
A zagyvarékasi siratódallam

Paulovics Géza egy nagyon érdekes régies siratódallamot közölt zagyvarékasi
gyűjtéséből a Damjanich Múzeum kiadásában megjelenő Múzeumi Levelek 4. szá-
mában, 1961-ben. A dallam első szakaszát itt reprodukáljuk. Paulovics még egy
szakasz dallamát közli az idézett helyen. Ez alig tér el az első szakaszétól. Eltéré-
seinek nagyrészét a rögtönzött prózai szöveg szótagszámának változása okozza.
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I. dallampélda

E dallam hangterjedelmének és hangnemének meghatározásában nem érthetünk
egyet a gyűjtővel, aki - mint az európai folkloristák általában, - nem tud szaba-
dulni az újkori európai zene elméletéből származó előítéletektől. Véleményünk
szerint a dallam hangterjedelmét össze lehet ugyan hasonlítani a diatonikus hangsor
heptachordjának (hét szomszédos fokának) terjedelmével, de nem lehet azonosítani
vele, mint gyűjtőnk teszi és nem lehet „héthangú dallam"-nak bélyegezni az öthangú
melódiát. Ez a meghatározás helytelen képzeteket kélt az olvasóban és tévútra vezeti
őt a korunkban felfedezett, de voltaképpen még ismeretlen zenei világok dzsunge-
lében.

Még nagyobb zavart kelt a gyűjtő a dallam hangnemének hibás meghatározá-
sával. Ez ugyanis ellentmond a dallam hangterjedelmével kapcsolatos megállapí-
tásnak is. Paulovics szerint a dallam hangneme la-pentaton „friges félzárlattal".
A szakirodalom a kínai klasszikus zene ötfokú hangrendszerét nevezi pentatonnak.
Ennek a hangrendszernek a magyar emlékeit Bartók Béla és Kodály Zoltán ismer-
tették, a hangrendszer hangközeinek pszichológiai összefügéseit pedig e sorok írója
mutatta ki (Ethnographia, 1962.). Ha a zagyvarékasi siratódallam hanganyagát összs-
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hasonlítjuk a pentaton hangrendszerével, kiderül, hogy a kettő következetesen eitér
egymástól.

A rékasf sirató hangsora
ereszkedő menetben: (fa) (mi) re do - la - fa mi

A pentaton hangsor
megfelelő szakasza: - mi re do - la szol - mi

A rékasi dallam hangsora és hangrendszere is ötfokú, de lényegesen eltér a magyar
népzene kínai jellegű ötfokúságától. Annak kisebb és nagyobb szekund-hangközei egyen-
letesen oszlanak el a hangsoron, ez utóbbié viszont egyenetlenül. Ne a diatonikus
(hétfokú) hangrendszer megszokott szekundjaira gondoljunk, hanem a pentaton, ill.
a zagyvarékasi dallam hangsorának szomszédos fokaira. A diatonikus terceknek
megfelelő nagyságú nagyobb szekund hangközök egymás szomszédságában vannak a
rékasi hangsorban, a diatonikus szekundok nagyságának megfelelő kisebb hangközök-
től elkülönülten.

A rékasi sirató hangsora nem elszigetelt jelenség sem a magyar, sem a kelet-
európai néphagyományban. Előfordul a szláv népek zenéjében is, de gyakoribb a
finnugor népeknél. E sorok írójának kutatásai arra az eredményre vezettek, hogy ez
és más rokon hangsorok az őskori indogermán kultúrhatás folyamán kerültek bele a
finnugor népek zenei hagyományaiba. (Erről bővebben az Études Finno-Ougriennes
1965. évi kötetében.) Így magyarázható meg, hogy az indiai brahmanok énekeivel
rokon dallamok a finnugor népek legtöbbjének zenéjében megtalálható.

A zagyvarékasi siratódallam variánsa is megtalálható a Felber Ervin által lejegy-
zett és publikált brahmanista dallamok között (Sitzungsberichte der Akademie der
Wissenschaften, Wien, 1912., Bd. 170/7. Nr. 437.) Az alább bemutatott dallamot egy
43 éves madraszi brahmán könyvkereskedő énekelte Exner Félix német meteorológus
fonográfjába 1904-ben.
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2. dallampélda

E dallam hangterjedelme egy fokkal szűkebb, mint a zagyvarékasi siratóé, mert
hiányzik belőle a re hang. Egy alkalommal viszont előfordul benne a szol hang is
(csillaggál jelölve). A dallam fordulatai egyébként nagyjából megegyeznek a mi sira-
tónkkal, csak a második és a harmadik sor vége van fölcsapva, a magyartól eltérően.

A szol hang megjelölése nem okozhat aggodalmat sem a két dallam azonosítása,
sem az archaikus hangrendszer meghatározása tekintetében. A régi hindu zeneelmélet
ugyanis szintén megállapította ennek a hangsornak a törzshangjait és figyelembe vette
annak járulékos, esetlegesen fellépő elemeit is. (Vö. Daniélou, Alain: Traité de
musicologie comparée. Paris, 1959. p. 97.) A hinduk így nevezték el a hangsor egyes
fokait:
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fa - prathama (első) •
mi - dvitiya (második)
re - tritiya (harmadik)
do - chaturtha (negyedik) - • • •
la - panchama (ötödik)
A járulékos hangokat viszont így nevezték cl:
szol - krishta (elvont)
szi - atisvara (szélső)
A nyugateurópai népek folklórjában is élnek még ennek a régi, az Indogermán

őskorból származtatható hangrendszernek az emlékei, fölmerül tehát a kérdés, hogy
a jászok nem eredeti indogermán nyelvű kultúrájuk emlékeként őrizték-e meg nap-
jainkig. Egyelőre bajos határozott választ adni erre a kérdésre. Ez a siratódallam a
magyar nyelvterület más részein is élt napjainkig, ha nem is őrizte meg mindenütt
ilyen tisztán eredeti hangrendszerét. Egy bátmonostori származású dávodi asszony,
özv. Pásti Józsefné, 58 éves korában, 1963-ban így énekelte bele a bajai Türr István
Múzeum magnetofonjába:
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3. dallampélda

Bátmonostor és környéke a német-török háború után részben felvidéki szár-
mazású magyar telepesekkel népesült be, tehát esetleg ez a dallam is a Jászságból
származtatható. Az ide tartozó magyar siratódallamok eredetéről azonban majd csak
a Magyar Népzene Tára most készülő V. kötetének megjelenése után formálhatunk
határozott véleményt, ez a kötet tartalmazza ugyanis az eddig feljegyzett sirató-
dallamok teljes gyűjteményét.

A dallamok távoli nyelvrokonainknál, a mordvinoknál feljegyzett variánsa arra
utal, hogy más, ősindogermán jellegű dallamainkkal együtt, a finnugor őskor emlé-
két keressük benne. A mordvin epikus ének dallamát Ucsajev R. F. mordvin tanító
jegyezte fel Arcsilou-vele (oroszul Szuhoj-Karabulak) nevű faluban a századforduló
táján és Sabmatov A. orosz folkloiista publikálta Mordovszkij Etnograficseszkij
Zbornik című gyűjteményében, Péterváron, 1910-ben (556. 1. 60. sz.);
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4. dallampélda

A régi hangrendszerek felismerésében és emlékeinek összegyűjtésében még alig
tettük meg a kezdő lépéseket. De máris nagy távlatok nyílnak meg előttünk, ha
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temes érvényűek, hanem csak az újkori európai zeneművekre vonatkoztathatók, s á
térben, vagy időben távoleső zenekultúrák törvényeit magukból a dallamokból kell
ellesnünük.

Igen tanulságos ebből a szempontból is a zagyvarékasi sirató dallama. Ez egy
kis motívumot (a) ismételget, a hangsor különböző fokain imitálva azt (a2 és aj),
néha elhagyva a motívum kezdőhangját (-i), vagy elébe téve egy új kezdőhangot
(+i). Az imitációkban a diatonikus fél és egész hangközöknek megfelelő nagyságú
ősindogermán szekundoknak a diatonikus kis és nagytercnek megfelelő ősindoger-
mán szekundok válaszolnak. Ennek a négyféle hangköznek egyenlő értékű szekund
hangközként való asszociációja a finnugor és a hindu dallamokban egyaránt meg-
figyelhető. Hasonló összefüggéseket állapíthatunk meg az említett dallamokban az
ősindogermán tercek között is, ezek azonban nem fordulnak elő a zagyvarékasi sira-
tóban. Az ősindogermán zenei hangrendszer éppen olyan bonyolult, mint a régi,
vagy régies indogermán nyelvek nyelvtana. A zagyvarékasi siratódallam igen értékes
emléke ennek a történeti és művészeti szempontból egyaránt figyelemreméltó zenei
hangrendszernek.

LÜJÍÖ GÁBOR

OLVASÓINKHOZ

Jelen számunkkal a Jászkunság w-ik évfolyamának utolsó számát adjuk közre,
jgóyben a n-ik évfolyamot egy kettős számmal nyitjuk, amelyben a felszabadulás óta
elért eredményekkel foglalkoznak cikkíróink, de a különféle szaktudományok terü-
letéről is adunk közre tanulmányokat.

Kérjük hűséges olvasóinkat és előfizetőinket, hogy kritikájukkal, tanácsaikkal
segítsék folyóiratunk munkáját. (Szerk.)
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