Az evenki és a mongol példákat Chevé-féle lejegy
zésből írtam át.

TÖRÖK NÉPEK KVINTVÁLTÁSA

Mivel ez a tanulmány a pentaton kvintváltó daUamstilusokkal foglalkozik, a szór
ványos kvintváltó példákra csak utalok, s a hatalmas anyag átnézése közben előbukkanó 
egyéb problémákra is legfeljebb egy-két utalást tehetek. Igen nagy mennyiségű anyagot 
vizsgáltam meg, hogy megállapítsam, a különböző török népek zenéje tartalmaz-e kvint
váltó stílust.4

Anatóliai törökök. Anatólia népzenéjében csak nyomokban fedezhető fel penta
ton skála és az átvizsgált mintegy 5000 dallam közül csak néhány kvintváltót találtam. 
Ezek egy része olyan kétsoros dallam, melyben az 5. fokú fokadenciára ereszkedő első 
rész ill. az alaphangra ereszkedő második rész között az ereszkedő mozgás miatt termé
szetszerűen párhuzamos mozgások, s ezen belül speciálisan, mintegy véletlenszerűen 
kvintváltás alakul ki (la  példa)5. Egy-egy dallamban hallható ugyan pontos és 
motivikailag is alátámasztott kvintváltás is, de ezek a dallamok nem tartoznak a jellemző 
török dallamtípusai közé. Példaképpen idézem az lb  dallamot, melyet bővített szekundos 
hangsora, valamint a fisz  hang teszi egyedivé az archaikus török dallamtípusokon belül.

Tatárok. Az átnézett ezer dallam alapján úgy tűnik, hogy a tatárok nem gyakran 
élnek a kvintváltás lehetőségével6. Ugyanakkor dallamsoraik között nem ritka a párhu
zamos mozgás, melynek során egyes részek terccel, kvarttal és kvinttel lejjebb ismétlőd
nek meg, ezen kívül alkalmanként a kvartváltás is előbukkan. Példánkon a dallam sorai 
szekvenciálisán ereszkednek A5A4A2A jellegű kvartváltós sorképlettel, pontosabban 
a5b|(S /a3"4 bk5 / a2bk2 / ab ütcmképlettel (2).

Sárga ujgurok. Egyesek szerint a sárga ujgurok népzenéje hasonlóságot mutat a 
magyar népzenével, mondván „a pentaton sárga ujgur anyag sok kvintváltó dallamot tar
talmaz.” Átolvastam a kínai zenetudós Zhang Rei, valamint tanítványának, Du 
Yaxiongnak egyes cikkeit7, átvizsgáltam mintegy 200 ujgur dallamot8, áthallgattam és 
lejegyeztem az MTA Zenetudományi Intézetében Vikár Lászlónál levő ujgur dallamokat, 
de -  noha az anyagok jelentős része a sárga ujgur kvintváltás hirdetőitől származott, csak 
két olyan dalt találtam, melyben legalább részleges kvintváltás volt felfedezhető9. A két

4 A ncpek kiválasztása aszerint történt, hogy állt-c rendelkezésemre megbízható gyűjtés a zenéjükről, 
tehát kissé véletlenszerűen. Elméletileg természetesen lehetséges, hogy náluk is nagyobb számban vannak 
kvintváltó dallamok, ám a kvintváltás látványos volta miatt valószínűtlen, hogy éppen ezeket ne tartalmaznák a 
gyűjtemények, melyek inkább az egyszerűbb dallamokat szokták mellőzni.

* A továbbiakban kurzív szám. melyet betű követ (pl. la, 14c) a cikk végén levő példa számára, s azon 
belül a dallam betűjelére utal. Tehát pl. Ib az 1. dallampélda b jelű dallamát jelöli.

6 Nigmedzjanov. M. (1970, 1976, 1983) valamint Kluçarcv (1955)
7 Zhang (1985); Gong (1995); Az 1996-os Permanent International Altaic Congres során Du 

Yaxiongnak az Ural-Altaischc Jahrbücher 1996-os számába leadott cikkét volt szives megmutatni Prof. Décsi 
Gyula.

'Y U G
’ Jellemző, hogy ez az egyetlen dallam került elő kvintváltóként Vikár László ujgur kazettáján (35.
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dal közül az egyiket a 3. példában közlöm. A dallam második részének elején levő magas 
kezdés más népek kvintváltó dallamaiban is hallható, azonban itt a sorvégi kvartmegfele
lés mintegy ellentmond az addigi szabályos kvintválasznak.

Mongóliái kozákok. A Mongóliában élő archaikus kultúrájú kazakok népzenéjé
ben egy dallamsor vagy egy motívum transzponálásának a szerepe kicsi. Az átnézett 323 
dallam között kvintváltó nem akadt, s olyat is csak kettőt találtam, melyben az első dal
lamrész egy kvarttal lejjebb ismétlődött meg10 11. A 4. példában ugyan több hang is egy 
kvinttei lejjebb ismétlődik meg, de a dallam második felének mozgása annyira eltér az 
első fél mozgásától, hogy a második rész nem tekinthető az első transzponáltjának.

Tuvaiak. A fentiekhez képest kicsiny, mindössze 150 dallamos tuvai anyagban 
egyáltalán nincs kvintváltó dallam". Olyan dallam is csak egyetlenegy került elő, mely
nek a második fele az első dallamfélt egy kvarttal lejjebb ismétli meg, s ez az ismétlés 
sem volt pontos (5. példa).

Összefoglalva, úgy tűnik tehát, hogy bár a török dallamok ereszkedő jellege ma
gában foglalja a kvintváltás megjelenésének lehetőségét, kvintváltó dallamok török nyel
vű népek között homogén stílus formájában -  legalábbis eddig -  csak a csuvasoknál ke
rültek elő, s ott is csak a cseremisz-csuvas határ környékén.

A BELSÖ-MONGÓL1AI KVINTVÁLTÁS

Több mint 700 mongol dallam áttanulmányozása után kiderült, hogy ezek cgyti- 
zede kvintváltós jelenséget mutat12. A dallamok a Kína északi területén levő belső- 
mongóliai Dzoo-uda területről13, az in élő mongol barin, harchin, arhorchin és keshikten 
törzsek énekeseitől származnak. A dallamokat öt csoportba osztva röviden bemutatom, 
részletesebb elemzésükre a következő fejezetekben kerül sor. Az egyes csoportokon be
lül a dallamokat emelkedő kadenciák alapján, azon belül az első sor legmélyebb hangja, 
végül az első sor legmagasabb hangja alapján rendeztem.

• Nem la'-mi-re-Ia ereszkedést bemutató la-pentaton dallamok (6. példa). Ezek a 
többnyire alacsonyan kezdődő kétsoros dallamok jól szemléltetik, hogy a kvintváltás 
jelensége mennyire erős alapokon áll a területen. A 6a példában egy kvartváltó dallamot 
mutatok be, a 6c formája pedig AB =ab4 5eb. Gyakori, hogy a transzponált sor eleje ma
gasabb, mint szabályosan lenne, sőt az sem kivételes, hogy a második rész magasabban 
kezdődik mint az első (ób.c.d.h). A második rész immár megszokottan rendhagyó elejét 
leszámítva az első rész második felének a transzponálása gyakran nem kvinttei, hanem 
kvarttal és kvinttei lejjebb történik (6c). A nem kvintváltó 6e dallam szoros kapcsolatban 
van a legtipikusabb kvintváltó formákkal, pl. &?-val.

• La'-mi-re-Ia ereszkedésíi kétsoros dallamok (7. példa). A dallamokban a la -  
mi-re-la ereszkedés dominál abban az értelemben, hogy e gerinchangokon keresztül tör
ténik meg a záróhang elérése. Nem ritka a szeszélyes, nagy ívű mozgás (7a,b,d), és egyes 
dallamokban a második sor az első sor dallamvonalat különböző távolságokban követi 
(7d,g) sőt az első és a második sor ellentétesen kezdődhet (7a,b). Ugyanakkor a dallamok

számú), Zhang Rci cikkében, s ugyanezt gyűjtötte fel Poros !-ászló a pekingi magyar nagykövetségen egy ujgur 
énekestől.

"'KAI (1983)
11 Kirgiz, Z. (1992)
12 MOSII, MOI, M02, МОЗ. A kvintváhó(s) kifejezést akkor használom, ha kvintváltó és részlegesen 

kvintváltó dallamokra akarok egyszerre hivatkozni.
"  Ligeti, L. (1933), MOSH
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második felében már plasztikusan látható a kvintváltás, és a példák között szinte tökéle
tes kvintváltó is előfordul (7c).
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• La'-mi-re-la ereszkedést7 négysoros dallamok (8. példa). A dallamok túlnyomó 
többségének kadenciája 8(5)4 illetve erre visszavezethető14. Az azonosnak mondható 
kadcnciák ellenére igen nagy változatosságot látunk: a hét szótagostól (8b) a tizenöt 
szótagosig (8y) sokféle szótagszámot és sorhosszt. A sorok két-, három ill. négyütemcsek 
is lehetnek. Ugyanígy az első sorok között található olyan, mely csak g'-ig nyúlik fel 
(8a), de olyan is, mely a d'-t is megszólaltatja (8vl). Leggyakoribb a domb-völgy alakú 
első sor, de van 'stagnáló majd völgy’ (8j), ill. völggyel kezdődő is (8r,s). Gyakori az

14 Kivétel a 8(4)5 kadenciájú 8s.tés a 8(5)5 kadenciájú 8n. A 8c,g.h stb. egyes sorai végen hallható Ic- 
ill. felhajlás nem változtat a kadcnciák jellegén. A 8h második zenei sora végén kezdődik a harmadik szöveg
sor.
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Ak5A5Ak A egymagvú forrna (8e,f), s a kvintváltás -  eltekintve a harmadik sor magas 
kezdésétől, különösen a sorok második felében gyakran igen szabályos15. Ezek a négyso
ros dallamok láthatóan igen egységes stílust alkotnak, melyeket a dallammozgás, a közös 
kadenciák és a közös szerkezet fognak össze. Figyelemreméltó, hogy találhatók olyan 
nem kvintváltó dallamok is, melyek dallamvonalukban, kadenciáikban, felépítésükben 
egyes kvintváltókkal szinte azonosaknak mondhatók, mint például a nem kvintváltó 8u 
és a kvintváltó 8y16.

• Dó- és szó-pentaton kvintváltó dallamok (9. példa). A fenti mongol dallamok 
hangneme /a-pentaton volt, de előfordul szó- és z/ó-pentaton kvintváltás is. Ahogy la- 
pcntaton esetben, itt is gyakori a transzponált rész magas kezdése. A jzó-pentaton dalla
mok a 9e kivételével kétsorosak. Kiemelkedik közülük egy 7(4)b3 kadenciás csoport 
(9b-e), és érdemes felfigyelni arra, hogy ha ezeket a dallamokat egy hanggal felfelé 
transzponáljuk, akkor éppen a /a-pentaton esetben domináns 8(5)4 kadenciasorú, s egyes 
esetekben dallamvonalukban is hasonló dalokat kapjuk (pl. 8a-d).

A cfó-pentaton dallamok (9i-o) a la- és a szó-pentatonokhoz hasonlóan két- ill. 
négysorosak, egy- és kétmagvúak és a ízó-pentatonokhoz valamint a /a-pentatonok zö
méhez hasonlóan rendszerint közepes magasságúak. Itt is található részlegesen kvintváltó 
(9m-o) ill. kvartváltó dallam (9p).

• Végül felhívom a figyelmet néhány mongol dallamra. A rövid, kétsoros 10a el
ső és második üteme között szekundszekvencia van. A /0/>-bcn felfelé történő kvartvá
lasz látható, a 10c pedig egyedi az ABkAB szerkezetével. A lOd architektonikus felépíté
se (AA5BA) hasonló az új stílusú magyar dallamokéhoz, de egyedi a mongol népdalok 
között. A 10e felfelé történő kvart-kvintválasz nyomait mutatja, a lO f pedig ritmusában 
utal magyar népdalokra. Utolsóként egy teljességgel egyedi plagális dallamot mutatok be 
( M g ) .

AZ EVENKI KVINTVÁLTÓ STÍLUS

A kvintváltó szerkezet fontos szerepet játszik a Belső-Mongóliában lakó és a 
mandzsu-tunguz nyelvcsaládba tartozó evenki nép zenéjében is; a megvizsgált evenki 
kötet dallamainak több mint negyede (133-ból 29) kvintváltós17. Ezek a kvintváltó dalok 
többnyire rövidek és kétsorosak. A 29 evenki dallamból 10 /a-pentaton, 18 szó-pentaton 
s csak egyetlenegy c/ó-pentaton van. A la- és a szó-pentaton dalok sorait alapvetően sima, 
kettős domb jellegű mozgások és a c-g ambituson belül mozgó, b'-re csak díszítöhango- 
kon felnyúló első sor jellemzi. Nem ritka, hogy a dallam a vége előtt lekanyarodik az V. 
fokra (pl. a /a-pentaton l lh  és szinte mindegyik szó-pentaton dallam).

• A /a-pentaton evenki dallamok között van egy kisebb 5(5)1 kadenciás csoport 
( / la,b), többségüket azonban -  a mongol kvintváltókhoz hasonlóan -  a la'-mi-re-la 
ereszkedés, tehát a 8(5)4 belső kadenciák jellemzik (l ld - i ).

A szó-pentaton evenki dallamok túlnyomó része a szó-re-dó-szó, ereszkedéssel, 
tehát a 7(4)b3[VII] kadenciákkal jellemezhető (12b-r). Ez az ereszkedés éppen egy 
hanggal van lejjebb, mint az imént látott /a-pentaton la'-mi-re-la, és nemcsak kétsoros, 
hanem négysoros (12o,p) formában is látható.

15 Vikár László (1993) szerint a kvartváltás alapvetőbb mint a kvintváltás, és „a tonális kvintváltó 
dallamok magas 3. sora... végül is kvartválasz a kvintválaszon belül."

14 Részlegesen kvintváltók vagy nem kvintváltók pl. 8h,j,n,p-v.
17 EV
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AZ ÉSZAK-KÍNAI KVINTVÁLTÁS

Kínai kvintváltó dallamról Szabolcsi Bencétől (1956) és Vikár Lászlótól 
(1958a,b) tudunk. Mindketten nagyobb mennyiségű anyagot vizsgáltak át a pekingi Ze
netudományi Intézetben, ahol mintegy hatvanezer, jórészt lejegyzett dallamot tartanak 
nyilván.
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Szabolcsi (1956) beszámolójának egyik példája sem kvintváltó, ellenben A Ma
gyar zenetörténet kézikönyvében hoz olyan kínai példát, mely a bemutatott mongol 
kvintváltó dallamok legnépesebb csoportjába tartozik18. Vikár (1958a) az Ordosz-vidék 
Ho-Csüi tartományából származó dallamok között talált olyanokat, melyeknek a vége 
kvintváltó, ezenkívül közöl belső-mongóliai cfó-kvintváltó valamint a Santung tarto
mányból ill. Jünnanból származó /а-kvintváltó dallamokat. Noha szórványos adatok 
máshonnan is előkerültek19, az adatok többsége Kína északi részéből való"0, s mind
egyikre ugyanaz a la'-mi-re-la ereszkedő kadenciasor jellemző, amit a mongol kvintvál- 
tóknál is megfigyelhettünk.

Vikár László úgy véli, hogy a kvintváltás Kína egyetlen területének a népzenéjé
ben sem játszik alapvető szerepet. Mindenesetre a példák zöme az északi területekről 
származik, és e területet a császári korban két-három évszázad alatt északról és észak
nyugatról folyamatosan hun, avar, mandzsu, mongol, török stb. pusztai nomád törzsek 
hódították meg. A törzsek azután fokozatosan elkínaiasodtak, hogy egy következő törzs 
őket is leigázza. A mongol stílus ismeretében nem zárható ki, hogy az észak-kínai kvint
váltó dallamok mongol hatásra alakultak ki.

Mivel kevés az adat, elemzés helyett csak a néhány példát mutatom be. Annyi 
azonban megemlítendő, hogy a legtöbb kínai példa /я-pentaton, első és második soruk 
együtt dombot formáz és némelyikük kezdéskor d-ről g-re megy fel, ennyiben hasonlíta
nak a mongol kvintváltó dalokhoz. Többet is lehet mondani, hiszen a 13b,d.e.f példák
ban pontosan, a 13a és a /5/példákban pedig kissé elmosódottan lehet látni azt a mongol 
kvintváltó stílusban igen gyakori dallamelképzelést, mely során a dallam először az 5. 
fokról felkapaszkodik a 8. fokra, ott megpihen, majd újra leereszkedik az 5. fokra. A 
dallam második része leszáll a 4. fokra, itt megpihen, majd tovább ereszkedik a la 
záróhangra.

A KVINTVÁLTÓ STÍLUSOK ÖSSZEVETÉSE

Tekintsük át most az egyes népek kvintváltó stílusait formák, dallamívek, kaden- 
ciák és fontosabb dallamcsoportok szerint. A statisztikák számai természetesen csak az 
átvizsgált dallamokra érvényesek, de az arányok és a fó tendenciák így is kirajzolódnak. 
A megvizsgált 55 magyar pentaton kvintváltó dallam Vargyas Lajos (1981)-ből és Ko
dály (1937)-ből, a 77 csuvas dallam Vikár László (1979)-ből, a 143 cseremisz dallam 
Vikár László (1971)-böl származik. Az 51 mongol és 29 evenki dalt Emsheimer (1943), 
MOl, M 02 és MOE-böl; a 7 kínai dalt pedig Szabolcsi (1956), Szabolcsi (1979) és 
Vikár (1958a,b)-böl idézem.

• Hangnemek. A magyar anyag egyedi abban, hogy -  bár többnyire hangsúlyta
lan helyeken -  dallamaiban gyakoriak a pentaton rendszeren kívül eső hangok21. Egyedi 
abban is, hogy jóformán csak /а-pentaton kvintváltókat tartalmaz. A többi vizsgált kvint
váltó anyag szinte tökéletesen pentaton, s rendszerint háromféle pentaton skálát is hasz
nál. A mongolban és a kínaiban a magyarhoz hasonlóan a /а-pentaton dominál (a kicsiny

'* Ezt a példát Kodály (1937-1976:97) is idézi.
”  Egy szinte tökéletes kvintváltó dallam Dél-Kínából, és egy másik dallam, melyet egy pekingi szín

házi előadáson hallott Vikár László.
30 Két belső-mongóliai, egy shantungi és egy chockyangi dallam.
31 Előfordul frig kvintváltás is (Szendrei-Dobszay-Rajcczky 1979: 11/248; Vargyas 1981: 59-60, 027; 

1990b:326-327). Pávai szerint (1993:155) a nyilvánvalóan ötfokú dallamokban megjelenő frlg zárlat annak a 
jele, hogy a valódi fríg jellegű kvintváltók is ilyen ötfokú előzményekből alakultak ki. A dúr kvintváltó dalla
mok előzményei pedig 18-19. századi lejegyzésekben bukkantak elő, és Vargyas szerint a népzenében találha
tó nagy mennyiségű ötfokú kvintváltó dallam hatására alakultak ki.
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kínai anyag dallamai egyetlen kivétellel /a-pentatonok). A mongolban a fejlett négysoros 
kvintváltók /л-pentatonok, s míg kétsoros szó-pentaton dallam sok van, cfó-pentaton csak 
részleges kvintváltó formában lép fel22. Az erdei cseremiszek kvintváltói szó- 
pentatonok, a hegyi cseremiszek kvintváltói pedig la- ill. r/ó-pentatonok. A csuvasoknál 
mind a három pentatónia képviselve van több szó- és /а-pentaton dallal, kevesebb dó- 
pentatonnal.

• DALLAMMOZGÁS

La-pentaíon. A magyar kvintváltókra jellemző a soron belüli konjunkt mozgás, 
vagyis a változatlan hangon maradás ill. a szomszéd pentaton hangra való lépés, de jó
formán minden dallamban van egy, szinte a dallamot jellemző jellegzetes pentaton ug
rás23. A sorokra tehát a szelíd mozgás jellemző, legfeljebb kvart-kvint ambitusokkal és 
jellemző az is, hogy a dallamok első sorai nemigen nyúlnak g' fölé. Hasonlóan szelíd 
mozgásúak a kínai dallamok is. Ezzel szemben a mongol, evenki dallamokban egy-cgy 
sorban gyakran több pentaton ugrás is található. Jellemző azonban, hogy soron belül egy 
irányba legfeljebb két ugrás történik, majd a dallam egy-két ellenkező irányú ugrással 
visszatér a kiindulási hely közelébe. E mozgások domb, völgy, domb-völgy ill. völgy
domb alakúak. A mongol és az evenki stílusban a sorok ambitusa is nagyobb, a b' szere
pel az első sorban, bár rendszerint csak súlytalan helyen. A cseremisz és csuvas dallamok 
között vannak olyanok, melyekben a ó'-nél magasabb hangok is meghatározó szerepet 
játszanak. Ugyancsak egyes cseremisz és a csuvas dallamokban előfordul az első sorban 
az a\ s ezek a dallamok mind kétrendszerű kvintváltók. Az evenki és a mongol (valamint 
a kínai) /а-pentaton kvintváltó dallamok túlnyomó része egyrendszerű.

Szó-pentaton. A magyar és a kínai d a 11 am о fyáímc^özött) szó-pentaton. A mon
gol és az evenki szó-pentaton kvintváltó dallamokra jellemző a mély első rész (a c ill. b 
hang dominánsan szerepel, s a föhangok g'-nél nemigen merészkednek magasabbra). 
Ezzel összhangban az evenki dallamok második részében gyakori az V. fok, míg a mon
gol dallamok nem merészkednek a VII. fok alá. Ezzel szemben a cseremisz és csuvas 
szó-pentaton dallamok egy része felmegy er'-ig, sőt sok dallam egészen d'-ig. A z  alacso
nyabb és a magasabb cseremisz s csuvas szó-pentaton dallamok túlnyomó többsége fel
használja az a ' hangot, így ezek kétrendszerűek.

Dó-pentaton. A  cseremisz és a csuvas óó-pentaton dallamok sorai igen mozgéko
nyak, ambitusuk rendszerint d-tői b - ig, vagy akár c'-ig, ső t/'-ig  is terjedhet. A záróhang 
előtt sokuk leszáll az 1. ill. a VII. fokra. Leggyakrabban egyrendszcrüek. A mongol dó- 
pentaton dallamok is lemennek zárás előtt az 1. vagy a VII. fokra, azonban legmagasabb 
hangjuk általában a 7. fok, a 8. sokszor csak súlytalan hangokon fordul elő. Kezdésük 
rendszerint alacsony. A többi vizsgált népnél atí-pentaton kvintváltás csak elvétve fordul 
elő.

• FORM ÁK. A formák23 meghatározásánál nem mindig dönthető el egyértelműen, 
hogy egy sort A-val, Av-vel vagy B-vel jelöljünk, de az esetek többségében mégis mód

72 Pl. egy-cgy АВу5ЛВ ill. ABV'CB forma.
B Ugrás alatt a pentaton skála egy vagy több hangjának az átlépését értem. Tehát pl. a mi-szó vagy la

dó lépéseket most nem számítom ugrásnak, míg a dó-mi, vagy re-szó stb. lépéseket igen.
34 Érdemes elgondolkozni azon is, van-c lényeges különbség a kvintváltás egyes fajtái, pl. az 

cgymagvú a V a 2A ill. A,A,AJA és a szekvenciális ereszkedés közölt. A kvintváltás ezen formái esetén 
ugyanis a sorok kadenciái mi-re-la-szó, la'-szó-re-dó ill. szó'-re-dó-szó vagyis a pentaton szekvenciából csak 
egy-cgy lépés marad ki. Ugyanakkor az Ak'A'AkA cgymagú vagy az А(.)'В(,)5АВ kétmagú forma világosan 
transzponált jellegű. Különösen transzponált jellegű a nem párhuzamosan mozgó, hanem egymásba fonódó A 
és В sorokat tartalmazó 4(S)V1I kadcnciás hegyi cseremisz típus. Általában úgy tűnik, hogy ha a második sor
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van erre. Av-vel jelölöm a sort, ha A-tóI nem, ill. csak kisebb mértékben tér el, s csak a 
sor első felében. Ak-val jelölöm a sort, ha az A sortól a sor végén tér el jelentősebb mér
tékben. A következő táblázatokban azt mutatom be, hogy az illető jelenség az összes 
kvintváltó dallam hány százalékában jelentkezik. A 100 százalék a következőket jelenti: 
55 magyar, 77 csuvas, 143 cseremisz, 51 mongol, 29 evenki és 7 kinai kvintváltó dallam.

/.я-pentaton magyar csuvas cseremisz mongol evenki kínai

> < ■
j

> 33 21 14
aJ a 14
A v'A 'A vA 2
A k5A5Ak A 22 13 9 8

10
A6A5A2A 3
a 8a -'a 4a
a ' b ' a b 11 3
AlB’AB 3 25"
л , 'в Л \ в 13 3 16 43
А V5 Bk5AB 9
részleges 38 4 29
egyéb 6 13 6 2 14 7

A hasonlóság főként abban nyilvánul meg, hogy a tökéletes kvintváltás mindenhol 
ritka* 26 27, az Ak5A5AkA forma szinte minden stílusban fontos szerepet játszik, valamint 
döntő többségben vannak az egymagú formák. Ugyanakkor az eltérések is jelentősek. 
Egyediek a cseremiszek A6A5A2A, a hasonló jellegű Ak6A5Ak2A valamint a kvázi- 
egymagú és sokszor szintén az A6A5A2A forma nyomait tartalmazó ASBSAB formái. A 
cseremisz anyag általában véve is a legszabályosabbnak s a leginkább egymagúnak tű
nik. A mongolban és az evenkiben sok a kétsoros forma, a magyar anyagban pedig sok a 
részleges kvintváltás28. Kisbetűvel (pl. ab4~s/cb) jelzem a formát, ha a kétsoros dal sorai 
két ütemre bonthatók, s A4 ' A-et írok, ha az első sor nem tagolódik több részre.

kis távolságban, párhuzamos mozgással követi az elsőt, akkor inkább szekvenciázó jellege van a dalnak, ha 
pedig az első két sor mozgásai nem párhuzamosak, akkor a kvintváltó érzet erősebb.

Itt is gyakran előbukkan az A / a ’A^A  jelleg. Az A cs а В sorok szinte mindig párhuzamosan mo
zognak. Példa néhány A/В belső szerkezetre: a2b/ab2; a2b/ab; a!bt /ab; a2b/ac; ab/cb2; ab4/ab.

26 Ahol csak kvintváltó nyomok vannak.
27 A magyar anyagra vonatkoztatva erre már Vikár (1994) felhívja a figyelmet:.... az 1. sornak csak

egy része ismétlődik meg öt hanggal mélyebben a 3. sor azonos helyén, a 2. sornak pedig rendszerint a végét 
halljuk újra transzponálva a 4. sor, azaz a dallam legvégén."

28 Az egyedi kétsoros dalok leggyakoribb formája az abJ1!cb (6 db) ill. az A)SA (4 db) Ezen kívül a 
o V / a i  és a4 >b/ac-bői 1-1 db van. A négysoros típusokhoz csatolható kétsorosok formája leggyakoribb az a(v,5 
b(,)5 / ab (5 db), ezen kívül van egy-egy a4 b,5 / ab és ab5 / eb is.
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ózd-pentaton magyar csuvas cseremisz mongol evenki kínai
"a? a 41
a 5a 14
Ak5 *A8AvA 2
AtsÁ A kA 13 5 8
Ak6AJAk2A 10
a 6a -'a 2a 6 3
a 8a 5a 4a 17 12
a ' b ' a b 4 2
a -sb 5a b 12 3
Av^Bv’AB 1 2
részleges24
egyéb 6 24

Míg a magyar anyagban ez a hangnem hiányzik, a mongolban pedig igen ritka, a 
többi népnél szép számban szerepelnek szó-pentaton kvintváltó dallamok. Akárcsak la- 
pentaton esetben, itt is kevés a tökéletes kvintváltás és kevés a valódi kétmagú forma. Az 
Ak5A5AkA több népnél is fontos szerepet játszik. Általában véve a cseremisz és a csuvas 
hasonló, a többi pedig tőlük és egymástól is meglehetősen eltérő képet mutat. Egyedi, 
hogy az evenkiben sok a kétsoros forma, s ezek között van tökéletes kvintváltó. A cse
remisz és csuvas anyagban nagy számban látható A8A5A4A valamint A5B8AB forma 
csak szó-pentatonban és kizárólag ezeknél a népeknél látható. Az A6A5A2A forma a cse
remiszen kívül csak a csuvasban jelenik meg. A cseremisz és csuvas anyagban sok kü
lönböző forma van, míg az evenki és mongol anyagban kévést

űó-pentaton csuvas cseremisz mongol evenki kínai
A5A 14
A6AsA2A 6 1130
a 5b 5a b 531
a .5b 5a b 3
részleges 5 14
egyéb 2

űó-pentaton dallamok csak a cseremisz és a csuvas anyagban vannak nagyobb 
számban, mégpedig főleg A6A5A2A formában. Ezen kívül a cseremiszben sok a tökéletes 
kvintváltás is. A mongolban csak részleges efó-pentaton kvintváltás fordul elő, a magyar 
és az evenki anyagban az sem.

• Dallamívek . A félhang nélküli pentaton skálán történő dallammozgás jellem
zése nem könnyű feladat. A dallamvonal a hiányos skálán lépkedés-soráfl igen hamar

”  Pl. А,5Вк5АВ, AB’CB, A’BAC stb.
M Formájuk leggyakrabban A(V)6A5A(, , JA, tehát nem tökéletes szekvencia.
51 Egyes részleteikben többnyire A6A*A2A jellegűek, ahol AB=akJb/abî ; a3bk/abc, a:b/ac, aV a’a^, 

a4ak/a3a. Az A és а В sor között többnyire vannak párhuzamosságok, vagyis а В sor az A sor vonalát követi, 
esetleg kissé változó távolságban. Érdemes emlékeznünk arra, hogy a pentaton hangsor egyenetlen lépései
miatt még a hangról hangra követés is kissé eltérő dallamvonalakat ad.
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messzire eltávolodhat, majd ugyanolyan hirtelen vissza is térhet. Néha csak egy-egy hang 
figyelmen kívül hagyása után rajzolódik ki a forma, az alábbi összesítést mégis jellemző
nek tartom. A vizsgált dallamok alapvető dallammozgásai a következők.

Domb jellegű a) domb (= domb előtte kis ereszkedés vagy utána kis emelkedés; 
domb előtte vagy utána stagnáló mozgás); b) kettős domb (=ereszkcdés-domb, domb- 
ereszkedés); c) domb-völgy. VÖLGY JELLEGŰ a) völgy (=völgy előtte kis emelkedés vagy 
utána kis ereszkedés, völgyjelőtte vagy utána stagnáló mozgás); b) kettős völgy, c) völgy
domb. Ereszkedő a) egyszeres ereszkedő; b) kétszeres ereszkedő. Egyedi a) kis 
ambituson fcl-alá mozgó; b) nagy ambituson fel-alá mozgó.

Z.a-pentaton magyar csuvas cseremisz mongol evenki kínai
domb 22 14 57
kettős domb 2 9 17 4 38 14
domb-völgy 2 4 3 27
völgy 20 1
kettős völgy 1
völgy-domb 35 1 8 12 14
ereszkedő 2 1
2*ercszkcdö 2 1
egyedi 18 5 19 14 62

A magyar anyagban egyedi módon a sorok formája legtöbbször völgy, esetleg az 
elején vagy a végén kisebb felugrással ill. lelépéssel. A kettős domb a magyaron kívül 
szinte mindenhol fontos, és sok az egyedi forma is. A völgy-domb jelleg a magyar, cse
remisz és a mongol dallamokra, míg a domb a magyar, mongol és kínai dallamokra jellemző.

Szó-pcntaton csuvas cseremisz mongol evenki kínai
domb X 5 6 10
kettős domb 13 6 2 10
domb-völgy 3 10
völgy
kettős völgy
völgy-domb 1 10
ereszkedő 7
2*ereszkcdö 1
esycdi______ 14 11 8 28

Alapvető mindenhol a domb és kettős domb és sok az egyedi forma is. A csuvas- 
ban ereszkedő jelleg is fellép. Az evenkiben több forma oszlik el egyenletesen.

űó-pentaton csuvas cseremisz mongol evenki kínai
domb 10 3
kettős domb 6 2 14
domb-völgy 3 6
völgy 4
kettős völgy 1
völgy-domb 3 3 4
ereszkedő 1
egyedi 3
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A csuvas és cseremisz anyagban sok a domb, ám a kettős domb csak a cseremiszt 
jellemzi. A többi fonna hol az egyik, hol a másik népnél bukkan elő.

• Kadenciák

Ln-pentaton magyar csuvas cseremisz mongol evenki kínai
5(1)1 13 14
7(b3)b3 4
8(b3)4 11
4(5)V11 5 4 15
5(5)1 5 3 4 14
7(5)b3 25 3 14
8(5)4_______ 15 20 25 45 14 57

A magyar kvintváltó dallamoknak sokféle kadenciája van. Kiugróan sok minden 
népnél a 8(5)4, a cseremiszben ezen kívül a 4(5)VII-ből van sok. Egyes népeknél az 
5(5)1 és 7(5)b3-ból van még jelentősebb számban.

Szó-pentaton csuvas cseremisz mongol evenki
2(4)V 4
4(4)VI1 4
5(4)1 12 3
7(4)b3 18 16 10 48
8(4)4 6

Mindenhol sok a 7(4)b3, a mongol és az evenki anyagban pl. szinte csak ez van, 
míg a cseremisz és csuvas anyag sokkal színesebb képet mutat. A cseremisz-csuvas 
anyagban több 5(4) 1 is található. 8(4)4 kadencia csak a cseremisz anyagban van.

Dó-pentaton csuvas cseremisz mongol evenki kínai
5(7)1 6 7
7(7)b3 3
8(7)5 8
9(7)4 14
10(7)5 3
10(7)7 4

Szinte csak a cseremisz és csuvas anyagban vannak cfó-pentaton kvintváltók. 
5(7)1 mindkettőben megtalálható, ezen kívül a cseremiszben sok 8(7)5 van, a csuvasban 
pedig néhány 10-es első kadenciájú dallam.

KVINTVÁLTÓ DALLAMCSOPORTOK

Ebben a fejezetben az egyes népek kvintváltó stílusain belül a zeneileg összetar
tozó dallamcsoportokat igyekszem megmutatni. Elszigetelt dallamok hasonlósága nem 
mond sokat, de a dallamcsoportok között vont párhuzamok már beszédesek lehetnek, 
ezért csak olyan dallamcsoportokat vettem figyelembe, melyek legalább három különbö
ző, de mégis ugyanazt az eszmét hordozó dallamból állnak. Ugyanakkor a nagyon közeli
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variánsokat a csoport egyetlen tagjának számítom32. Ily módon a jelentékenyebb zenei 
gondolatok erősebben jelennek meg, a kevésbé jelentőseket pedig ez alkalommal figyel
men kívül hagyom.

Az alábbi dallamcsoportok zeneileg többé-kevésbé összetartoznak. Az összetarto
zást az azonos hangsor, az első sorok hasonló magassága, a hasonló kadenciák valamint 
az első sorok hasonló dallammozgása biztosítja33. Az első sor magasságáról néhány szót 
kell külön ejteni. Akárcsak a dallammozgásoknál itt is célszerű egy bizonyos összevonás, 
hiszen ha mechanikusan vennénk figyelembe az ambitusokat, akkor túl sok csoportot 
kapnánk. Az anyag tanulmányozása után úgy tűnik, hogy az első sorok magasságait a 
következő csoportokba lehet osztani: a) kis magasság, ahol a c fontos szerepet játszik, és 
a legmagasabb hang nem megy g  fölé; b) közepes magasság, ahova a d  és b' között moz
gó sorok kerülnek (ez a többség); c) nagy magasság, ahol a c' vagy annál is magasabb 
hang fontos szerepet játszik. A ritka kis magasságokra a szövegben utalok, a közepes 
magasságokat nem jelölöm, a nagy magasságokat pedig *-gal jelzem.

Természetesen nincs mód az összes dallam részletes ismertetésére, a dallamcso
portokhoz most általános leírást és egy-egy példát tudok adni.

LA-PENTATON DALLAMCSOPORTOK

Az egyes dallamcsoportok összevetésekor nem ismételgetem azt a közismert 
tényt, hogy a magyar dallamokban gyakran hallható a pentaton skálán kívül eső hang, 
míg a többi nép zenéjében ilyenek gyakorlatilag nem léteznek34.

Magyar la-peníaton dallamcsoportok
1. A ‘páva’-dallam 7(5)b3 és 7(b3)b3 kadenciákkal. Első sora egy 8.-tól 7. fokig 

haladó völgy, második sora pedig a 8. fokról az 5. fokra haladó völgy vagy egy b3-on 
záró ereszkedés {14a,b).

2. A ‘páva’-dallamtól eltérő 7(5)b3 kadenciás kvintváltók. Első soruk a 8. fokot 
írja körül, második soruk pedig egy magas csúcsú domb vagy egy völgy-domb {14c).

3. 4(5)V1I kadenciás kvintváltók. Első soruk 8. csúcsú domb, második soruk pe
dig az 5. fokra ereszkedik alá simán vagy domb formájában {14d). Előfordul hasonló 
kadencia alacsony első sorral is {14é).

4. Az 5(5)1 és 5(5)b3 kadenciás kvintváltók vegyes képet mutatnak, közös ben
nük az, hogy első és második soruk is -  esetleg egy felugrás után -  többnyire a 8. fokról 
hajlik alá {14J).

5. A 8(5)4 és 9(5)5 kadenciás kvintváltók némelyikének első két sora a ‘páva’- 
dallamhoz hasonlóan két völgyből állhat s a második völgy végén itt is van egy kis lehaj
lás. Ezek a sorok a 7-8-9. fokokról indulnak {14g).

32 Vagyis legalább a dallamsorok hosszának, ritmusának vagy a dallammenetnek észrevehető módon 
különbözőnek kell lenni.

33 A szótagszámot nem vehetjük alapul, mert ez a cseremisz, csuvas, mongol stb. népzenében sokkal 
rugalmasabb, mint a magyarban. Ugyanígy a szótagszámmal összefüggő ritmust sem lehet osztályozási szem
pontnak venni. Vikár László (1971, 1979) az azonos hangnemű dallamokat először kadencia szerint bontotta 
csoportokra, majd ezeket a csoportokat előbb az első sor dallamvonala (domború majd homorú), majd 
ambitusa szerint osztotta tovább. A kis ambilusú dallamokat megelőzik a nagy ambilusúak. Noha ez a csopor
tosítás igen alapvető szempontokat vett figyelembe, mégis sokszor kerültek egymás mellé olyan dallamok, 
melyeknek a dallamvonala nem hasonlít. Úgy tűnik, jobb eredményt kapunk, ha a dallamvonal ‘magasságát’ a 
rendezés korábbi fázisában vesszük figyelembe.

34 Kivéve természetesen a kétrendszerű kvintváltás máshogyan értelmezendő jelenségét.
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1. 4(5)VII kadenciás dallamok. Ezeket a rövid dallamokat az első sor la'-dó'-la'- 
mi-re váza jellemzi (3 db pl. 14h). Hasonlóak a magasabb első sorú magyar 4(5)VI1 
kadenciásokhoz (14d),

2. A 8(5)4 kadenciás dallamokat a la'-mi-la', dó'-la' (-mi)-la' váz jellemzi (15 db 
pl. J4i)i5. A csoport kisebb ambitusú dallamainak némelyikéhez állíthatunk hasonló ma
gyar dallamot (I4 f  és 14J). Ugyanakkor a cseremisz és a csuvas dallamok többségének 
első sora magasabb és hosszabb mint a magyar dallamoké, s míg a magyar dallamok 
többségében a kvintválasz reális, a csuvasban tonális és reális válasz is van, a cseremisz 
dallamok kvintválasza pedig tonális.

Cseremisz /я-pentaton dallamcsoportok
1. 4(5)VI1 kadenciák, főként domb vagy kettős domb első sorú dallamok (24 db 

pl. 14k). Soraik rendszerint hosszabbak és mozgékonyabbak, mint magyar ill. csuvas 
társaiké16 (pl. 14d,h).

2. 5(5)1 kadenciás vegyes csoport (4 db), dallamai az ilyen kadenciás magyar 
dallamokhoz hasonlóan nem nyújtanak egységes képet.

3. 7(5)b3 kadenciás vegyes csoport (4 db). Ez ugyan ‘páva’-kadencia, ám -  noha 
két darab rövidebb is van köztük57 -  a csuvas dallamok hangsúlyai, dallamvonala eltérő a 
‘páva’-dallam völgyeitől.

4. 8(5)4 kadenciás csoport, 20 domb ill. domb-völgy, 11 homorú jellegű dallam
mal (141,m). A csoportbeli cseremisz dallamok között a csuvas és magyar dallamoknál 
nagyobb ambitusúak is akadnak. Míg az ilyen kadenciájú magyar dallamok legmagasabb 
hangja g' vagy a', a csuvas dallamoké pedig b' és csak ritkán c*35 36 37 38, addig a cseremisz dal
lamok között gyakoribb a magas, tehát huzamosan b'-n tartózkodó, sőt c'-re is fellépő 
első sor.

Mongol /л-pentaton dallamcsoportok
1. Vegyes csoport, egyedi dallamokkal (6. példa). Szinte csak az a közös bennük, 

hogy egyes részeik között kvintpárhuzam van (10 db). Egyes dallamokban már kezdés
kor előfordul az 1. fok, s szinte minden csoportbeli dallamra jellemző, hogy a kvintpár
huzam inkább csak a sorok végén alakul ki.

2. A 8-5-4-1 ereszkedést karakteresen tartalmazó kétsoros dallamok (7. példa). 
Ezeket a dallamokat megfelelő négysorosakkal is egy csoportba lehetne tenni. Itt is gya
kori, hogy a kvintpárhuzam csak a sorok második felében alakul ki.

3. 8(5)4 kadenciás vagy ilyenre visszavezethető négysoros dallamok (8. példa). A 
mongol stílust egységes kadenciák, többé-kevésbé eltérő dallamvonalak és a sorhosszak
ban meglevő sokféleség jelemzi. E mongol dallamok egyrendszerüek, és sok dal első 
sora többnyire a c-g' sávban mozog. Jellemző rájuk a mi-la' kezdőlépés. Párhuzamba 
állítható a 8 e f é s még sok mongol dallam pl. Kodály (1937) No 15 és No 63-mal. 
Ugyanakkor van egy magasabb domb-völgy alakú hosszú sorokat tartalmazó réteg is (pl. 
8l,m,n,o,w). Vannak hasonló kadenciájú és magasságú cseremisz dallamok is (pl. 14k,m).

Csuvas /л-pentaton dallamcsoportok

35 Idetartozik egy-cgy 7(5)b3 és 7(7)4 kadenciás dallam is.
36 Akad példa rövidebb sorra is, pl. Vikár (1971) No. 270, de ez is jóval mozgékonyabb a magyar 

dallamoknál. Ugyanakkor megemlítem, hogy Kodály (1937) 23. példája (la'-la'-mi-mi dó'-dó'-li'-la' la'-szó' 
re) ugyanolyan nagyobb ambitusú ugráló föl-le mozgást végez, mint a cseremisz-csuvas dalok, bár az utóbbi
akban dallamkezdő la'-mi lépés nem fordul elő, hanem dallamkezdéskor rendszerint fölfelé ugranak.

37 Vikár (1979) No 280 és 281.
38 Kivéve a csuvas reális kvintváltókat, ahol a legmagasabb hang rendszerint a'.
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Az igen egységesnek mutatkozó kétsoros evenki kvintváltó dallamokat 5(5)1 és 
8(5)4 kadenciák és a jellemzően kettős domb formájú, alapvetően a d-g' ambituson belül 
mozgó első sor jellemzi (11b,d). Ezek a dallamok leginkább a mongol dallamokra ha
sonlítanak mi-la' kezdetű kis ambitusú első soraikkal.

Kínai /я-pentaton dallamcsoportok
Természetesen hét kínai kvintváltó dallam kevés ahhoz, hogy általános érvényű 

következtetéseket vonjunk le, ám még ebből a kevésből is kirajzolódik egy dallamcso
port, mely a hét dallam közül ötöt magába foglal. A dallamok jellemzői a 8(5)4 kadenci
ák és a 'magyarosan' lágyabb, csak egyetlen nagyobb ugrást tartalmazó domb-szerű, d-g' 
ambitusú dallammozgás. A dallamok mind egyrendszerück (13a-d). Magyar dallamokat 
is állíthatunk párhuzamba kínai dallamokkal, pl. 1 3 b -  Kodály (1937) No5 vagy 13f -  
Kodály (1937) No9. Ide csatolható az egyetlen kettős domb mozgású és 7(5)b3 kadenciá- 
jú dallam, melyhez Szabolcsi (1979:107 = 13a) hozott magyar, cseremisz, csuvas, kal
mük és mongol párhuzamot.

SZÓ-PENTATON DALLAMCSOPORTOK

Elöljáróban megemlítem, hogy a magyar anyagban igen ritka a szó-végződés39.
Csuvas szó-pentaton dallamcsoportok
1. 2(4)V kadenciák, dó'-szó' la'-mi vázú első sor, (3 db pl. 15a), Ezeket a dalla

mokat a jellegzetesen mélyen záró első sor teszi egyedivé.
2. 7(4)b3 és 4(4)VII kadenciák. E kétrendszerű dallamok rendszerint d-n vagy f-  

en indulnak4“, és két alcsoportra bonthatók. Az egyik alcsoport első sora középen leka
nyarodik c-re (15b), míg a másik csoport első sorai nem szállnak/ alá41 (16 db).

3. 5(4)1 kadenciák. E kétrendszerű dallamok is két alcsoportra bonthatók. Az 
egyiknek az első sora f-e t d-1 váltogatva ér g '-re, s onnan ugrik le d-те. A másik alcso
port dallamainak magasabb első sorai a' és/közö tt ugrálnak, mielőtt lemennének d-те (9 
db pl. 15c).

4. * Itt is a csuvas 2. csoportban látott 7(4)b3 és 4(4)VI1 kadenciákkal találkozunk, 
azonban most az első sor magasabb: jellemző a magas (c', d') kezdés, vagy egy /-rő l 
induló majd ugyanott (ill. c-n) végződő, középen kissé behorpadt domb (8 db pl. 15é).

Cseremisz szó-pentaton dallamcsoportok
1. 7(4)b3 kadenciák. A megfelelő csuvas csoporthoz hasonlóan ezek a dallamok is 

kétrendszerüek, és ez csoport is kettéoszlik. Az első alcsoport dallamainál az első sor

Evenki /я-pentaton dallamcsoportok

w A fínális-válással kapcsolatban: Pávai (93:150), Kodály (1937-1981:29), Paksa (1976), Szabolcsi 
(1956), Vargyas (1981:30-31), Vikár (1958a, 1986:61-62, 77. 93). Ide tartozik, hogy Kodály (1937: 20, 24) a 
‘Páva’ dallam ill. az ‘Azt hiszem, hogy’ esetében a második sor vegén az eredeti 5. fokról ЬЗ-ra történő válto
zást feltételez. Ugyanő Írja (1937:29): „A magyarban minden ötfokú dallam gj-n (la j) végződik, a keleti né
peknél vannak fj ( = S |) ,  b2 (=dó), c2 (=r), ritkábban d (=m) végű dallamok. Nálunk is sok lehetett valaha: 
Bartók: 193. sz. példája (Pt. 179.) Sí vég. A Székely Népdalok 107 alatt megvan rendes laj végű változata. Pt. 
142. Muz. Fo. 45. Il.b alatt pedig rfó-végű variánsa is van!" Kodály (1937:30) írja, hogy egyes dallamok végén 
(vagy a közepén) előfordulhat, hogy la helyett szó vagy dó áll (Pl. 293-296 és 407-408). „Többnyire a dó 
végűt kell újabb fejleménynek tartanunk." Vikár (1994:72) pedig így ír: „Bizonyos területeken, pl. a Közép- 
Volga-Káma vidékén nem ritka, hogy egy pentaton dallamnak két különböző végződése is lehet: pl. do vagy 
so, másutt so vagy la, esetleg so vagy re."

40 Sró-pcntaton esetben a csuvas dallamok első sorának 7. vagy 4. fokú zárlatát azonosnak vehetjük, 
ahogyan ezt az első illetve a harmadik sor végén hallható f - c  lecsúszás sugallja is (pl. No 223). Ezért a 7(4)3 
kadenciás dallamokat a 4(4)VII kadenciásokkal azonos csoportba helyezhetjük.

41 A kezdöhang néha lehet ugyan d  vagy c, de a dallam erről rögtön felugrik.
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közepe lemegy c-re (6 db pl. 15/), s ezek a dallamok nagy hasonlóságot mutatnak a 
megfelelő csuvas dallamokkal (pl. 15b).

2. A 8(4)4 kadenciás dallamokra jellemző a mozgalmas első sor, s az, hogy az el
ső sor közepe lemegy c-re (6 db pl. 15g),

3. * Azok az 5(4)1 kadenciás dallamok, melyeknek az első sora magasra felugrik 
majd leereszkedik, nem hasonlítanak a megfelelő csuvas dallamokra (2 db).

4. * 7(4)b3 kadenciás dallamok, melyeknek az első sora rendszerint egy vagy két 
magas domb (9 db pl. 15h). Ennek a csoportnak a dallamai hasonlóak a csuvas 4* cso
port dallamaihoz.

5. * 7(4)b3 kadenciák, a' körül ugráló mozgású első sorok, különböző dallamme
netekkel (9 db pl. 15i)

Mongol szd-pcntaton dallamcsoportok
7(4)b3 a kadenciája ötnek a nyolc szó-kvintváltóból. Van közöttük kétsoros {9d) 

és négysoros is (9e). A dallamok nem alkotnak homogén csoportot.
Evenki szó-pentaton dallamcsoportok
Szinte minden cvenki jzd-pcntaton dallamot a 7(4)b3 (belső) kadenciák jellemzik, 

közülük a kétsorosak egységes zenei stílust képviselnek. A kétsorosaknál is a dallam fő 
pihenő helyei, az első sor közepén a 7. fok, első sor végén a 4. fok és a második sor kö
zepén a b3. fok. Gyakori a domb ill. kis emelkedés majd domb alakú első sor, de van 
ugráló dallam is (pl. 12b). Ezek a dallamok általában egyrendszerüek, s a dallamok végén 
nem ritka az V. fok. Az első sorok többnyire c-g' ambituson belül mozognak, egyes dal
lamokban b -тс felugorva, de gyakoribb a b-re való lelépés. A kvintváltás többnyire igen 
szabályos. Ide tartozik két négysoros is, melyeknek van mongol párhuzama (1. 12p és 
mongol párhuzamát, pl. 9é).

Z)d-PENTATON DALLAMCSOPORTOK

Általánosságban elmondható, hogy a la-, szó- és tfó-pentaton hangnemek közül a 
/ű-pentaton a leggyakoribb és a ífó-pentaton a legritkább. Ezzel összhangban kevesebb és 
kisebb méretű dó-pentaton csoportokat találunk az egyes népeknél, sőt az sem ritka, hogy 
egyet sem.

Csuvas <fó-pentaton dallamcsoportok
1. 5(7)1 kadenciák, domb jellegű, a'vagy b' csúcsú első sorral (3 db pl. 16a),
2. * 7(7)b3, 10(7)7 [és 10(7)5] kadenciák, változatosan hullámzó, de mindig ma

gas (f-c ') első sorokkal (6 db pl. 16b),
3. * 5(7)1 kadenciák, belapult domb ill. 'magasról ereszkedés majd domb' formá

ban. A legmagasabb hang cl' vagy a k á r/ ' is lehet. (3 db pl. 16c),
Cseremisz </o-pentaton dallamcsoportok
A hegyi cseremiszek tonális dallamai tartoznak ide. 1) 5(7)1 kadenciák. Az első 

sor/ és b' között ugrálva halad előre, majd d-n zár. (3 db pl. 16d),
2*  5(7)1 kadenciák, magas csúcsú (11-12. sőt 14. fok) domb vagy kettős domb, a 

kezdő domb előtt néha kisebb ereszkedéssel (9 db pl. 16e). Hasonlatos a csuvas 3* cso
port dallamaihoz.

3. * 8(7)4 kadencia, magas csúcsú (11-12. fok), középen néha kissé belapult domb 
(6 db. pl. 16/),

4. * 8(7)4, 10(7)5 és 10(7)7 kadenciák, magas kezdéssel majd ereszkedő vagy ho
morú jellegű dallamsorral (16g). Egy-két hasonló csuvas dallam is van 1. csuvas 3* cso
port.
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A hat cfó-pentaton dallam közül vannak két- és négysorosak is. Két példát muta
tok, az első kisebb méretű és ambitusú (9i), a másik pedig a /а-pentatonoknál látott, 
hullámvonalban mozgó hosszabb sorokat tartalmaz (9k).

A KVINTVÁLTÓ STÍLUSOK ÁTTEKINTÉSE

A dallamcsoportokat részletesebben jpár áttekintettük, s çri rámutattál az egyes 
kadenciacsoportokon belüli eltérésekre. Most átfogó összehasonlítást készítek, és-most 
csak azokat a csoportokat vészelt? szemügyre, amelyeket legalább négy-öt, egymáshoz 
hasonló, de nem közvetlen variáns dallam alkot. Az eltérések ellenére a különböző népek 
azonos kadenciájú és hasonló mozgású pentaton kvintváltó dallamai egymáshoz jelentős 
mértékben hasonlítanak, így az alábbi csoportokban könnyen válogathatnánk párhuza
mokat. A magasabb dallammenetet most is *-gal jelölöm.

La-pentaton dallamcsoportok
7(5)b3 és 7(b3)b3 kadenciák, völgy kezdés: magyar ‘páva’, cseremisz (vegyes),
7(5)b3 kadencia, 8. fokú első sor: magyar
5(5)1 kadencia, vegyes csoport: magyar, cseremisz, evenki
4(5)VII kadencia, domb alakú kezdés: magyar, csuvas, cseremisz
8(5)4 kadencia, közepes magasság: magyar, csuvas, cseremisz, mongol42, evenki,

kínai
8(5)4* kadencia, magas: csuvas, cseremisz, mongol 
■Szd-pentaton dallamcsoportok
7(4)b3 kadencia, két alcsoporttal: csuvas [4(4)VII is], cseremisz [4(4)VII is], 

mongol (vegyes), evenki
7(4)b3* és 4(4)V1I* kadenciák, magas kezdés: csuvas, cseremisz 
5(4)1 kadencia, két alcsoporttal: csuvas 
8(4)4 kadencia, mozgalmas első sor: csuvas, cseremisz 
Z)d-pentaton dallamcsoportok
5(7)1 kadencia, domb kezdés: csuvas, cseremisz 
5(7)1* kadencia, domb ill. ereszkedő kezdés: csuvas, cseremisz 
7(7)b3*, 10(7)5* és 10(7)7* kadenciák: csuvas, cseremisz 
8(7)4* kadencia, belapult domb kezdés: cseremisz
Szó- és </ó-pentaton esetben feltűnő, hogy a cseremisz és a csuvas csoportok 

mennyire közel vannak egymáshoz. Ráadásul e hangnemekben a többi nép közül csak az 
evenkik 7(4)b3 kadenciás csoportja számít jelentősebbnek, máshol határozott dallamcso- 
port sem formálódik ki.

A la-pentaton eset más, itt a csoportok többségében cseremisz, csuvas és magyar 
dallamok is vannak. Ugyanakkor a 7(5—b3)b3 kadenciás ‘páva’-dallamnak csak magyar 
és cseremisz formája van, a 8(5)4 kadenciájú csoport pedig szinte minden népnél fontos 
szerepet játszik.

A dallamcsoportok tanúsága szerint legközelebb a cseremisz és a csuvas stílus 
van, majd ezekhez csatlakozik a magyar. Másik oldalon áll a mongol, a hozzá szorosan 
csatlakozó evenki és kínai dallamokkal. A két tömb között összeköttetést a /a-pentaton

Mongol rfo-pentaton dallamcsoportok

43 Szinte mindegyik mongol dallam ilyen.
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8(5)4, 8(5)4* és -  bár kevésbé -  a ízó-pentaton 7(4)b3 kadenciás csoportok dallamai 
létesítenek. Ugyanakkor számos további hasonlóságot és eltérést is megfigyelhetünk:

Hangnem. Gyakori a la- és a лго-pentaton, és jóval ritkább a dó. A magyar és kí
nai anyagban csak /a-pentaton van, a mongolban pedig a szó-pentaton is a ritka. Dó- 
pentaton csak a cseremisz és csuvas anyagban van nagyobb számban, a mongolban elő- 
előfordul, a többi népnél azonban legfeljebb mutatóban akad. Az evenki szó-pentaton 
dallamokban rendszerint a V. fok is szerepel.

Sorhossz. A magyar dallamok általában rövidebbek, míg a többi népnél hosszabb 
négysorosak is előfordulnak. Mindenhol előfordulnak kis- és nagyméretű négysoros for
mák is (kivéve a magyart, kínait).

Szerkezet. Általában ritka a tökéletes kvintválasz, a 3. sor eleje rendszerint magas. 
La- és jzó-pentatonban sok az Ak5A5AkA forma (kivéve evenki és kínai). A cseremisz 
anyag a legszabályosabb s a leginkább egymagú. Az A6A5A2A és hasonlójellegű formák 
a cseremiszben igen gyakoriak, ezen kívül csak a csuvasban fordulnak elő. Kevés a 
kétmagú forma (kivéve a magyart és a mongolt). A magyarban sok a részleges kvintvál- 
tás. A magyar ebben is közelebb áll a mongol stílushoz inkább kétmagú jellegével.

Dallamívek. Legfontosabb dallamív a kettős domb, kivéve a magyart, ahol a 
völgy játszik fontosabb szerepet. A völgy-domb jelleg a magyar, cseremisz és a mongol 
/a-pentaton dallamokra, míg a domb a magyar, mongol és kínai /a-pentaton dallamokra 
jellemző. A cseremisz-csuvas z/ó-kvintváltók mozgékonyak, nagy ambitusúak, a mongol 
í/ó-pentaton dalok legmagasabb hangja azonban a 7. vagy a 8. fok. A kép igen összetett.

Kadenciák. Legfontosabb /a-pentaton kadencia minden népnél a 8(5)4, ezen kívül 
a cseremiszben 1(5)VII, a magyarban pedig 7(5)b3-ból van sok. A magyar /a-pentaton 
dallamoknak sokféle kadenciája van. Legfontosabb jzó-kadencia mindenhol a 7(4)b3, 
ezen kívül a cseremisz és a csuvas anyagban 5(4)1 és 8(4)4 fordul elő. Négysoros dó- 
kvintváltók csak a cseremisz-csuvas anyagban 5(7)1 [cseremisz és csuvas] ill. 8(7)5 
[csak cseremisz]. Van tehát egy általános kadenciasor, ezen kívül főleg a cseremisz és 
csuvas stílus kadcnciái hasonlítanak. Figyelemreméltó, hogy míg a Volga-vidéken igen 
sokfajta kadencia van, addig a belső-mongóliai stílust lényegében két kadenciasor jel
lemzi.

Ambitusok. A legtöbb népnél kis és nagy ambitusú dallamok is megtalálhatók. 
Kivételt jelentenek a zömében kisebb ambitusú magyar és kínai dallamok.

Egy- és kétrendszerű kvintváltás. A magyar dalok jelentős részében a legmaga
sabb hang a g \  tehát nincs akadálya az egyrendszerű kvintváltásnak. I la magasabb hang 
van, az szinte mindig a', vagyis ilyenkor kétrendszerű kvintváltás jön létre. Az erdei
cseremiszek és a csuvasok ízó-pentaton kvintváltása kétrendszerű, azonban míg a hegyi 
cseremiszek /а-kvintváltása egyrendszerű, addig a csuvasoké egy- és kétrendszerű. 
Ugyanígy, a hegyi cseremiszek dó-kvintváltása egyrendszerű, a csuvasoké pedig 
kétrendszerű. Ezzel az összetett képpel szemben a mongol, evenki ill. kínai kvintváltás 
minden fajtája egyrendszerű.

Megemlítem még, hogy a magyar stílus dallammozgásai meglehetősen elütnek pl. 
a sokkal mozgalmasabb cseremisz-csuvas stílus mozgásaitól, ahol az első sorok ambitusa 
gyakran szeptim vagy nagyobb, és minden sorban több ugrás is található. A cseremisz- 
csuvas stílusban a magyarral szemben igen ritka a hangismétlés és mozgalmasságuk 
miatt a dallamívek jellemzése sok esetben nem könnyű.

Összességében ezen adatok alapján is azt mondhatjuk, hogy a Volga-vidéki és a 
belső-mongol stílusok igen sok szempontból elválnak egymástól, s a magyar stílus e két 
nagyobb tömb között helyezkedik el, a Volga-vidékihez közelebb.

19



ÖSSZEGZÉS

Láttuk, hogy a pentaton kvintváltás jelensége önálló stílusként három helyen for
dul elő, mégpedig a magyar területen kívül a cseremisz-csuvas határon mindkét népnél, 
valamint Belsö-Mongóliában szintén több népnél egyszerre. Vitathatatlan, hogy a Volga- 
vidéjci, a magyar és a belső-mongóliai kvintváltó stílusok között igen sok hasonlóság 
van. i Van-e genetikus összefüggés e kvintváltó stílusok között? Mint azt röviden áttekin
tettük, a magyar kutatók állásfoglalása nem egységes a cseremisz-csuvas és a magyar 
kvintváltás összefüggésében: van aki cáfolja, és van aki támogatja a genetikai összefüg
gés elméletét.

A belső-mongóliai és a magyar kvintváltó stílus genetikai összefüggéséről is ké
szíthető elmélet. Tudjuk, hogy a mai Mongólia területén az V. században hatalmas biro
dalmat hoztak létre a zsuanzsuanok (más néven keleti avarok), akiknek az egyik ága a 
var törzs volt. Kr. u. 552-ben a türk törzsszövetség legyőzte a zsuanzsuanokat, akiknek 
egy része a kínaiakhoz menekült, más részük keletre húzódott, legtöbbjük pedig nyugatra 
indult. 555-ben a varok a heftalita hunokkal együtt megjelentek Európában (a varhon 
törzsszövetség neve őrződhetett meg a magyar Várkony helynevekben). Bizonyosnak 
tűnik, hogy a zsuanzsuan és az avar birodalomban szerepet játszottak a varok, s legaláb
bis mindkét birodalom vezető rétegének egy részét ők alkották, talán nagyobb számban is 
jelen voltak. A honfoglaló magyarok pedig a Kárpát-medencében elszlávosodó, de még 
törökül (is) beszélő avarokat találtak. Elméletileg nem lenne tehát lehetetlen, hogy a 
kvintváltó stílust a magyarok az avaroktól tanulták volna. Mindez természetesen a sok 
magyarázat közül csak egy, s csak azt biztosítja, hogy ne kelljen elvileg kizárni a geneti
kai kapcsolat lehetőségét.

Ugyanakkor a három kvintváltó területet már igen nehéz egységes, összefüggő ke
retbe foglalni. Az mindenesetre kitűnik, hogy a kvintváltás nem csak a finnugor és török 
kultúrák találkozási pontjánál alakulhat ki. Közös mongol-török hagyomány sem lehet, 
mert igen kevés népnél fordul elő, s ráadásul igen fejlett forma.

Mi lehet e jelenség magyarázata? Egy nagy kör után talán ismét ott vagyunk, 
ahonnan elindultunk. A magyar népzenén kívül egyes finnugor, mongol és török népek 
zenéjében is fontos szerepet játszanak az ereszkedő pentaton dallamok, melyek a kínai
ban is előfordulnak. Az ereszkedés során az egyes dallamsorok között párhuzamosságok 
alakulhatnak ki, s e-párhuzamos daliamsorok közötti távolság igen könnyen lehet éppen 
egy kvint. Nem meglepő tehát, hogy egyes népek népzenéjében pentaton kvintváltó dal
lamok jönnek létre. Ráadásul e dallamok szerkezete fejlett s ugyanakkor maguk a dalla
mok a bennük rejlő ismétlések miatt könnyen megjegyezhetők. Ez lehet talán annak a 
magyarázata, hogy ha már kialakult egy két kvintváltó dallam, akkor hogyan jöhet azok
ból létre egy sok dallamot tartalmazó homogén kvintváltó stílus.

Ez a kikristályosodás tehát egy logikus folyamat, mely ereszkedő pentaton dal
lamelképzelésből egymástól távoli helyeken függetlenül is létrejöhet. Szinte azon kellene 
inkább csodálkoznunk, hogy miért nem játszik nagyobb szerepet más népek zenéjében.

Mi okozta a kikristályosodást? Ennek a kérdésnek a hiteles megválaszolása még 
várat magára.
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A ZENEI PÉLDÁK FORRÁSAI
(Mivel a MOl és az EV kötetekben nincsenek megszámozva a dallamok, 

itt az oldalszámot adom meg.)

]. példa: Anatóliai török kvintváltó dallamok a) Ereszkedő kvintváltós dallam (TRT 
No452), b) Táncdallam Malatya Darende falvából (TRT No 1625)

2. példa: Tatár részleges kvintváltós Kljuçarcv (1955) No 102
3. példa: Sárga ujgur részleges kvintváltós Zhang (1985) 5. példa
4. példa: Mongóliái kazak részleges kvintváltós KA 1 (1983) No242
5. példa: Tuvai kvartváltó dallam Kirgiz (1992) No9

példa: Mongol, nem la'-mi-re-la ereszkedésü kvintváltós dallamok а) МОЕ No 147., b) 
'  MOl-134.0., с) МОЕ No66, d) MOl-811.0., e) МОЕ Nol23, 0  MOl-911.0., g) 

MOl-151.0., h) MO1-709.O., i) МОЕ Nol04.o., j) MOl-251.0.
Э példa: Mongol la'-mi-re-la ereszkedésü kétsoros kvintváltó dallamok a) MOSH No69, 
• b) M01-587.0., с) MO1- 94.0., d) MOl-364.0., e) M01-48I.O., 0  M O l-54.0., g) 

MO 1-784.0.
3. példa: Mongol la'-mi-re-la ereszkedésü négysoros kvintváltó dallamok а) MO1-590.O.,

b) МОЕ No225, с) МОЕ No226, d) MO 1-521.0., e) MOl- 668, f) МОЕ No 162, g)
MO1-760.O., h) MOl-514.0., i) MO1-280.O., j) MOl-919.0., k) MOl-897.0., 1)
M01- 599.0., m) MOl-267.0., n) MOl-687.0., o) MOSH No71, p) MOl-679.0., q)
MO1-908.O., r) MO 1-788.0., s) MO1-540.O., t) MOl-778.0., u) МОЕ No76, v)
MOSH No86, z) MOSH No46, x) MO 1-463.0., y) MOSH No53, w) MOl-ЗЗО.о., 
v l) MOl-629.0.

9jpélda: Mongol szó- és dó-pentaton kvintváltó dallamok a) MOSH N ol, b) МОЕ No85,
c) MOl-235.0., d) M O l-459.0., e) MOl-614.0., 0  MOl-177.0., g) MOSH No47, h) 
МОЕ No 129, i) MOSH No29, j) MOl-25.0., k) MOSH No88, 1) MOl-164.0., m) 
MOSH NolO, n) MO 1-341.0., o) MOl-854.0., p) MO1- 557.0.

[/D. példa: Egyedi mongol dallamok а) МОЕ No92, b) MOl-781.0., c) MOl—456.0., d) 
л MOl-174.0., с) МОЕ No 163, О МОЕ No224, g) МОЕ No231 
llr-példa: Evenki la-kvintváltó dallamok, a) EV-187.0., b) EV-199.0., c) EV-39.0., d) 

EV-173.0., e) EV-148.0., 0  EV-115.0., g) EV -12.0., h) EV-178.0., i) EV-276.0./1. 
^  példa, j)EV-87.o.
12. példa: Evenki szó-kvintváltó dallamok, a) EV-215.0., b) EV-84.0., c) EV-239.0., d) 

EV-152.0., e) E V -121.0., f) EV-155.0., g) EV-168.0., h) EV-lOO.o., i) EV-209o„ j) 
EV-124.0., k) EV-6.0., 1) EV-MO.o., m) EV-143.0., n) EV-230.O., o) EV-190.O., p) 

I EV-268.0., q) EV-81 .o., r) EV-61 .o.
t â  példa: Kínai kvintváltó dallamok L/i-PENTATON: a) Szabolcsi (1979:107), b) Szabol

c s i  (1979:109), c) Vikár (1958b:430, 3. példa, Bclsö-Mongóliából), d) Vikár (1958b, 
431, 1. példa Shantungból), e) Vikár (1958b:431, 2. példa Choekyangból), Dó- 
PENTATON: f) Vikár (1958b, 3. példa a belső-mongóliai Hailarból).

14. példa: Magyar, cseremisz és csuvas la-pentaton kvintváltó dallamok MAGYAR 
DALLAMOK Vargyas (1981)-ből: a) 02, b) 03, c) 016, d) 023, e) 024, f) 037, g) Ko
dály (1937) No33; CSUVAS DALLAMOK Vikár (1979)-ből: h) No289, i) No298, j) 
No295; CSEREMISZ DALLAMOK Vikár (1971 )-ből: k) No258, l)No305, m) No289

15. példa: Csuvas és cseremisz szó-pentaton kvintváltó dallamok CSUVAS DALLAMOK 
Vikár (1979)-böl: a) No271, b) No256, c) No242, d) No235, e) No229; C s e r e m is z  
d a l l a m o k  Vikár (1971 )-ből: 0  No 196, g) No214, h) No206, i) No202
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16. példa: Csuvas és cseremisz dó-pentaton kvintváltó dallamok CSUVAS DALLAMOK 
Vikár (1979)-böl: a) No324, b) No330, c) No327; CSEREMISZ DALLAMOK Vikár 
(1971)-ből: d) No222, e) No226, 0  No238, g) No247
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1. példa Anatóliai kvintváltó dallamok

2. példa Kvartváltó tatár dallam

3. példa Sárga ujgur dallam párhuzamos mozgásokkal ^  и.«?
A5-4
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5. példa Tuvai kvartváltó dallara



6. példa Kvintváltó jellegű lá-pentaton mongol dallamok nem 8-5-4-1 ereszkedéssel
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7. példa 8(5)4 belső kadcnciás mongol kvintváltó dallamok
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10. példa Egyéb mongol jelenségek
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12. példa Evenki szó-pcntaton dallamok
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13. példa Kimi kvintviltő dallamok
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]4. példa Magyar csuvas és cseremisz lá-pentaton kvintváltó dallamok
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15. példa Csuvas és cseremisz szó-pentaton dallamok
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