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Birtalan József – Széki rapszódia
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Szék az Észak-Mezőséghez tartozó nagyközség. A székiek rendkívül gazdag
népzenei hagyományát Lajtha László felfedezésszámba menő, 1940–1941
között végzett gyűjtése tárta fel. A gyűjtés anyagát 1954-ben, a Széki gyűjtés
című kötetben adta ki. A kötetben a helyi hangszeres együttesek előadásában
elhangzott dallamokat teljes kíséretükkel, részletes lejegyzésben közölte, ezáltal elsőnek tett közzé olyan anyagot, amely a népi harmonizálás későbbi
tanulmányozását lehetővé tette. A kötet hangszerkísérettel, valamint kíséret
nélkül énekelt dallamokat is tartalmaz.
Birtalan József a Széki rapszódiát 1980 júniusában írta vegyeskarra négy
szólistával (S A T B) és vonósnégyesre (I–II hegedű, brácsa, nagybőgő). A mű
hét tételének előadásmódja: Poco rubato, Grave, Giusto, Poco rubato, Giusto,
Allegro és Giusto poco più mosso. A bemutatóra a marosvásárhelyi Maros Művészegyüttes Énekkara és Vonósnégyese előadásában került sor 1980 júliusában. A mű kéziratban maradt.
Birtalan József a Román Zeneszerző Szövetség számára írt elemzésében
így jellemezte a művét:
„Szék népzenéje az egyik legjellegzetesebb folklorisztikai forrása az erdélyi Mezőségnek. Nem véletlen, hogy jelentős népzenekutatók merítettek
munkáikhoz ebből a gazdag zenei forrásból.
A Széki rapszódia megalkotása természetes következménye annak a hoszszas kutatómunkának, amelynek során e tájegység zenéjének hiteles dallamait igyekeztem felkutatni.
Ennek a zenei környezetnek elsősorban a sajátos harmóniavilágáról kell
említést tenni. A kevés hangszerre írt zenekari kíséret – egy hegedű, egy háromhúrú brácsa (kontra), egy nagybőgő – szinte teljes egészében megkerüli
a klasszikus harmonizálás szabályait és a dallamot dúr akkordokkal kíséri
akkor is, amikor az moll fordulatokat hoz. Kivételt képeznek egyes dallam122
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végi kadenciák (IV-V-I), de ez a jelenség nem általános. Meg kell jegyezni,
hogy többnyire a basszus kíséri oktávpárhuzamban a kórus vagy a hegedű
intonálta dallamot (amennyiben a hangszeres technikai felkészültsége azt
lehetővé teszi). Az ily módon keletkezett két-három oktávnyi távolságot a
brácsa vagy a kontra tölti ki dúr akkordokkal.
Jelen műben éppen ezeket a sajátos harmóniafűzéseket és figurációkat
igyekeztem kidomborítani. Annak ellenére, hogy Széken a gazdagon díszített unisono éneklés a hagyományos, gyakran népi zenekari kísérettel, a magam során bátorkodtam ezt az előadásmódot vegyeskari formára átvinni
énekes szólistákkal és hangszeres kísérettel.
A művet 1980-ban komponáltam vegyeskarra, (a kórusból kiemelt) énekes szólistákra, első-második hegedűre, brácsára és nagybőgőre. Megjegyzem, hogy ezen négy hangszer használata annak tulajdonítható, hogy mi
nem rendelkezünk a speciális, háromhúrú kontrával – ehelyett alkalmaztam
a második hegedűt és klasszikus brácsát.
A mű hét részből áll és mindenik a háromtagúság elvét követi. Hangulatával és tartalmával egyaránt azt a virtuozitást és optimizmust kívántam
hangsúlyozni, amelyek népünk zenéjét jellemzik. Művem előadásának időtartama kb. 12 perc, nehézségi foka közepes”.1

1. A feldolgozott népdalok
I. tétel: Diófából van a babámnak ágya…
A pentaton alaphangkészletű dallamban a szótaghordozó, váltó vagy átfutó
pien-hangok meghonosodása a hangsort természetes mollá alakította. A szakasz zárófordulatában bőmásodos lépéssel kromatikus fríg zárlat jelenik meg
(a feldolgozásban á-mollban cisz-b, e-mollban gisz-f). A pentaton fokok ismétlése, a dallamfordulatok és a zárlatok rendje alapján ezt a dallamot a pszalmodizáló stílushoz sorolja a szaktudomány. Változatai csak a Mezőségen
találhatók.2
A szakasz négysoros, ABCD szerkezetű, a zárlatok rendje 4 b3 VII 1. A 11
szótagú dallamban a harmadik sor 8+7 szótagúvá bővül. A ritmusképletek a
Mezőségen, valamint más erdélyi tájegységeken is, a poco rubato előadásmódban gyakorta aszimmetrikus képletekké alakulnak. A bővült szótagszámú,
8+7 szótagú harmadik sorban a 7 szótagú verssor a záróképletet bontja fel.

1
2

Románból fordította Boros-Konrád Erzsébet.
MNTK I. 31. típus. RMNd 104. sz. és a jegyzet.
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1. példa

II. tétel: Elmegyek, elmegyek…
A hatszótagú dallam főhangjai és fordulatai pentaton eredetre vallanak; a
szótaghordozó, átfutó hangként meghonosodott pien-hangok a finálistól
nagy szext és nagy szekund távolságra vannak, így a hangsor dór színezetű.
A régi pentaton réteg ereszkedő vonalú típusai közé sorolható. A zárlatok
rendje 4 1 VII 1, a dallamszerkezet ABCD. Közeli változatai eddig csak Székről ismertek.3
III. tétel: Kimentem én az erdőbe…
A dallamnak csak egy közölt, hangszeres változata található Lajtha széki
gyűjtésében.4
A feldolgozott vokális dallam hangsora tiszta pentaton, ereszkedő dallamvonalával és a 7 b3 b3 1-en elhelyezkedő zárlataival a kvintváltás nyomait hordozó dallamokhoz tartozik. A ritmusszerkezet arra vall, hogy 11 szótagú képletből alakult át, a hozzátársított 8 szótagú versből és szóismétlésből
álló 4 szótagú toldás méretéhez igazodva (a záróképlet első negyede két
nyolcadra bomlott fel).
2. példa

3
4
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RMNd 38. Lajtha II. 25. hangszerkíséretes ének; Járdányi I. katalógusában a 148. sz. rokon
típus nyolcszótagú.
Lajtha II. 9. sz.
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IV. tétel: Ablakomba besütött a holdvilág…
A szeptim hangterjedelmű, dór hangsorú dallam vonalának csúcspontja a
középső sorokban van, zárlatai mélyen helyezkednek el, az első és negyedik
sor dallama hasonló: a kadenciarend 2 2 4 1, a szerkezet ABBkAvk; mindezek
alapján a kisambitusú újabb réteghez sorolja a szaktudomány.5 A Mezőségen
általánosan elterjedt dallamot poco rubatóban éneklik, a ritmus szerkezetében
ugyanaz az aszimmetrikus képlet található, mint az I. tétel dallamában.
V. tétel: Húzzad, cigány…
A fődallam hangsora plagális dúr. A kadenciarend 1 1 V 1, a dallamszerkezet AABC. A kisambitusú újabb réteg általánosan elterjedt típusai közé
tartozik.6 Az 1., 2. és 4. sor ritmusa negyedlüktetésű, a képletek alkalmazkodóak (4/4-es ütemben nyújtott és éles ritmusok); a harmadik dallamsor két
nyolc szótagú verssor méretére bővül, a ritmus átvált nyolcadlüktetésre és a
képletek 5/8-adosak (akárcsak az első tétel dallamának harmadik sorában).
A második dúr hangsorú dallam hangszeres; a tételben utójáték szerepét
tölti be. Szerkezete kötetlen: variálva többször ismételt 8 ütemes egységekben, szinte megszakítatlan sorban következő, tizenhatod mozgású figurációkból épül fel. A vokális rész helyét a táncszók – népi elnevezéssel
„csujogatások” – töltik be.
A táncfolyamatban a népzenészek – a fődallamok mellett – gyakran játszanak úgynevezett „közjátékokat”, amelyeket két fődallam közé, de a fődallam után vagy előtt is beiktatnak. Jellegükben ezek a dallamok elütnek a
strófikus szerkezetű dallamoktól, mivel rendszerint csak ismételt motívumokból és tizenhatod mozgású figurációk láncolatából állnak; az összetevő
elemeket és a szerkezetet rögtönözve, széles skálán variálják.7 Közjátékok az
említett dallamon kívül, más tételekben is előfordulnak.
VI. tétel: A szép asszony tovalát…
A ritmusszerkezet és a sorok 4×2/4-et kitevő terjedelme alapján a dallam
az úgynevezett „kanásztáncok” csoportjába tartozik. A sorok zenei
metrumától eltérően, ebben a dalban minden dallamsorra két-két 7 vagy 8
szótagú verssort alkalmaznak. A hangsor – relatív lá végződésű – tiszta pen-

5
6
7

MNTK IV. 40. típus; Lajtha I. 17. sz., Szépkenyerűszentmárton.
MNTK IV. 359. típus; változatok RMNd 82. sz., Lajtha II. 24. sz., ének és hangszerkíséret.
Leírásukat lásd: Pávai István, Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje. Teleki László
Alapítvány, Budapest, 1993, 166–167.
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taton, idegen hangok csak melizmákban és a a kíséretben fordulnak elő. Dallamszerkezete AAkBBk, a zárlatok rendje b3 1 5 1.
A vokális dallamot még eddig nem közölték, dallamrokonság alapján a
kisambitusú régi rétegbe sorolható. A hangszeres változat Lajha széki gyűjtésében található.8
A tétel második dallama hangszeres közjáték. Az előtag ismétlő soros, a
hangsor alsó tetrachordján forgó moll jellegű motívumokból épül fel. Az
utótag oktávterjedelmű, hangsora mixolíd.9
VII. tétel: Aj, Istenem, adj egy jót
A dallam a népi gyakorlatban inkább hangszeres formában ismert, amelyre tánc közben különböző szövegeket alkalmaznak. Közeli vokális változata
a típuskatalógusokban nem szerepel, de a szerkezeti vonások alapján egyértelműen a diatonikus recitáló stílusba tartozik. Ebben a stílusban a típusok
legnagyobb része dór hangsorú, egyes változatoknál a finális a második fokon van, így a hangsor fríggé válik. A jelen dallam fríg hangsora is így értelmezendő.10
A dallamszerkezet ABCD, a kadenciák rendje 4 b3 b2 1. A fríg hangsorban
az alkalmi módosítások helyenként bőmásodos lépéseket eredményeznek (a
feldolgozásban á-frígben gisz-f és cisz-b).

2. A hangszeres kíséret
2.1. Szöveges és hangszeres dallamváltozatok
A szöveggel énekelt és a hangszeren – jelen esetben hegedűn – játszott dallamok között kisebb-nagyobb eltérések szoktak lenni. A kétféle előadásmód
előidézte különbségekből az együtthangzásban heterofónia keletkezik.
A Széki rapszódiában feldolgozott szöveges dallamok általában szillabikusak, azaz minden szótagra egy hangot énekelnek. A poco rubato előadásmód és a lassúbb tempó lehetővé teszi a díszítő hangok beiktatását; nagyobb
terjedelmű díszítések csak a szóló-részeknél fordulnak elő. A gyorsabb tempóban énekelt táncdallamokban kevés a díszítés – ezzel szemben a hegedűn
játszott dallamok mindenikében vannak díszítések, vagy a hosszabb hangok

8 Lajtha II. 8. sz.; vokális rokona MNTK III. 117. típus.
9 Lajtha II. 7. sz.
10 Lajtha II. 21. sz. hangszeres; Pávai, 1993, példatár 75. sz. más szöveggel; rokon típus: Pávai, 1993. példatár 89. sz. fríg, MNTK II. 33, dór.
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időtartamát tizenhatod mozgású, körülíró figurációk töltik ki. A hegedűsök
a szakaszok vagy az egyes sorok elejére három-négy rövid hangból álló „felütést” szoktak iktatni és/vagy a záróhang után is játszanak egy kisebb vagy
akár nagyobb futamot.
A 3. példában a hegedű dallamának széles ívű melizmái ellenére jól kirajzolódik a dallam.
3. példa (4. tétel 2. szakasz, előtag, 164–171 ütem)
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A vokális és a hangszeres dallam közötti különbség lényegesebb is lehet,
olyannyira, hogy a dallamvonaluk sem egyezik. Ilyen eltérések a szakasz
egy részére, főleg az előtagra szoktak kiterjedni, amikor a dallamot teljesen
megmásítják a hangszeres figurációk, legfeljebb néhány ponton találkozik a
két dallam (4. példa). Az utótagban vagy a következő szakaszban rendszerint már jól felimerhető a dallam váza.
4. példa (2. tétel, 1. szakasz, előtag, 75–78 ütem)

A 3–4. példában idézett részleteken kívül, a két dallam közötti eltérések a
további, teljes hangszerkísérettel idézett példákban is megfigyelhetők.
2.2. A kíséret ritmusa
A kíséret fontos tényezője a tempó és a ritmus, amely nemcsak a tánckíséret mellőzhetetlen eleme, hanem a hangulati tartalom leghatásosabb kifejező eszköze
is. A harmonikus kíséret ritmikáját a népzenészek saját elnevezéseikkel különböztetik meg.11
A lassú tempójú kíséretritmus kétféle. A sánta dűvő elnevezésű képlet
aszimmetrikus – a népzenei lejegyzésekben rendszerint kvintolával jelölik,
az itteni feldolgozásban lejegyzésmódja 2+3 összetételű 5/8-ados ütemekben,
vokális megfelelője négy szótagos felbontásban fennebb az 1.sz. ritmuspéldában látható. Az egyenletes negyedlüktetésű „lassú dűvő” egymás melletti
két lüktetését egy vonóra veszik.
A „gyors dűvő” nyolcadlüktetésű, két-két nyolcad esik egy vonóra.
A gyors tempójú kíséret sajátos alakja az „esztám”. A képletekben a nagybőgőn játszott hangok negyedértékenként, a kontrán játszott akkordok pedig szünetekkel megszakítva a páros számú nyolcadokon szólalnak meg.

11 Pávai, i. m., 87–96.
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5. példa

2.3. Harmonikus kíséret
A közép-erdélyi tájegységek hangszeres népi gyakorlatában a harmonikus kíséretet játszó hangszerek közül legelterjedtebb a háromhúros „kontra”. A brácsából vagy hegedűből átalakított hangszer pallója (lába) egyenes,
így a három húr egy síkban fekszik, és egyszerre szólaltatható meg. A hangolás g d1 á (az á-húr egy oktávval mélyebb a szokásosnál). Szűkfekvésű
akkordok szólaltathatók meg rajta. Hangzása telt, erős.
Pávai István a népi harmonikus kíséret általános vonásait a következőképpen foglalta össze:12
– A harmonizálás alapeleme a dúr hármashangzat; előfordulhatnak hiányos akkordok, ritkán moll, szűkített vagy hiányos szeptimakkordok.
– A harmónia két alapelv szerint alakul ki.
Az első a dallamkövetés elve – a hegedűn játszott dallam pillérhangjaira
épülő dúrhármasok megszólaltatása, moll jellegű móduszokban vagy lávégű pentatóniában is. Az így létrejött akkordfűzésnek nincs más logikai indoklása, csak a dallamhangok vezérlik. Ezért ez nem tekinthető modális harmonizálásnak, még akkor sem, ha helyenként az európai műzenére jellemző
kapcsolat alakul ki.
A másik elv a klasszikus zenéből ismert funkciós vonzás elve, a dallamkövetési elv rovására. A népi harmónia elsősorban a dallamkövetésre épül, a funkciós elv inkább zárlatok megerősítésére szolgál. A gyakorlatban a kétféle elv
keveredhet, és ugyanahhoz a dallamhoz többféle kíséret társulhat. Az alapelvek alkalmazása nem minden előadásban érvényesül maradéktalanul, az akkordok közé kerülhetnek a dallamtól vagy az akkordtól idegen hangok is.
A dallamtól idegen harmónia úgy is létrejöhet, hogy egy nagyobb dallamegységet egyazon akkord ismétlése kísér. Más esetben nagyobb egységre a
dallamtól független sztereotip akkordváltások sora is kerülhet.

12 Pávai István, Népi harmóniavilág. In: Művelődés, 1980/XXXIII, 1. sz., 25–26.
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A Széki rapszódia hangszeres kíséretének alább következő bemutatásában
a kíséretmódokat a népi gyakorlatra jellemző alapelvek figyelembevételével
elemeztük és csoportosítottuk.
A hangszerelésben a népi gyakorlatra jellemző háromhúrú kontrát a II.
hegedű és a brácsa helyettesíti, amelyeken kettősfogásokkal kontráznak; itt a
harmonikus kíséret akkordjainak összetevői kettesével oszlanak el, így a hármashangzatok egyik hangja megkettőződik. Akárcsak a népi gyakorlatban,
itt is megfigyelhető, hogy a hangzatfűzéseknél nagyon gyakran a közös hang
megtartása és a kis lépések elve érvényesül.
Dallamkövetés
A nagybőgő a dallam főbb hangjait játssza, ehhez viszonyítva a hangzatok
nagy többsége alaphelyzetű dúr hármas. A II. hegedűn és a brácsán esetenként megfordításban elhelyezett akkordnak az alaphangja egyezik a nagybőgő hangjával. A nagybőgő szólamát véve alapul, ritkábban fordul elő szextmegfordítás, üres kvart/kvint, terc nélküli négyeshangzat, valamint olyan
hangzat, amelynek a dallamhang nem az alapja, hanem terce vagy kvintje.
Mivel az egyes kíséretféleségekben az akkordok metrikai elhelyezése állandó, viszont a dallamban ugyanazokra a pontokra nem mindig a főbb hangok
kerülnek, az akkord hamarabb vagy később is megszólalhat. A nagybőgő
szólamában a dallam vonalát ugrások törik meg; néha a többször ismételt
akkordok közt a nagybőgő lefele ugró kvartja váltó kvartszextet eredményez.
A dallamkövetés elve a mű 1., 2., 4. és 7. tételében található; a kíséretritmus az első és negyedik tételben sánta dűvő, a másodikban lassú dűvő, a hetedikben esztám.
A 2. tételből fent idézett dallamnál (4. sz. példa) a nagybőgő dallamkövető
kísérete hívebben adja vissza a vokális dallamot, mint a hegedűn játszott,
nagyon eltérő változat.
6. példa (2. tétel 1. szakasz utótag, 79–82. ütem)
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A fennebb látott, 3. sz. példa dallamának sokkal egyszerűbben díszített
változata harmonikus kísérettel látható a 7. sz. példában. A moll jellegű, d-dór
hangsorú dallam menetét követő hangzatok mind dúr-hármasok. A példában látható előtag minkét dallamsorának hosszan kitartott záróhangja a
hangnem második foka (é, 4. és 7–8. ütem), amelyre először é-gisz-h , majd
á-cisz-é akkord kerül, így autentikus félzárlat alakul ki, ami már tonális hangzatfűzéshez közelít. Megjegyezhető még, hogy az utótagban visszatér a dallamkövetés elve, a szakaszt záró hangzatfűzés tonális (á-cisz-é, d-fisz-á).
7. példa (4. tétel, hangszeres 1. szakasz előtag, 147–155. ütem)

A 8. példa az 1. tétel dallamának utótagját mutatja be. A harmonizálásban
a dallam pontos követésétől csak a 3. ütem hangzata tér el (f-á-c), a dallamhangok az akkord tercével és kvintjével egyeznek. Az á-természetes mollban a
szakasz záróképletét (6–8. ütem) bőmásodos lépés, kromatikus fríg zárás színezi. A záróképlet hangzatainak fűzése tonális: I. fokú terc nélküli kvart akkord (é-á-é), V. fokú dúr akkord (e-gisz-h, a dallam cisz hangjával együtt V.
fokú kvintszext), I. fokú dúr akkord (á-cisz-é).
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8. példa (1. tétel második szakasz, utótag, A+T+hangszerek, 26–33. ütem)

A 9. példában a 7. tétel dallamának előtagjából látható egy részlet. A kíséretritmus „esztám”. A dallamkövető hangzatok a gyors tempóban csak ütemenként egyszer vagy kétszer váltanak, amit a dallamban lévő gyakori
hangismétlés is megerősít. A basszus vonalát helyenként leugró kvartok és
felugró kvintek törik meg. A harmonizálás módja minden szakaszban megismétlődik.
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9. példa (7. tétel 1. szakaszából részlet, a hangszeres rész, 335–338. ütem)

Hosszan ismételt akkordok
A dallamszakasz egy részét ugyanaz a hangzat kíséri, a gyors tempójú
ritmuskíséretnek megfelelően ismételve (gyors dűvő vagy esztám). Az akkord
hangjai csak egyes pontokon egyeznek a dallamhangokkal. Nem terjed ki a
teljes dallamra, tehát ugyanott a harmonizálás más módozatai is megjelennek.
A 10. példa az 5. tétel figurációkból felépülő utójátékának első frázisát mutatja be. A ritmuskíséret gyors dűvő. Az Á-dúrban mozgó dallamot a hosszan
ismételt V., majd II. fok akkordja kíséri, a frázist tonális lépés zárja: V-I. fok.
Az utójáték 30 ütemes terjedelmében folytatódnak az ismétlések, az V., II.,
IV., I. fokokon. (Az alább következő 12. példában is bemutatjuk ezt az eljárást, a kombinált harmonizálás kapcsán.)
10. példa (5. tétel első frázis, zenekar, 233–242. ütem)
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Sztereotip hangzatváltás
Főleg a gyors tempójú, figuratív hangszeres daraboknál fordul elő. A 11.
példa a 6. tétel utójátékának egy részletét mutatja be. Az Á-dúr I. és II. foka
körül forgó motívumok kísérete Á-É-Á; a nagybőgő leugró kvartjainál váltó
kvartszextek szólalnak meg.
11. példa (6. tétel, utójáték, zenekari rész, 324–327. ütem)

Kombinált harmonizálás
a) A 3. tétel dallamának hangsora – a díszítő hangoktól eltekintve – pentaton (relatív lá végű, d-re transzponálva), viszont a kíséret bé hangjaival
d-természetes mollá egészül ki. A kíséret ritmusa „esztám”. A nagybőgő
pizzicatóval játszott negyedértékekben mozog, a középszólamok hangzatai
nyolcad késéssel szólalnak meg. A nagybőgő szólamában kvart-, kvint- és
oktávugrások vannak, ennek következtében helyenként váltó kvartszextek
keletkeznek.
Az előtag két dallamsorát egy-egy hosszan ismételt dúr akkord kíséri.
Ezeknek az alaphangja a két záróhang magasságával egyezik: az első sornál
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c-é-g, a második sornál f-á-c; az alaphangok a dallam finálisától kis szeptim
és kis terc távolságra, VII. és III. fokon vannak (12. sz. példa, 1–2. és 3–4.
ütem).
Az utótagban a harmadik dallamsornál, az első ütemrész V. foka után, a
VI. fokú b-d-f akkorddal visszatér az ismételt akkordok sora (12. példa, 5–6.
ütem). Az utolsó ütemrész á-c-f szext akkordja átvezet a negyedik sor modális
hangzatfűzéséhez (12. példa, 7–8. ütem). A hangzatfűzések váza: IV#3-V-VIIV6-VII7-I#3; az akkordkészletben a modális jelleget a IV. és V. fok moll hangzata, de legfőképpen a szubfinálisra épített VII. fokú dúrhármas kisszeptimmel képviseli, amely itt domináns jellegű és pikárdiai terces I. fokra oldódik.
A tétel hangkészlete a dallam ötfokúságától a kísérő hangzatok hangjaival
hétfokúvá, a hangzatok alterált terceivel pedig kilencfokúvá bővül.
12. példa (3. tétel, 1. szakasz teljes dallam, hangszeres rész, 116–124. ütem)

b) A 6. tétel vokális dallama pentaton (relatív lá-végű, fisz-re transzponálva). A hangszeres változat dallama a pien-hangokkal hétfokú természetes
moll és egyes helyeken figurációkkal eltávolodik a vokális dallam vonalától.
A hangkészlet az akkordok tercének módosításával 11 fokra bővül.
Az előtag dallamsorait két-két akkord kíséri, amelyeknek mindenike magában foglal egy vagy két dallamhangot, de a hangzatok sora független a
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dallam menetétől. A hangzatok kvint/kvartsorban követik egymást: 1. sor
Á-É-Á, 2. sor fisz7-H.
Az utótag hangzataiban (13. példa), H kiindulással, mixtúraszerűen folytatódik a kvintsor, függetlenül a dallammenettől, ezúttal átfogva mind a hét
fokot (H-É-Á-D-gisz-Cisz-Fisz). Az akkordok mind dúrok, csak a második fokon van a kvint módosításával létrejött hiányos moll szeptim akkord (giszdisz-fisz), amelynek az alterált kvintje és terce (disz-h) a dallamban szólal
meg. A gyors tempójú ritmuskíséretben az akkordváltások ütemenként vannak, helyenként váltó kvartszextekkel megszakítva (többek között a 13. példa első ütemében a basszus fisz hangja).
13. példa (6. tétel 1. szakasz utótag, hangszeres rész, 271–278. ütem)

Tonális hangzatfűzés
Az 5. tétel plagális dúr hangsorú dallamát végig tonális hangzatfűzések
kísérik. Az akkordkészlet az előtagban az I., V., VI. fokból áll. Az utótag (14.
példa) plagálisba hajló 3. dallamsora okán az akkordkészletben megjelenik a
dúrterces II. és a moll III. fokú akkord is. A záró akkordfűzés IV-V-I. Az ismételt akkordok között itt is vannak váltó kvartszextek. A vokális dallam hangjait a hegedű szólama a 3. dallamsorban melizmaszerű motívumokkal, a 4.
sor zárlatánál figurációkkal írja körül. A kíséret ritmusa sánta dűvő (1–4.
ütem), a Giusto-tól lassú dűvő.
A Széki rapszódia hangszeres kíséretének elemzéséből kiviláglik, hogy a
szerző nagymértékben a népi gyakorlatra jellemző elveket alkalmazta a harmonizálásban. Széki muzsikáról lévén szó, a kíséretben azokat a módozatokat vette tekintetbe, amelyek a tájegységre, ezen belül a széki harmonizálásra is jellemzőek. Használja a népi harmonizálásmód alapelveit (dallamkövetés, nagyobb egységek egyazon hangzattal, sztereotip akkordváltások); a
móduszok jellegétől függetlenül, az akkordkészletben döntő többségben
használ dúrhármasokat, a szakaszok záróakkordja kivétel nélkül dúrhármas
(„pikárdiai terc”); a harmonikus kíséret ritmusában jelen van a négyféle
„dűvő”. Helyenként azonban – a dallam hangsorának függvényében, a
modális vagy tonális hangzatfűzések és a szeptim akkordok elég gyakori
használatával el is tér ezektől.
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14. példa (5. tétel 1. szakasz utótag, vokális és hangszeres, 212–218 ütem)

3. A Széki rapszódia szerkezete
A rapszódia hagyományos meghatározásától – a népi dallamokra épülő, fantáziaszerű hangszeres műtől – eltérően Birtalan József Széki rapszódiája ötvözi a kórusszvit és rapszódia elemeit, hangulatában pedig a hagyományban
élő népi tánczene gyakorlatához közelít.
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Formáját tekintve hét tételből áll, melyeknek hangulatbeli különbségeit
az egyes tételekben feldolgozásra került dallamok tempója és a kíséretmód
ritmikája határoz meg.
No.1. Poco rubato előadásmódú, á-eol hangnemű, négyszakaszos tétel. Kíséretmódja sánta dűvő. A nyolcütemes hangszeres bevezetőben a hegedű a
fődallam első szakaszát játssza, zárásnál népi kromatikus #3-b2 (cisz-bé) fríg
zárlattal. A kíséret alaphelyzetű dúr akkordokból áll. A basszus – néhány
akkord kivételével – a dallam hangjait követi, ahol pedig eltér, ott az akkord
egyik elemét szólaltatja meg.
A második szakaszt a kórus A+T13 szólama énekli hangszerkísérettel.
Hangneme pentaton vázra épülő á-eol, bőmásodos fríg zárlattal. Az énekszólamok és hangszerkíséret viszonya heterofón: a hegedű díszítésekkel hozza
a dallamot, a harmonizálás ugyanaz, a basszusban néhol mellékhangok jelennek meg.
A fríg zárlatos (gisz-f) é-moll hangnemű harmadik szakaszt a szóló Ms
énekli. Az átmenet á-eolból é-mollba: á I.=é IV. átértelmezéssel történik. A harmonikus kíséret továbbra is dallamkövető, a hegedű díszítései eltérnek a fődallaméitól, és kisebb változások jelennek meg az akkordkíséretben is.
A negyedik szakasz előtagját a teljes énekkar hozza, bőmásodos fríg zárlatos é-mollban. A hangszerkíséret elmarad, csak töltő szerepű a zárlatokban.
A harmóniák fűzése ugyancsak dallamkövető. A szakasz utótagját ismét a
szóló Ms intonálja. Visszatér a hangszerkíséret, a dúr akkordok lassú, aszimmetrikus dűvő ritmusban kísérik a szólót. Az utótagot a teljes kórus ismétli.
Az átvezetés a következő tételre diatonikus modulációval, közös akkorddal
történik: é I#3=á V#3, á I#3=d V#3.
No.2. Grave előadásmódú, háromszakaszos tétel. Kíséretmódja lassú dűvő.
Az első, d-dór hangnemű szakasz a T+B unisonójában kerül előadásra. A hegedű dallamának csak a sorzáró hangokban van összefüggése a vokális dallammal, de a basszus a fődallam menetét követi. Az átmenet a következő
szakaszra átértelmezéssel történik: d-dór I=á-dór IV, innen lép G-re, ami az
á-dór szubfinálisa (VII. foka), a második szakasz kezdő akkordja.
A második szakasz hangneme á-dór. Az előtagot a S+A, az utótagot a
S+A+ad libitum T énekli. Valójában a S énekli a fődallamot, az A divisi két
szólama az előtagban, a T-ral kiegészítve az utótagban az akkordkíséretet
biztosítja. Eközben a hangszerkíséretben: a hegedű a vokális dallam körülírt
változatát játssza, a többi hangszer pedig apróbb értékekkel gazdagítva kísér. A vokális rész és hangszerkíséret hangzatainak váza ugyanaz, de a hang-

13 Az énekszólamok rövidítései S, Ms, A, T, Bar, B.
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szeres kíséret ritmikailag különböző. A négyütemnyi hangszeres közjáték az
utótag variált dallama (nem ismétlés).
A harmadik szakasz megtartja á-dór hangnemét. A kórus szólamai kettőződnek, de a fődallamot a S1+T1 intonálja, míg a többi szólam akkordkíséretet biztosít. Az előtagban a súlyos ütemrészek dallamhangjai alatt a hangszerkíséret hármas- vagy négyeshangzatai hangsúlyeltolódással szólalnak
meg: az I–II. hegedű és brácsa kvintet átfogó, emelkedő figurációkat, a baszszus ellentétes irányú kvintugrásokat hoz.
Az utótagban, Molto espr. a zenekar, az előtag kontrasztjaként átvált és a
kórus szólamainak akkordkíséretét erősíti. Á akkorddal (pikárdiai terc) zár a
második tétel.
15. példa (2. tétel 3. szakasz előtag-utótag, 95–102. ütem)
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No. 3. A Più mosso előadásmódú, kétszakaszos harmadik rész kilencütemnyi Á-dúr előjátékkal indul. Az első hat ütem kíséretmódja gyors dűvő, az
utolsó háromé esztám. A hegedű figurációi nem a dallamból származnak,
csupán az új ütemnemet és tempót előlegezik.
A Giocoso tempójú, négyütemnyi bevezető azonban már a harmadik tétel
dallamát hozza á-mollban. A hosszan ismételt G-akkord során váltó kvartszextek keletkeznek.
A Giusto tempójú első szakasz d alapú relatív la-végű pentaton dallam,
amely a kíséretben d-mollos színezetet kap a b és é pienhangokkal.
Az első szakasz vokális részében a S énekli a dallamot, az A szólam szabad ellenponttal kíséri, csak a dallamsorok zárlatainál van egyezés. A T+B
negyedlüktetésekben haladó kíséretet ad hozzá, amelyben a hangszeres kíséret akkordjaiba illő hangok szólalnak meg. (A hangszeres részleg harmóniáit lásd a 12. példa kapcsán leírtaknál.) A vokális jelleg megőrzése okán a T+B
dallammenetét nem törik meg nagy ugrások.
A négyszólamú kórus intonálta két szakasz közé esztám kíséretű, 8+4
ütemnyi, sztereotip akkordváltásos, hangszeres közjáték ékelődik, melynek
utolsó 6 üteme megegyezik az Á-dúr előjáték utolsó 6 ütemével.
A Poco più mosso tempójú, d-moll második szakaszban a szopránban és a
hegedűn elhangzó fődallam viszonya heterofón, a hegedű díszítésekkel hozza a fődallamot. A kíséret harmóniaváza ugyanaz, ritmusa azonban feszesebb. A szakasz utótagját a kórus és kísérete megismétli, majd D-akkorddal
(pikárdiai terc) zárul a tétel.
No. 4. poco rubato tempójú, sánta dűvő kíséretű, háromszakaszos tétel attaca
követi az előzőt. Hangneme végig d-dór. Nyolcütemnyi hangszeres bevezetővel indul a tétel, melynek során a hegedű a teljes első strófát hozza. Az
előtagban a többi hangszer dallamkövető, dúr hangzatokkal kíséri (lásd a 7.
sz. példát), míg az utótagban a hegedűt kísérő hangszerekhez társul a teljes
kórus, szöveg nélkül hosszan tartott hangzatokkal kettőzve a harmonikus
kíséretet.
A dallam második szakaszát a szóló A szólaltatja meg, d-dór (hexachord)
hangnemben (a 3. sz. példában látható). A szakasz során a hegedű figurációkra vált át, míg a basszus és az akkordok a dallamot követik. Az utótag kvinttel magasabban megismétlődik a szakaszvégi, nyolcütemnyi közjáték során.
A harmadik szakaszt a szóló Bar intonálja ugyancsak d-ben. A kórus többnyire kontratimpes hangzati váza ugyanaz, mint a hangszeres kíséreté, de az
akkordok között melizmatikus részeket is hoz, míg a basszus követi a dallamot. A kórus basszusa a nagybőgőhöz viszonyítva más, helyenként megfordításokat eredményezve, mert itt négy szólamra vannak elosztva a középszólamok hangjai és dallamos meneteket is hoznak.
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A harmadik szakasz után közjáték jellegű figuratív rész vezet d-dórból D
I.=G V. akkordfűzéssel a következő tétel G-plagális dúr hangnemébe. A figuratív rész, páros lüktetése alapján, hangulatilag az 5. tétel bevezetője.
No.5. Giusto tempójú, váltakozva páros ütemű lassú és aszimmetrikus, sánta
dűvő kíséretű, G-plagális dúr hangnemű, kétszakaszos tétel.
Az első szakasz, lassú dűvő kíséretű előtagját a kórus T+B1, 2 szólamai
éneklik. A hegedű dallama eltérő, csak hangnemben és az előtag zárásában
egyezik a fődallammal. A szakasz Poco rubato előadásmódú, sánta dűvő kíséretű utótagját a kórus T+B szólamai intonálják. A kíséret során a basszus (a
nagybőgő) a hangszeres, hegedű játszotta dallamhoz igazodik. Az utótag
G-dúr I-III-IV-V-I (helyenként váltó kvartszextekkel tarkított) akkordsora készíti elő a 4×4/4 ütemből álló hangszeres közjátékot. A Poco più mosso tempójú közjáték G V7-I-V (d-fisz-á)-VII6 (fisz-á-cisz)-VI#3=Á V-V7 (a dallamban cisz)
akkordátértelmezéssel megy át Á-dúrba (16. sz. példa).
16. példa (5. tétel közjáték, 219–221. ütem)

A tempo passionato jelzéssel indul a tétel második szakasza Á-plagális dúr
hangnemben. Előtagja lassú dűvő kíséretű, ezúttal a teljes kórus előadásában
szólal meg. A vokális rész heterofonikusan viszonyul a kísérethez: az első
hegedű figurációkat hoz, a harmonikus kíséret pedig tonális hangzatfűzéseket, mivel a dallamhangok önmagukban is a tonális fokokat sugallják. A Poco
più mosso tempójú utótag sánta dűvő kísérettel indul, majd az utolsó kétütemnyi (4/4-es ütem) lassú dűvő kísérettel átvezet az Allegro giusto tempójú (2/4-es
ütem) gyors dűvő kíséretű utójátékba.
A tételt külön egységet képező, Allegro giusto tempójú, nagy terjedelmű
(3×8 ütem 2/4-ben) hangszeres utójáték zárja. Hangneme Á-dúr. Az utójáték
hegedűn játszott dallamának nincs meghatározható vonala, mert csupán
figurációkból áll. Nyolcütemnyi egységekre tagolható, melyek erősen variálva háromszor szólalnak meg: az a. egységben a hegedű figurációit a többi
hangszer akkordjai gyors dűvővek kísérik; a b. és c. egység 2×8 ütemében a
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kórus S szólama csujogat; a meghatározatlan magasságban bekiáltott táncszavak (Szentmártoni hegytetőn…) négy verssora között kétütemnyi szünetek
vannak. A kíséret akkordkészlete Á: I, II#3 vagy IV., V. fok; az akkordfűzések
sorrendje szakaszonként változik, mivel a figurációk főhangjaihoz igazodik,
de minden esetben tonális jellegű.
Az utójáték hétütemnyi kódaszerű résszel vezet át a 6. tételbe. A dallam itt
is figuratív, a közjáték folytatása. A teljes kórus szaggatott, ütemenként szünettel váltott bekiáltásaival (Csalogat…) találkozunk, illetve a 4–7. ütemben a
T+B bekiáltásai a S+A hosszan kitartott (Hej!) szövegpótló hangjai alatt szólalnak meg. A teljes tétel során a vokális és hangszeres rész viszonya
heterofón.
No. 6. A kétszakaszos Allegro tételben a fisz-alapú la-pentaton dallam a
hangszeres kíséretben fisz-mollá egészül ki. Az első szakasz előtagjának dallamát (1–2. dallamsor) a T1. énekli a B kíséretében; szólammegosztással helyenként három szólamúvá válik a kíséret (T2 vagy B1–2). A S és A szövegpótló szótagokra (Á___) énekelt melizmatikus motívumokkal egészíti ki a
kíséretet (17. sz. példa).
A hegedű dallama önálló, de mivel ugyanabban a hangkészletben mozog,
mint a vokális dallam, nem elütően disszonáns. A hangszeres kíséret azonban nem a vokális dallam menetét követi, hanem a hegedűjét, gyors esztám
ritmusban. A szakasz utótagja először a kíséretben hangzik el kórus nélkül,
mindössze két szólista csujogat. (A hangszeres utótag és a harmonikus kíséret elemzése a 13. példánál található.)
Az utótag ismétlésekor a 3–4. dallamsort a kórus S+A-ja énekli unisonóban
a T+B ellenpontozásával. A hangzatok ugyanazok, mint az utótag első, hangszeres megszólalásakor.
A második szakasz előtagját a kórus S+A szólamai homofón szerkesztésű
terc/szext párhuzamban éneklik a T+B egyenletes negyed- és nyolcadmozgású kíséretében. Az utótagot a S+A unisonóban énekli, miközben a T
csujogat. A második szakasz hangszeres kíséretében az első dallamsor alatt a
sztereotip Á-É-Á akkordváltásokkal találkozunk. A második dallamsor első
két üteme ugyan azonos az első soréval, de a hangzat már a zárlatot hozza:
az Á centrum itt vált át fisz centrumra, a sorvégi fisz IV. fokú (h-disz-fisz) főcezúrával készítve elő a második szakasz utótagjának ismétlését. Az ismétléskor a T+B szövegpótló szótagokat használ (Ráj rá rá…), a S pedig csujogat
(Szeretőjük mindig más…). A kíséretben a hegedű heterofón módon viszonyul
a vokális részhez, figurációkkal írja körül a fődallamot, a többi hangszer
gyors dűvővel kíséri. Az akkordkíséret fisz VII-V-V7-I fokait használja.
A tételt kóda zárja. A kórus Tutti belépésével, 2/4-es ütemben, a tétel fődallamának utolsó két üteme ismétlődik kadenciális bővítéssel, hat ütem ter143
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jedelemben. A kíséret Fisz I-II#3 nonakkordja vezet át a Giusto poco più mosso
tempójú, 4/4-es ütemű közjáték Á-dúr kísérőakkordjába.
17. példa (6. tétel 1. szakasz, vokális előtag, 264–271. ütem)
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A Giusto poco più mosso tempójelzésű 4×4 ütem terjedelmű közjáték hangneme kezdetben á-moll, majd Á-dúr. Négyütemnyi hangszeres résszel indul,
csak ezt követően lép be a kórus A+T szólama. A négyütemnyi részben az
énekes szólamok unisonóban szövegpótló szótagokat használnak (La, la,
la…), dallamuk azonos a hegedű szólamával. Az utolsó nyolc ütem során
belép a teljes kórus és az esztám ritmusnak megfelelően kontratimpes,
homofón akkordokban szövegpótló szótagokkal énekel, váltakozva á-moll és
Á-dúrban. A hangszerek a moll zenei környezetben dúrterces Á-É-Á akkordokkal és váltó kvartszextekkel kísérnek esztám és gyors dűvő ritmusban (18.
példa).
18. példa (6. tétel kóda, az utójáték 4–8. ütemének hangszerkísérete, 234–
237. ütem)

A leírt közjáték ritmikus kíséretével, a vokális részben a szöveg elhagyásával, valamint a hangnemek omoním rokoni kapcsolatával is (Á-dúr – á-moll
– á-fríg) az utolsó tétel hangulatát előlegezi.
No. 7. A Più allegro tétel háromszakaszos. Hangneme bőmásodos á-fríg. A
népi kromatika bőmásodos színezetét a cisz-b és gisz-f lépések jelentik. Ritmuskísérete esztám.
Az első szakaszt a hegedű játssza. Hangszeres eredetű, főleg hangszeren
játszott dallam, amelyhez tánc közben táncszókból álló szöveget is szoktak
társítani. Ez történik a Széki rapszódia 7. tételének első szakaszában is: a kórus
B1, 2 szólamai indítják a vokális részt, a T+A+S szólamai emelkedő sorrendben, az esztám ritmusnak megfelelően lépnek be szövegpótló szótagokkal.
Az utolsónak belépő S aztán kettőzi a hegedű szólamát. A nagybőgő a dallam főhangjait hozza a dúr akkordok alapjaként. A 4×2 ütemes szakaszt az
utótag ismétlése követi, amelynek során a S, majd A+T csujogat, a hegedű
apró változtatásokkal, a többi hangszer változatlanul ismétli a maga utótagdallamát.
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19. példa (7. tétel, második/harmadik szakasz, 348–355. ütem)
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A Presto előadásmóddal kezdetét veszi a második szakasz (19. sz. példa).
A kórus szólamai homofón szerkesztésben éneklik a fődallamot, a hegedű
heterofón figurációi körülírják a dallamhangokat, a kíséret továbbra is dallamkövető.
A dallam utótagja zeneileg változatlanul, de a kórusban szövegpótló szótagokkal megismétlődik. A harmadik szakasz Dal Segno jeltől indul és az
utótagismétlést elhagyva következik a tételt és a művet záró Coda.
A Coda zenei anyaga a 7. tétel szakaszainak utótagja és bővülés (4+4
ütem). Kísérete esztám ritmusú. Hangneme: a 7. tétel fődallamának ismételt
utótagja során bőmásodos á-fríg, a bővítés során azonban, megtartva az 1 b-s
előjegyzést, á-fríg IV#3=D-dúr I. fok akkord-átértelmezéssel D-dúrban végződik. A kórus kitartott D-dúr akkordjával zárul a mű.
Az alábbi három táblázatban áttekinthető képet kapunk a Széki rapszódia
szerkezetéről, melyet a hangnemek, a tempó és a rimuskíséret összefüggései
támasztanak alá (1. táblázat); a vokális többszólamúság módozatairól és a
szólamok elosztásáról az énekelt részben (2. táblázat); valamint a szövegpótló szótagok és táncszók alkalmazásáról az egyes tételekben (3. táblázat).
1. táblázat. Hangnemek, tempó, ritmuskíséret
Tétel,
szakasz
I. tétel, 1.
szakasz
I. tétel, 2.
szakasz
I. tétel, 3.
szakasz
II. tétel, 1.
szakasz
II. tétel, 2.
szakasz
II. tétel, 3.
szakasz
III. tétel,
közjáték

Hangnem

Tempó, a kíséret ritmusa

á-moll, hangszeres zárásnál
Poco rubato Sánta dűvő (lassú)
népi kromatika: #3-b2 (cisz-bé)
á-moll, #3-b2 (cisz-bé)
é-moll, #3-b2 (gisz-f)
d-dór
á-dór
á-dór
Á-dúr

d alapú relatív la végű pentaIII. tétel,
ton, a kísérettel d-mollá egé1. szakasz
szül

marad a Poco rubato Sánta
dűvő (lassú)
marad a Poco rubato Sánta
dűvő (lassú)
Grave Lassú dűvő (mérsékelt)
Passionato Lassú dűvő (mérsékelt)
Passionato Lassú dűvő (mérsékelt)
Più mosso Esztám (gyors)
Giusto Esztám (gyors)
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III. tétel,
2. szakasz
IV. tétel,
1. szakasz
IV. tétel,
2. szakasz
IV. tétel,
3. szakasz
V. tétel, 1.
szakasz

d-moll

Poco più mosso Esztám (gyors)

d-dór

Poco rubato Sánta dűvő
marad a Poco rubato Sánta
dűvő
marad a Poco rubato Sánta
dűvő

d-dór
d-dór – átvezetés D-dúr
G-plagális dúr – átvezetés
Á-dúr

A tempo passionato
Lassú és sánta dűvő váltakoznak

V. tétel, 2.
Á-dúr
szakasz
V. tétel,
utójáték
VI. tétel,
1–2.
szakasz
VI. tétel,
közjáték
VII.
tétel,1–2.
szakasz
VII. tétel,
Coda

Giusto Lassú dűvő

Á-dúr

Allegro giusto Gyors dűvő

fisz alapú relatív lá végű
Allegro
pentaton, a kísérettel fisz-mollá
Esztám és gyors dűvő
egészül
Giusto poco più mosso Esztám
Á-dúr
és gyors dűvő
á-fríg,#7-b6, #3-b2

Più allegro Esztám

á-fríg – átvezetés D-Dúr

marad a Più allegro Esztám

2. táblázat. A vokális többszólamúság módozatai
Kategória/
Szólam
Szóló/
Egy szólam
Két szólam
Három
szólam
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A többszólamúság
módozata
Ms szóló;
A szóló;
A+T unisono;
T+B unisono;
T+B homofón;

Tétel
száma

Szakasz

I. tétel; IV.
tétel;
I. tétel; II.
tétel; V.
tétel

3. szakasz;
2. szakasz;
1. szakasz;
1. szakasz;
1. szakasz.

A vokális rész
viszonya a hangszeres kísérethez
heterofón;
heterofón;
heterofón;
heterofón;
heterofón
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homofón;
heterofón;
heterofón;
melizma szöveg
nélkül;
Négy szólam
homofón;
SA melizma TB
dallam;
heterofón;
heterofón;
Bar. Tutti
Öt szólam
heterofón

I. tétel;
II. tétel;
III. tétel;
IV. tétel;
V. tétel;
VI. tétel;
VI. tétel;
VII. tétel

4. szakasz;
2. szakasz;
1–2. szakasz;
1. szakasz;
2. szakasz;
1. szakasz;
2. előtag;
2–3. szakasz

IV. tétel

3. szakasz heterofón.

heterofón;
heterofón;
heterofón;
heterofón;
heterofón;
heterofón;
heterofón;
heterofón;

3. táblázat. Ritmikus kiáltások előfordulása
Kategória
Szólam

Szövegpótlás
Táncszók

Szóló
S +Tutti táncszók;
Egy szóS táncszók, TB szöveglam
pótlás;
Két szólam
Három
szólam
Négy
szólam

Tétel
száma

Szakasz
Tag

V. tétel;
VI. tétel;

utójáték;
tagok
közt

szövegpótlás, táncszók; VI. tétel;
szövegpótlás, táncszók; VII. tétel;
szövegpótlás, táncszók Coda

A vokális rész
viszonya a
hangszeres
kísérethez
heterofón;
heterofón;

heterofón;
2. utótag;
heterofón;
1. szakasz.
heterofón.

4. Összefoglalás
A feldolgozott népdalok részben tipikus mezőségi dallamok (Diófából van a babámnak ágya; Elmegyek, elmegyek; Ablakomba besütött a holdvilág), de vannak
közöttük általános elterjedtségű dallamok is (Húzzad, cigány; Aj, Istenem, adj
egy jót kezdetűek). Kettőnek pedig (Kimentem én az erdőbe, A szép asszony tovalát) csak hangszeres változatát ismeri a szaktudomány. A feldolgozott népdalok hangneme: három pentaton, két dór, egy fríg és egy plagális dúr.
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Az énekhang a tételek során variált formában jelenik meg. A dallamok egy
része négyszólamú letétben – helyenként divisivel – fordul elő, de a szólók is
variálódnak: hol egy szólam szólószerű alkalmazásával, hol egyéni szólórészekkel találkozunk. Szöveg szempontjából a vokális részben előfordulnak
szöveges dallamok, melizmatikus részek, szövegpótló szótagos dallamok és
táncszók. A szöveggel énekelt és a hangszeren – a Széki rapszódiában hegedűn – játszott dallamok között kisebb-nagyobb eltérések szoktak lenni. A
kétféle előadásmód előidézte különbségekből az együtthangzásban heterofónia keletkezik.
A Széki rapszódiában feldolgozott szöveges dallamok általában szillabikusak,
de a poco rubato előadásmód és a lassúbb tempó lehetővé teszi a díszítő hangok beiktatását. A gyorsabb tempóban énekelt táncdallamokban kevés a díszítés, ezzel szemben a hegedűn játszott dallamok mindenikében vannak
díszítések, vagy a hosszabb hangok időtartamát tizenhatod mozgású, körülíró figurációk töltik ki.
A hangszerelés nagy szerephez jut a műben. A népi gyakorlat az erdélyi
háromhúrú, egyenes pallójú kontrát használja, melynek szerepe egyidejűleg
harmonikus és ritmikus. Birtalanék azonban a bemutató idején, 1980 júliusában nem rendelkeztek a speciális, háromhúrú kontrával, e helyett alkalmazták a második hegedűt és klasszikus brácsát.
A kíséret fontos tényezője a tempó és a ritmus, amely nemcsak a tánckíséret mellőzhetetlen eleme, hanem a hangulati tartalom leghatásosabb kifejező
eszköze is. A népi harmonikus kíséretnek megfelelően a mű harmonizálásának alapeleme a dúr hármashangzat és a harmónia a dallamkövetés elve és a
klasszikus zenéből ismert funkciós vonzás elve szerint alakul ki. De helyenként
a modális harmonizálás elvei is érvényesülnek, főleg a záróképleteknél, mint
például a szubfináliszra épített VII. fokú dúr akkord, ami a legtöbb esetben
pikárdiai terces akkordra oldódik. Gyakran a dallamszakasz egy részét hoszszan ismételt akkordok kísérik, a gyors tempójú ritmuskíséretnek megfelelően
ismétlődve gyors dűvő vagy esztám esetén.
A teljes mű hangnemi rendjét ábrázoló 1. táblázat alapján megállapítható,
hogy a tételek és/vagy szakaszok között a legtöbb helyen első fokú rokonság
lévén, a tételen belüli hangnemváltás és a tételek közötti átmenet közvetlenül történik, egyetlen közös akkorddal. Kivételt képeznek a hangszeres
átvezetőrészek, mint a 4–5. tétel között d-ből G-be, vagy az 5. tételen belül
G-ből a távoli Á-dúrba akkordátértelmezéssel (G VI#3=Á V).
A tonális harmonizálás egyértelműen csak az 5. tételnél jelenik meg, amit a
fődallam plagális dúr jellege határoz meg. Ugyancsak az 5. tételtől kezd a
kórus éneklés helyett táncszók és szövegpótló szótagok alkalmazásába, hogy
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az utolsó, 7. tételben a kórus szerepe éneklés helyett kizárólag a táncszók
kiáltásszerű intonációjára váltson át.
Az 1. táblázatból továbbá az olvasható ki, hogy az a bizonyos háromrészesség, amit a Birtalan írása említ, nem az egyes tételeken belül, hanem a
tételek sorrendjéből derül ki. A tempó, a ritmuskíséret és a hangnem alapján
az első részt az 1–3., a másodikat a 4–6. tétel alkotja, a harmadik rész a 7. tétel, a mű hangulati csúcspontja. Ennek a tagolódásnak alátámasztásául szolgál a darab hangnemi logikája, hogy a d-alapú hangnemekhez viszonyítva
(d-moll, d-dór, D-dúr) csak az 5–6. tétel távolodik el plagális G, majd Á-dúrba,
végül a 7. tételben á-frígből akkordátértelmezéssel D-dúrban zár.
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Kivonat
Zenetanszékünk egy oktatói csoportja – a Sapientia Alapítvány Kutatási Programok
Intézete által támogatott – kutatómunkájában az erdélyi származású Birtalan József
életművének feltárásával, zeneszerzői munkásságának számbavételével foglalkozik. Figyelmünk azért irányult Birtalan Józsefre, mert egyfelől XX. századi zeneszerzőként egyedi módon ötvözi a magyar népdal szellemiségét és a modern zenei nyelvezet kifejezőeszközeit, másfelől pedagógiai és zeneszerzői munkásságának összefonódása példamutató értékű. Sajátos szemléletmódjával sikerült a népdal éthoszát
zenei nevelőmunkájának középpontjába helyeznie: „Minden idegszálammal, egész
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munkásságommal a népdalhoz kötődöm. Számomra a népdal az alkotói tökéletesség, az énekek éneke”.14
A magam vállalta kutatási terület az énekes-hangszeres alkotások összegyűjtése,
elemzése. Tanulmányomban Birtalan népdalfeldolgozás-központú kórusműveinek
és énekes-hangszeres alkotásainak talán legreprezentatívabb művével, e két műfaj
mintegy ötvözését jelentő Széki rapszódia cíművel foglalkozom.

Abstract
A group of teachers of our Music Department – being supported by Sapientia Foundation Institute for Scientific Research, Cluj – in their research work are preoccuppied to reveal the compositional life-work of the Transylvanian József Birtalan. Our
attention was focused on József Birtalan, because, on the one hand he blends in a
particular way the Hungarian folk-song with the modern musical means, on the
other hand the intertwining of his pedagogical and compositional activity is exemplary. With his particular approach, Birtalan has succeeded in placing the ethos of
folk-song in the centre of his musical-pedagogical work. “With all life-work I’m connected to folk music. To me the folk-song is the perfection of creativity, the song of
songs” – he sais.
My part of research is to collect the vocal-instrumental creations and analyse them.
In my study I deal with Széki rhapsody, maybe the most representative opus of his
choral and vocal-instrumental works which focus on folk-song adaptations.

14 Tófalvi Zoltán, Birtalan József teremtő harmóniája. In: A Hét, 1998/27.
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